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Vetuva – et verktøy for kritisk 
tenking og refleksjon 
 
Årets utgave av Vetuva favner bredt, med artikler om trivsel og livskvalitet,  inkludering 
og mangfold, relasjoner og samarbeid samt nysgjerrighet og kreativitet i  skandinaviske 
 barnehager. Artiklene bygger på kvalitetssikret forskning, som du kan finne igjen i 
forskningsdatabasen NB-ECEC. Du kan lese mer om databasen på side 40. 

Vetuva gir barnehagen ulike innganger til refleksjon i hverdagen, og vi håper dialogkortene bak 
i magasinet vil bli brukt som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon i hele personalgruppen. 
Dialogkortene både fra årets utgave og tidligere utgaver ligger på vetuva.udir.no, så dersom 
de «forsvinner» på sin reise i personalgruppen, finner du dem der.

Et av dialogkortene handler om tidlig innsats – et begrep som er særlig aktuelt nå i og 
med at regjeringen legger frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende 
 fellesskap i barnehage og skole høsten 2019. Kanskje er den allerede lagt frem når du leser 
dette. Forskeren Ann Christin Nilsen, som intervjues i artikkelen om tidlig innsats, har kikket 
nærmere på antakelsen om at folks levekår kan forbedres dersom vi retter tidlig innsats 
mot små barn. Hun mener at satsningen på tidlig innsats også har en bakside. Nilsen var i 
utgangspunktet mest interessert i hvordan tidlig innsats blir gjennomført, men etter hvert 
ble hun stadig mer opptatt av hva tidlig innsats gjør. Les mer om den spennende studien, 
som konkluderer med at vi har behov for mer kritisk tenking i barnehagen. 

Vetuva har besøkt Midtstuen Kanvas-barnehage, som siden 2016 har vært med i et forsknings- 
og utviklingssamarbeid der målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og kompetanse-
utviklingen i barnehagen. «Fordi vi er en universitetsbarnehage, har både voksne og barn blitt 
vant til å tenke at vi her i barnehagen lærer noe nytt hele tiden»,  forteller  
barnehagestyreren. Vi håper du finner reportasjen interessant og inspirerende. 

Redaksjonen vil rette en stor takk til Vetuvas ekspertgruppe, som består av engasjerte 
 barnehageansatte. Ekspertgruppen har bidratt til å velge ut studiene til Vetuva 2019. Med 
deres hjelp håper vi å treffe leserne med saker som oppleves som relevante og nære – og til 
tider også utfordrende, fordi de rokker ved etablerte forestillinger. Vetuva har ingen fasitsvar, 
men gir føde til tanke og praksis.
 
Les – og del gjerne med kolleger og andre som er opptatt av barnehage!

Beste hilsen 
Vetuva-redaksjonen 



Tekst: siw ellen jakobsen

Forskere har satt søkelys på hverdagslivet i 
tradisjonelle barnehager og i basebarnehager.  
De finner at de yngste barnas tilværelse kan være 
ganske forskjellig i de ulike barnehagene.

 Betyr organiseringen av 

 barnehagen 
 noe for barna?
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«Blikk for barn» er et stort forsknings -
prosjekt som har studert kvaliteten 
i barnehagen for barn under tre år. 
 En bredt sammensatt forsker-
gruppe har brukt ulike forsknings-
metoder for å forsøke å beskrive 
hverdagslivet i barnehagen. 
 – Kvalitet er et sammensatt og 
verdiladet begrep. Det er også vansk elig 
å definere hva som er et meningsfullt 
og verdig liv for barnehagebarn. 
Men i dette prosjektet har vi virkelig 
prøvd å skjerpe blikket vårt og hatt 
fokus på hva som kan være et godt 

barnehageliv for barn, forteller 
Nina Winger og Brit Johanne Eide, 
to av forskerne i prosjektet. 

TRADISJONELLE OG FLEKSIBLE 

For å se barnehagen fra barnas 
perspektiv benyttet forskerne en 
etnografisk metode som for en stor 
del handlet om å være til stede i 
barnehagen og forsøke å fornemme 
og beskrive hva som karakteriserer 
hverdagslivet. Forskerne forstyrret 
barna og de ansatte i minst mulig 
grad.  

 Til sammen seks barnehager 
var med i forskningsprosjektet. 
Tre av dem var organisert i avdelinger, 
det forskerne kaller tradisjonelle 
barnehager. Tre definerte seg selv 
som basebarnehager. Forskerne kaller 
disse siste fleksible barnehager.
 I til sammen 245 timer observerte 
forskerne hva som preger rutinene, 
samhandlingen og aktivitetene i de 
ulike barnehagene. De hadde også 
samtaler med personalet og noen 
utvalgte foreldre. 

Vetuva – et verktøy for kritisk 
tenking og refleksjon 
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MER FORFLYTNING OG LOGISTIKK 

I DE FLEKSIBLE 

I de tradisjonelle barnehagene fant 
forskerne at barna hadde en relativt 
åpen tilgang til alle rommene på 
avdelingen. Rommene var stort sett 
innredet slik at utstyr og leker var 
synlig i åpne hyller, det vil si det var 
framme og tilgjengelig for barna. 
Noen steder var det også sortert etter 
leketyper, og lekene var plassert i 
merkede kasser. Barna visste hvor 
lekene var, og kunne ta dem fram selv. 
Det var stort sett varierte leker som 
var tilpasset barnas alder og utvikling. 
 I de fleksible barnehagene tilhørte 
de fleste barna sin egen lille kjerne-
gruppe, og hver gruppe hørte til i et 
bestemt rom. Disse barnehagene hadde 
også flere spesialrom, for  eksempel til 
forming og musikk. I tillegg hadde de 
store fellesrom der flere kjernegrupper 
møttes samtidig.  
 Ifølge forskerne var leker og 
utstyr mindre tilgjengelig for barna 
i de fleksible barnehagene. I noen 
fellesområder sto en del utstyr og 
leker framme, mens det i andre var 
plassert i lukkede skap. I en del av 
spesialrommene var det lite utstyr 

som var tilpasset de minste barna. 
Med unntak av gymsalen ble disse 
spesialrommene lite brukt av barna. 
De brukte først og fremst de store 
fellesrommene eller det rommet som 
tilhørte kjernegruppen deres, som 
ofte var et ganske lite rom.
 Barna hadde med andre ord et 
mye større fysisk område og mange 
flere mennesker å forholde seg til 
i de fleksible barnehagene enn i de 
trad isjonelle, og hverdagen var i større 
grad preget av forflytninger og logistikk. 
 Barnas handlingsmuligheter 
syntes altså å være mer begrenset 
i de fleksible barnehagene enn i de 
tradisjonelle. I alle barnehagene var 
imidlertid personalet opptatt av å 
gi barna god omsorg, trøste og være 
tilgjengelige for dem, selv om dette 
kunne være mer utfordrende i de 
fleksible barnehagene, der det vanligvis 
var flere barn og flere ansatte til stede.
 – Barnehagen er et sted der felles-
skapet må fungere. For noen barn er 
det vanskelig å komme inn i dette 
fellesskapet uansett. Men i en liten 
barnehage har kanskje personalet 
større mulighet til å se de barna som 
strever med dette. Vi er litt bekymret 

for om alle barnehagebarn får nok 
oppmerksomhet fra en voksen som 
kjenner dem, sier Brit Johanne Eide.  

FLERE SOM VANDRET RUNDT

Det kan være spennende for små 
barn å ha store rom å bevege seg 
rundt i og mange mennesker rundt 
seg, mener forskerne. Men barn 
trenger også å vite hvilken gruppe 
de tilhører i barnehagen. 
 I de fleksible barnehagene la 
forskerne merke til at det var flere 
barn som vandret mye rundt. Var det 
fordi de hadde lyst? Eller var det fordi 
de ikke følte tilhørighet eller ble sett 
godt nok av personalet? 
 De ansatte som forskerne 
intervjuet, opplevde organiseringen 
veldig forskjellig. 

For å få best mulig 
kunnskap om barnehage-
livet har forskerne valgt å 
analysere datamaterialet 
i lys av teoretiske begre-
per, blant annet begrepet 
livskvalitet, som enkelt 
sagt handler om å det bra 
i barnehagen. De har sett 
på barnas muligheter til 
å oppleve livskvalitet i 
lys av tilgjengelighet, det 
vil si om rom og leker er 
tilgjengelige for barna, 
og omsorg, det vil si om 
barna blir ivaretatt og 
inkludert. De har også 
undersøkt om alle barn blir 
sett som uerstattelige og 
betydningsfulle deltakere i 
barnehagen.
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barnehager versus  fleksible barnehager. 
Men selv om dette er en kvalitativ 
studie som ikke kan generaliseres 
til å gjelde alle barnehager, er 
funnene et viktig bidrag til kunnskaps-
grunnlaget om barnehager. 

 Noen satte pris på det store fag-
miljøet som de fleksible barnehagene 
ga dem, mens andre ga uttrykk for at 
det var svært krevende å planlegge 
aktiviteter i disse barnehagene. Når 
mange ulike grupper skulle fordele 
seg over flere rom, krevde det mye 
organisering. Dette kan stjele tid fra 
samværet med barna, noe også flere 
av personalet var opptatt av. 
 En del var litt bekymret for at det 
kunne være stressende for de små 
barna å forholde seg til så mange 
mennesker i løpet av dagen. 
 Forskerne spør seg også om det er 
mulig å ivareta de yngste barnas rett 
til deltakelse og medvirkning i store 
rom med mange andre barn og der 
også lekene er lite tilgjengelige. 
 – Du skal kunne påvirke ditt eget 
liv, også om du er et lite barn. Men det 

er ikke så lett å la mange medvirke og 
ta sine egne valg når det er så mange 
til stede, mener Brit Johanne Eide.  

UTFORDRENDE FORSKNING

Eide og Winger innrømmer at det har 
vært utfordrende å forske på  kvalitet 
i barnehager. Diskusjonen om 
basebarnehager versus tradisjonelle 
barnehager har til tider vært opphetet. 
Da kan det som forsker være vanskelig 
å ha et åpnet blikk. 
 – Vi har snakket mye om dette i 
forskergruppen. Vi har prøvd å gå inn 
i dette uten de sterke, verdiladede 
synspunktene og forsøkt å tegne et 
så nyansert bilde av hverdagen som 
mulig, sier forsker Winger.
 Forskerne presiserer at de ikke har 
noen forutsetning for å si noe generelt 
om hvordan barn har det i tradisjonelle 

– Kvalitet er et  sammensatt og 
 verdiladet begrep. Det er også 
 vanskelig å definere hva som 
er et meningsfullt og verdig liv 
for barnehagebarn

Kilde:

Eide, B. J., Winger, N., Wolf, K. D. 

og Dahle, H. F. (2017).    

«Ei linerle vet at hun er ei linerle». 

En kvalitativ studie av små barns 

«well-being» i  barnehagen. Barn 

2017 (1), 23–40
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Barnehagelærarane ønskjer sjølve 
å utvikle ein bevisst og forsvarleg 
praksis for å kartleggje og vurdere 
korleis barn trivst og utviklar seg i 
barnehagen, seier forskarane 
Liv Torunn Eik og Gerd Sylvi Steinnes 
etter å ha gjennomført eit forskings- 
og utviklingsprosjekt knytt til temaet 
i to norske barnehagar. Eit prosjekt 
som først møtte motstand.

ER VURDERING EIT NEGATIVT ORD?

Barns trivsel og utvikling står sentralt i 
den nye rammeplanen for barnehagen. 
Styrarar og barnehagelærarar har fått 
ansvar for å vurdere om barna trivst 
og har rammer for allsidig utvikling.
 Prosjektet til Eik og Steinnes gjekk 
ut på å samle barnehagelærarar og 
styrarar frå to ulike barnehagar, éin 
kommunal og éin privat, til gruppe-
samtalar og seminar. Temaet skulle 
vere vurdering.

 – Det var motstand mot å bruke 
omgrepet vurdering i det heile teke. 
Vurdering er blitt eit negativt ladd 
ord for mange, seier dei.
 Utdanningsforbundet initierte 
prosjektet. Forbundet hadde eit håp 
om at prosjektet skulle skaffe kunn-
skap om barnehagen sine prosessar, 
arbeidsmåtar og grunngivingar i 
vurderingsarbeid knytt til trivselen og 
utviklinga til barna. Prosjektet skulle 
skaffe erfaring med kva som er viktig 
for å byggje ein vurderingskultur i 
barnehagen. Utdanningsforbundet 
hadde òg eit håp om at profesjonen 
skulle få eit styrkt språk om vurdering.

PÅLAGDE SPRÅKTESTAR

Motstanden var særleg stor i den 
kommunale barnehagen. Der hadde 
motstanden utvikla seg etter at dei 
tilsette var blitt pålagde å språkteste 
alle barn med eit bestemt verktøy.

 – Dei tilsette følte eit veldig press 
om å vurdere på éin spesiell måte. Dei 
var òg bekymra for korleis andre, til 
dømes skulane, brukte vurder ingane 
deira vidare. Dei tilsette frykta at 
dei sende vidare informasjon som 
seinare kunne bli stigmatiserande 
for barna. Vi opplevde at dei tilsette 
i barnehagen hadde stor respekt for 
barna, og at dei ikkje ville påføre dei 
noko som ikkje var gunstig.
 I den private barnehagen kunne dei 
tilsette sjølve velje kva for metodar 
dei ville bruke i vurderingsarbeidet. 
Der var det mindre motstand mot 
vurdering, fortel forskarane.

ØNSKTE Å FÅ FRAM NYANSANE

I eitt og eit halv år heldt forskarane 
på med dette forskings- og utviklings-
prosjektet. Dei hadde fleire gonger 
gruppesamtalar med både 
barnehageeigarane, leiarane og 

Tekst: siw ellen jakobsen

Debatten har vore både hard og polarisert.  Enkelte har vore 
klart for, andre har vore sterkt imot. Men synspunkta kan bli 

meir nyanserte dersom barnehagelærarane får høve til å utvikle 
ein praksis basert på profesjonelle kunnskapar og verdiar. 

Barnehagelærarar endra syn på

vurdering
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barnehagelærarane. 
 Til desse seminara inviterte dei 
òg andre forskarar, som snakka om 
vurderingar ut frå ein fagleg ståstad.
 – I debatten har det vore 
mange sterke stemmer som har 
vore  avvisande til kartlegging og 
 vurdering. Men dei faglege arg-
umenta har ikkje komme veldig 
tydeleg fram. Det er blitt ein svært 
polarisert debatt: for eller imot 
kartlegging. Vi ønskte å få fram 
fleire nyansar og vise korleis barne-
hagelærarane sjølve ønskte å drive 
fram ein fagleg og etisk forsvarleg 
vurderingspraksis, seier Eik.

KVA ER TRIVSEL?

I rammeplanen for barnehagen er 
det lagt vekt på trivsel og allsidig 
praksis. Barnehagelærarane har 
ansvar for å vurdere om barna trivst. 
Dei skal òg vurdere om barna har 
rammer for allsidig utvikling.
 Forskarane fann at styrarane i 
barnehagane var opptekne av det 
overordna pedagogiske ansvaret 
sitt. Dei var òg opptekne av å få meir 
systematikk i arbeidet, slik at det 
kunne bidra til å heve kvaliteten på 
barnehagane. Vurderinga av barnas 
trivsel og utvikling hadde tidlegare 
skjedd meir sporadisk. 
 Men korleis veit vi eigentleg om 
barn trivst i barnehagen? Det er eit 
krevjande spørsmål, påpeiker Steinnes.
 – I byrjinga av seminara vi hadde 
med barnehagelærarane, snakka 
dei om at eit barn som trivst, kjem 
strålande glad inn i barnehagen og 
viser tydelege teikn på at han eller ho 

gjerne vil vere der. Men etter kvart 
fekk vi òg døme på at eit barn som 
trivst, òg kan vere eit barn som tør å 
protestere høglydt og tør å vere sint 
på dei vaksne. Det å vere trygg og våge 
å vise heile kjensleregisteret sitt, er 
òg ein tydeleg indikasjon på trivsel.

FLEIRE BARN KOM PÅ BLOKKA

Under prosjektet gjekk barnehage-
lærarane med små notisbøker 
i lomma der dei skreiv ned 
observasjonar i kvardagen. 
 – Derfor kalla vi rapporten frå 
prosjektet «Fleire barn på blokka». 
At fleire barn blei systematisk 
observerte i denne perioden, var 
typisk for prosjektet vårt. 
 – Vi fekk presentert erfaringar om 
at barnehagelærarar begynte å sam-
arbeide meir systematisk for å få fram 
fleire nyansar og fleire syn på barna.

MEIR EIGARSKAP TIL EIGA VURDERING

Forskarane såg òg ei anna interessant 
utvikling:
 – I byrjinga la ein mest vekt på 
barnet og problema til barnet, men 
etter kvart blei barnehagelærarane 
meir opptekne av seg sjølve og sin 
eigen veremåte. Var det faktorar 
i miljøet som kunne fremje eller 
hemme trivsel? Dei fekk rett og slett 
eit meir kritisk blikk på kva dei sjølve 
kunne gjere for å få barn til å trivast. 
 Forskarane meiner at barne-
hagelærarane fekk meir eigarskap 
til sin eigen vurderingspraksis. 
Dei stolte på sine eigne vurderingar 
og sitt eige ansvar. Dei såg òg klart 
nytten av vurderingar i arbeidet 
med barns trivsel.

AVKRIMINALISERING AV 

VURDERINGSOMGREPET

Vurderingsarbeidet er ein krevjande, 
men utruleg viktig del av det å jobbe i 
barnehage, meiner Eik og Steinnes. 

 Det heng saman med vurderinga  
av  den tilsette sitt eige arbeid og ans-
varet  for at barna har det bra. Arbei-
det blei meir systematisk etter at dei 
tilsette hadde fått meir kompetanse 
og  erfaringar med vurderingsarbeid. 
 Det skjedde òg noko med språket. 
Barnehagelærarane blei flinkare til 
å grunngi vurderingane dei gjorde, 
meiner forskarane. 
 – På ei av dei siste samlingane sa 
ein deltakar: «No har vi avkrim- 
inalisert omgrepet vurdering.»

SUNN SKEPSIS

Men barnehagelærarane hadde 
òg ein sunn skepsis til kva som kom 
ut av vurderingane dei gjorde, 
meiner forskarane. 
 Eik meiner ei anna fråsegn frå 
ein av barnehagelærarane samanfattar 
dette på ein god måte: «Det er viktig 
med fleire barn på blokka, men blikket 
til barnehagelærarane må ikkje berre 
vere på blokka. Det må primært vere 
på barnet.»
 Noko anna barnehagelærarane 
oppdaga då dei jobba meir systematisk 
med vurdering, var at dei sparer tid. 
Dersom dei hadde behov for å søkje 
hjelp hos ein annan instans, til dømes 
PP-tenesta, hadde dei alt dokumentert 
utviklinga til barnet. Då fekk dei 
tidlegare hjelp. Samtidig såg dei at ein 
meir systematisk vurderingspraksis 
førte til at langt fleire barn med behov 
for oppfølging faktisk blei oppdaga. 

Kjelde:

Eik, L.T. og Steinnes, G.S. (2017).     

Flere barn på blokka: Rapport fra 

et forsknings- og utviklingsprosjekt 

om vurdering av barns trivsel og 

utvikling i barnehagen. Høgskolen 

i Sørøst-Norge. Skriftserien nr. 18, 

2017.
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Kritisk blikk på  

tidlig innsats

Ann Christin Nilsen har mange år 
bak seg som forsker på barndom og 
oppvekst. For noen år siden bestemte 
hun seg for å kikke nærmere på en 
vanlig antakelse, nemlig den at folks 
levekår kan forbedres om vi retter 
tidlig innsats mot små barn.
 – Aust-Agder fylke satte i gang et 
forsøksprosjekt med tidlig innsats i to 
kommuner. Dette var midt i blinken for 

meg som forsker på barns oppvekst og 
møtet mellom familier og offentlige 
instanser som barnehager, NAV og 
barnevernet, forteller  forskeren.

GOD START I LIVET

I korte trekk handler tidlig innsats om 
at alle barn skal få en god start i livet, 
og at sosiale ulikheter skal utjevnes. 
Barnehagen er blitt identifisert som en 

spesielt viktig arena for tidlig innsats.
 Men har denne satsingen på tidlig 
innsats også en bakside? 
 Ja, mener Nilsen.
 Hun har blant annet gjennom-
ført individuelle intervjuer og 
fokusgruppe intervjuer med folk som 
jobber i barnehagen, i barnevernet, 
i PP-tjenesten og på helsesta sjonen. 
Hun har også deltatt på tverr faglige 

Tekst: siw ellen jakobsen

Tidlig innsats er blitt viktigere i barnehagen. Det 
kan også ha noen negative sider, mener forsker.

Se dialogkort til 
artikkelen bakerst  
i magasinet, eller 

 last ned fra 
vetuva.udir.no

!
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møter mellom disse yrkes gruppene. 
I tillegg har hun intervjuet 
 kommunepolitikere som står bak 
satsingen i Aust-Agder, og gjennom-
ført en spørreundersøkelse blant 
ansatte i barnehager og på helse-
sta sjonene i to kommuner. 
 Ett av funnene hennes er at flere 
enn ni av ti barnehageansatte har 
vært bekymret for et barns utvikling. 
Like mange har vært bekymret for et 
barns omsorgssituasjon.

DOKUMENTASJON ER BLITT VIKTIGERE

For å finne ut hvilke barn som 
har en normal utvikling og en god 
omsorgssituasjon, og hvilke barn vi bør 
bekymre oss for, må de ansatte gjøre 
vurderinger. Men mange føler at de 
ikke har kompetanse på dette området. 
Derfor benytter de seg ofte av hjelpe-
midler når de skal vurdere barn. 

Det har vokst fram en stor  industri som 
lager slike verktøy,  mener Nilsen.
 – Barnehagene har ligget etter 
når det gjelder profesjonalisering. 
Dermed har det blitt et marked 
for ulike modeller, tenkemåter og 
kunnskapssystemer. Men disse 
kan ikke erstatte det profesjonelle 
 skjønnet, mener hun.
 For dem som jobber i barnehagen, 
er dokumentasjon viktig for at de skal 
føle at de gjør en god jobb. Når noe 
dokumenteres, blir det mer «sant» 
og gir inntrykk av å være objektivt, 
selv om det ikke er det.

BARNA BLIR STANDARDISERT

Dokumentasjonen er blant annet 
avgjørende for å få til et tverr faglig  
samarbeid. Dermed skjer det  implisitt 
en standardisering av barn, barndom 
og foreldreskap, mener Nilsen.

 – De ansatte i barnehagen  bruker 
disse verktøyene, noen ganger fordi de 
må og andre ganger fordi verk tøyene 
oppleves som nyttige. 
 Og  innad i barnehagen er det 
egentlig ikke noe problem at de 
brukes. De ansatte der er jo opptatt 
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av – og synes det er viktig – å gjøre 
en  helhetsvurdering av barnet. Det 
er når bekymringene skal kommun-
iseres til andre, at det blir et problem. 
Da blir nemlig disse kartleggingene 
ganske sentrale.
 De som sitter utenfor barnehagen 
og bestemmer, det vil si politikere 
eller beslutningstakere, bruker disse 
verktøyene som grunnlag for beslut-
ninger.

TREFFER BARN FRA RESSURSSVAKE HJEM

Forskeren var i utgangspunktet mest 
interessert i hvordan tidlig innsats 
blir gjennomført, da hun startet 
studien. Men etter hvert ble hun mer 
opptatt av hva tidlig innsats gjør. 
 – Helt konkret så jeg at varsel-
lampene fort blir tent når barn 
 kommer fra bestemte hjem. Det er 
ofte hjem der det har vært endringer 
i form av for eksempel skilsmisse 

og arbeidsledighet eller  problemer 
med rus. Men man blir ikke så lett 
bekymret når barn kommer fra 
ressurssterke familier med høy 
utdanning og god inntekt uten tegn 
på tydelige pro blemer. Dette skyldes 
for en stor del at problemene i disse 
familiene ikke fanges opp av verk-
tøyene.  
 I de tilfellene der det likevel 
 oppsto bekymringer rundt barn fra 
ressurssterke hjem, opplevde de 
ansatte at det var vanskelig å gjøre 
noe. Aksepterer man mer fra disse 
foreldrene fordi det er vanskeligere 
å ta opp bekymringer med dem? 
 undres hun.
 Det var også vanskelig å gjøre 
noe med bekymringer for barn i 
 innvandrerfamilier. 
 – På den ene siden ringer varsel-
lampene med en gang når det gjelder 
disse familiene. På den andre siden er 

de ansatte veldig opptatt av å tolerere 
mangfold. Da begrunner de fort en 
annerledes oppdragelse med kultur. 

KAN OGSÅ VÆRE EN GOD HJELP

Verktøy for å kartlegge barn kan være 
en hjelp når man skal ta beslutninger, 
mener Nilsen.
 – Det er liten tvil om at kartlegg-
ingsverktøyene som nå brer om seg i 
barnehagene, har noe for seg. Faren 
med slike kartleggingsverktøy er 
imidlertid at de styrer blikket i visse 
retninger, og at man dermed risikerer 
å miste andre ting av syne.
 Verktøyene må derfor brukes 
med kritisk distanse, oppfordrer 
hun. De gir nemlig ofte et skinn av 
 objektiv itet. Når noe er doku mentert, 
tenker man at det er sånn det er. 
Men vi må ikke glemme at det er en 
 subjektiv vurdering som ligger til 
grunn. 

Når noe dokumenteres, blir det mer 
«sant» og gir inntrykk av å være 
objektivt, selv om det ikke er det.



 – Derfor synes jeg ikke vi bør ha 
altfor stor tillit til denne typen verk-
tøy, sier hun.  
 Når det gjelder kartlegging av 
språk for eksempel, er det konkrete 
mål på hva barnet skal kunne på 
visse alderstrinn. Men mange av dem 
hun intervjuet, vet at ikke alle barn 
utvikler seg helt likt. De mener at 
mye går seg til etter hvert. Det er også 
viktig kunnskap.

OPPFORDRER TIL KRITISK TENKNING

Barnehagen har de siste tiårene gått 
fra å være en nesten helt usynlig 
samfunnsinstitusjon til å bli en viktig 
aktør som samfunnet ønsker å bruke 
til å oppfylle flere mål. Nilsen mener 
at de som jobber i barnehagene, bør 
være mer kritiske til denne utvik-
lingen. De bør hente fram sin egen 
profesjonelle selvtillit.

 De som jobber i barnehagene, 
har som regel bred kunnskap om 
barna, og forståelsen av hva som 
faller  innenfor rammen av det som 
er normalt, er vid. Motviljen mot å 
stigmatisere barn er stor.
 Men de barnehageansatte er 
 samtidig lojale mot systemet og 
 bruker kartleggingsverktøyene 
 likevel. 
 – Gjennom utdanningen bør de 
ha tilegnet seg kunnskap som gjør at 
de kan ta mange av disse beslutnin-
gene uten verktøyene. De ansattes 
profesjonelle arbeid handler mye 
om å forvalte viktige verdier som 
har sine røtter i omsorg og verd-
settelse av barns naturlige utvikling. 
Disse reflekteres ikke nødvendigvis 
i en styringsideologi som bygger på 
en markedslogikk hvor målet er å 
produsere gode samfunnsborgere, 
avslutter Nilsen.

Kilde:

Nilsen A.C. E. (2017).      

Bekymringsbarn blir til: En 

 institusjonell etnografi av tidlig 

innsats som styringsrasjonal i 

barnehagen (doktoravhandling i 

samfunnsvitenskap). Kristiansand: 

Universitetet i Agder, Fakultet for 

samfunnsvitenskap. 
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Er det ett barn som nesten alltid 
tildeles en viss rolle i leken, for 
 eksempel rollen som hunden som må 
ligge stille på en matte mens de andre 
barna leker?
 Åsa Söderström har ledet  arbeidet 
med å samle resultatene fra en 
kartlegging av mobbing i svenske 
barnehager. 

 Utgangspunktet var en stor 
 undersøkelse av mobbeproblematikk 
i svenske skoler. Etter hvert ble også 
barnehagene med fordi man så at det 
som kan være effektivt i skolen, også 
kan være effektivt i barnehagene.

TRE FELLESTREKK

Noen barnehager er gode på å 
mot arbeide krenkende adferd og 
 mobbing mellom barn. Forskerne 
ser nå at disse barnehagene har tre 
fellestrekk:

• De ansatte samarbeider mer  
 enn i andre barnehager.
• De ansatte våger å sette søkelys på 
 seg selv og å granske seg selv.
• De ansatte ser positivt på at barn 
 er forskjellige.

Söderström oppsummerer: 
 – I barnehager som er gode på å 
motarbeide mobbing, har de ansatte 
stilt seg selv spørsmålet «Hvordan 
har barna det egentlig her hos oss?»

BARNET MÅ KJEMPE FOR PLASSEN SIN

Barn er ofte bevisste på at det finnes 
en regel eller en forventning hos 
barnehagelærerne om at alle skal få 
være med i leken. 
 – Utestengning innenfor en 
gruppe er derfor ikke alltid  tydelig. 
Sett utenfra virker det kanskje 
som om alle er med. Men ser man 
 tydeligere etter, kan det være noen 
barn som hele tiden tildeles rollen 
som  bortgjemt, forklarer Söderström. 
Hun antyder at ansatte i svenske 
barnehager kan ha et  problem 
 knyttet til det som er en slags 
 rådende  ideo logi, iallfall i Sverige, 

Tekst: Bård Amundsen 

Mobbing og krenkende 
adferd blant barn tar 
mange former. Barne
hager som er gode på å 
motarbeide dette, har 
ofte noen fellestrekk.

Se dialogkort til 
artikkelen bakerst  
i magasinet, eller 

 last ned fra 
vetuva.udir.no

!

  SLIK KAN BARNEHAGEANSATTE

HINDRE
MOBBING
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nemlig at barn er sosialt kompetente 
 mennesker. 
 – Men i barnehagen må  barnet 
hele tiden kjempe for sin egen 
posisjon. Det er en naturlig del av 
det å være menneske. Det er ikke 
det samme som å være slem, sier 
 forskeren. 
 Under arbeidet med denne 
 stud ien så hun tydelig i hvor liten 
grad de barnehageansatte er i stand 
til å se at det er slik. De ser ikke 
de faktiske relasjonene mellom 
 barna i hver dagen. En hverdag som 
 Söderström understreker at barna 
selv er  eksperter på.
 – Dermed oppdager de heller ikke 
hvem som bestemmer blant barna, 
eller barnet som ofte blir tildelt 
rollen som hunden som må ligge stille 
mens de andre får være med i den 
aktive og morsomme delen av leken.

STORE BARN HAR MER MAKT

Den svenske barnehageforskeren 
minner også om hvor mye alder har å 
si i en barnehage.
 – Fri lek og alderssammensatte 
grupper kan ha gode sider når store 

barn hjelper og er forbilder for de 
mindre barna. Men store barn har 
ofte mye makt over mindre barn i 
barnehagen. 
 Forskeren mener ikke at voksne 
alltid skal gripe inn dersom de ser noe 
som ikke er helt bra, for eksempel 
mellom store og mindre barn. Ofte 
handler det heller om å observere.
 – Konflikter mellom barna er 
 alltid et dilemma for barnehage-
ansatte. Men barn lærer av konflikter, 
og de voksne må ikke alltid gripe inn 
og stanse dem. Noen ganger er de 
en del av relasjonen mellom barna. 
Men de ansatte må følge med på 
kon fliktene mellom barna, slik at 
de even tuelt kan hjelpe dem med 
å håndtere uenigheter. Det er også 
viktig at de ansatte vet så mye om 
relasjonene mellom barna i en barne-
gruppe at de vet når de bør gripe inn i 
en konflikt. 

VIKTIG Å SE BARNA

Et viktig funn fra kartleggingen 
viser at de ansatte i barnehagene 
er gode på å sette søkelyset på 
seg selv og oppdraget de har som 

barnehage ansatte. Temaer som 
ofte diskuteres i barnehagene, er 
læring mellom  kolleger, de ansattes 
normer og  verd ier, de ansattes 
forhold til  foreldrene og de ansattes 
 pedagogiske arbeid. 
 – Vel og bra, alt sammen. Men 
hvor er barna? Barnehageansatte 
glemmer jo rett og slett å rette 
 opp merksomheten mot barna. 
 Barnehageansatte må bli bedre 
på å se vennerelasjonene i barne-
gruppen, oppfordrer Söderström. På 
den måten kan de oppdage om noen 
blir stengt ute eller plaget av andre 
barn, og skaffe seg verdifull kunnskap 
som de kan bruke i arbeidet mot 
mobbing og krenking i barnehager. 

Kilde:

Söderström, Å. og Hultman A. L. 

(2017). Preeschool Work against 

Bullying and Degrading Treatment: 

Experience from an Action Learning 

Project. Early Years 37(3), 300–312

Barn er ofte bevisste på at det finnes en regel eller en 
 forventning hos barnehagelærerne om at alle skal få 
være med i leken. 
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I nabolandet vårt Sverige er bare 4 
prosent av de ansatte i barnehagene 
menn. Andelen har vært stabil i 
mange år. Den har altså verken gått 
opp eller ned.  
 Til sammenligning utgjør menn 
om lag 10 prosent av dem som jobber 
i norske barnehager. 
 Den svenske forskeren Mia 
 Heikkilä har i mange år interessert 
seg for kjønn i barnehage og skole. 

For noen år siden fikk hun i  oppdrag 
av organisasjonen til Sveriges 
kommuner og fylker (SKL) å følge 
arbeidet til sju kommuner som gjorde 
en innsats for å øke andelen menn i 
barnehager. Kommunene var fordelt 
over hele Sverige.
 I Sverige må man for øvrig ha 
 pedagogisk utdanning eller lang 
erfaring med barn for å få jobbe i en 
barnehage. 

STORE OG SMÅ KOMMUNER DELTOK I 

STUDIEN

Heikkilä stilte følgende forsk-
ningsspørsmål: Hvordan arbeider 
de svenske kommunene med å 
 rekruttere flere menn? 
 For å finne svar deltok hun på en 
rekke møter. I tillegg intervjuet hun 
nøkkelpersoner i de sju deltaker-
kommunene. Disse nøkkel personene, 
som sammen hadde dannet et eget 

nettverk, var blant andre barne-
hagelærere, styrere og ledere i 
kommune forvaltningen. 
 Kommunene som deltok, var 
både store og små, men det var ikke 
kommune størrelsen som skulle vise 
seg å være avgjørende for resultatet. 

IKKE TILFELDIG AT NOEN LYKKES

Heikkilä kan nå slå fast at det ikke 
er tilfeldig hvem som lykkes og ikke 
 lykkes i arbeidet med å rekruttere 
flere menn til barnehagen. 
 De kommunene som lyktes 
med å ansette flere menn i barne-
hagene sine, hadde organisert 
rekrutteringsarbeidet veldig godt på 
kommune nivå. Engasjerte personer 
fra  kommunen ble satt til å arbeide 
spesielt med dette spørsmålet. Disse 
kommunene hadde dessuten satt seg 
mål for arbeidet. 
 Kunnskap er viktig, mener 

Tekst: Siw Ellen Jakobsen

Det er ikke tilfeldig at 
noen kommuner klarer 
å rekruttere flere menn 
til å jobbe i barne
hagene sine, mener 
svensk forsker. 

HVORDAN REKRUTTERE

Se dialogkort til 
artikkelen bakerst  
i magasinet, eller 

 last ned fra 
vetuva.udir.no

!

FLERE MENN?
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forskeren. Men aller viktigst er 
kommunenes egen organisering av 
rekrutteringsarbeidet.
 – De kommunene som ikke hadde 
utviklet en strategi på kommunenivå, 
hadde større problemer med å 
komme videre i arbeidet, forteller 
hun.
 – Strategien må utvikles  enten 
lokalt eller nasjonalt. Man må sette 
seg mål for å nå resultater, sier 
 forskeren.  

NOEN HADDE OVERFLADISK  

MOTIVASJON

Heikkilä tror at de kommunene som 
klarer å organisere dette arbeidet 
godt, også har tenkt gjennom hvorfor 
flere menn bør jobbe i barnehagene.  
Hun la også merke til at de som 
jobbet i barnehagene, ikke var like 
opptatt av dette spørsmålet som 
 sjefene i kommunene. 
 – En del barnehageansatte har 
nok en ganske overfladisk motivasjon 
om de blir satt til å jobbe med dette. 
De vil nok ha en mer jevn fordeling 
mellom kvinner og menn, men uten 
at det stikker så dypt.
 I noen barnehager fant hun 
 imidlertid at de som var ansvarlige 
for barnehagen, hadde et mer 
gjennom tenkt syn på de ansattes 
kjønn. Der hadde man også mer 

kunnskap om kjønn og likestilling. 
Det var også i disse barnehagene at de 
ansatte var mest opptatt av kvalitet 
og av verdien i at barn får møte både 
kvinner og menn i hverdagen.  
 Oppsummert er Heikkiläs 
 viktigste forskningsfunn, etter 
hennes egen vurdering, dette: Ingen-
ting skjer av seg selv.
 – Vil vi ha forandring, må vi jobbe 
systematisk for å få det til. Vil vi at 
flere menn skal jobbe i barnehagene, 
må vi ha både kunnskap, strategier 
og mål for hva vi vil oppnå. Det så jeg 
veldig tydelig. Det var kommunene 
som jobbet slik, som lyktes.

NORMER OM MASKULINITET

Den svenske barnehageforskeren 
er opptatt av femininitet og masku-
linitet i barnehagen. Her ser hun 
en stor forskjell mellom Norge og 
Sverige. Generelt tror hun at normer 
for maskulinitet og femininitet er det 
største hinderet for å få flere menn til 
å jobbe i barnehager.
 – Jeg er overbevist om at flere 
menn kan tenke seg å jobbe i barne-
hager eller i omsorgsyrker, sier 
 Heikkilä.  
 Men disse utdanningene er fort-
satt sterkt forbundet med en kjønns-
stereotyp oppfatning av kvinnelighet, 
mener hun. 

 – Dessuten er ideen om at  
kvinner og menn skal jobbe med 
forskjellige ting, godt forankret i 
bevisstheten vår. 
 Ifølge den svenske  forskeren 
er kanskje den aller vanligste 
 begrunnelsen for å rekruttere menn 
i barnehagene i Norge, at det er 
 forskjell på kjønnene og at menn kan 
vise fram en annen kjønnsidentitet 
for barna. I Sverige kunne man aldri 
ha argumentert slik, mener hun, for 
der er det ikke like greit å hevde at det 
er forskjell på kvinner og menn.
 – I Norge har mange en fore-
stilling om at alle menn vil være 
«mannlige» barnehagelærere. Men 
sånn er det jo ikke. En annen studie 
jeg har gjort av menn som studerer 
til barnehagelærere i Sverige, viser 
at ingen av dem hadde ønsker om å 
være mannlige forbilder for barna. 
De ville jobbe i barnehagen for å være 
barnehagelærere, som den personen 
de er, ikke for å spille fotball eller 
snekre.

Kilde:

Heikkilä, M. (2017). 

Organisationsmodell för  teamlärande 

– Tema: Flere män i förskolan. 

Utbilding och lärande 11(1), 64–81

– Vil vi ha forandring, 
må vi jobbe systematisk 
for å få det til. 
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ulike førstespråk og ulik kulturell 
 bakgrunn. I de to barnehagene fors-
k eren så på, hadde barna følgende 
bakgrunn: amerikansk, kongo lesisk, 
indonesisk, norsk, pakistansk, 
 filippinsk, polsk og somalisk. 
 Det er utfordrede for de ansatte 
å skulle forsøke å møte hvert enkelt 
barn ut fra barnets kompetanse og 
bakgrunn når mangfoldet er så stort, 
mener Zachrisen.
 – Kultursensitiv omsorg har som 
mål å gi like god omsorg til alle barna, 
uavhengig av deres språklige og kul-
turelle bakgrunn. Det er vanskelig å 

Omsorg har en sentral plass i barne-
hagen. Begrepet har vært framhevet 
i alle rammeplaner for barnehagen 
siden den første planen kom i 1995, 
forteller forsker Berit Zachrisen. 
 Hun har forsøkt å utvikle en 
forståelse av begrepet som kan være 
aktuell i en tid da norske barnehager 
blir stadig mer mangfoldige språklig 
og kulturelt, og i denne sammen-
hengen løfter hun fram en variant av 
begrepet, kultursensitiv omsorg.
 Norge var inntil nylig et mer 
homogent samfunn. Vi lignet hver-
andre og var stort sett enige om hva 
som var god omsorg for et barn. I et 
mer heterogent samfunn vil bredden 
av synspunkter på dette temaet være 
langt større, mener hun.

LIKEBEHANDLING ELLER LIKEVERDIG 

BEHANDLING?

I løpet av et tre måneder langt 
feltarbeid observerte Zachrisen 
samspillet mellom pedagogene og 
barna i to  forskjellige barnehager, én 
 kommunal og én privat.  
 Forskeren ønsket å studere 
hvordan de voksne kommuniserte 
sensitivitet overfor barnas ulike 

språklige og kulturelle bakgrunn. 
Hun var spesielt opptatt av å se 
nærmere på situasjoner der den 
 voksne var i en ledende posisjon.
 Forskning fra skandinaviske 
barnehager viser at ansatte legger 
stor vekt på likebehandling. Skal man 
oppnå likeverdig behandling, må man 
imidlertid ta hensyn til barns ulike 
språklige og kulturelle bakgrunn i 
de mange ulike møtene som oppstår 
i barnehagehverdagen, mener 
 Zachrisen.
 – Når barna i barnehagen har 
et stort spekter av både språklig og 
kulturell kompetanse, har de også 
svært ulike forutsetninger for å delta 
i barnehagens mange fellesskap.

KAN VÆRE UTFORDRENDE

Fordi Norge for bare noen tiår siden 
var et mer homogent samfunn, har 
arbeidet med å utvikle en flerkul-
turell barnehagepedagogikk ikke 
kommet så veldig langt. Tematikken 
har fram til i dag heller ikke hatt 
noen stor plass i utdanningen, slår 
 Zachrisen fast.
 Mye har skjedd de siste tiårene. 
I mange barnegrupper kan det 
i dag være barn med en rekke 

Alle barn skal behandles likeverdig i barnehagen. 
Men likeverdig behandling blir ofte forvekslet 
med lik behandling. En slik sammenblanding kan 
gi barna svært ulike forutsetninger for å delta i 
fellesskapet, mener forsker.
Tekst: Siw Ellen Jakobsen

 KULTURSENSITIV 
OMSORG I FLERKULTURELLE
BARNEHAGER

KULTURSENSITIV OMSORG  

VIL SI Å  

• gi like god omsorg til alle 
 barn, uavhengig av deres 
 språklige og kulturelle 
 bakgrunn
• støtte barnas opplevelse av 
 felleskap og tilhørighet
• gi barna handlekraft ved å 
 støtte initiativ og 
 lekeaktiviteter
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oppnå dette uten at tematikken løftes 
fram i personalgruppen som et felles 
satsingsområde.
 Spørsmål de bør stille, er: Hva har 
det enkelte barnet med seg til barne-
hagen? Og hvordan kan hvert enkelt 
barn oppleve seg som en ressurs og 
viktig aktør i de ulike fellesskapene i 
barnehagen?

BLI KJENT MED DEG SELV

Det handler om å forsøke å bli 
godt kjent med hvert enkelt barn 
og  barnets hjemmemiljø. Men det 
 handler også om å bli kjent med 
seg selv og hvordan ens egen sosio-
kulturelle bakgrunn påvirker synet 
man har på omsorgsutøvelse i barne-
hagen, påpeker forskeren. 
 Barnas foreldre er sentrale 
 samarbeidspartnere for barne-
hageansatte. De har viktig infor-
masjon om barnets kompetanse og 
om hvilke erfaringer barnet har med 
omsorg fra hjemmemiljøet. Det vil 
være svært nyttig for de ansatte å få 
innsikt i hva foreldrene mener er god 
omsorg for barnehagebarn. 
 Alle barn trenger å føle at de blir 
sett på som kompetente og regnet 

med av de andre, både barna og de 
ansatte, mener Zachrisen. 
 – Barn kan lett bli usynlige. Barn 
som ofte anerkjennes av de ansatte 
for sin kunnskap og kompetanse, 
vil framstå som kunnskapsrike og 
spennende aktører. Barn som sjelden 
oppnår anerkjennelse, vil  tilsvar ende 
framstå som lite kunnskapsrike og 
interessante. I barnefellesskapet 
kan de oppleves som litt usynlige og 
uinteressante. 

SNAKK NORSK!

Zachrisen beskriver et eksempel på 
et barn som ikke får anerkjennelse. 
Det viser blant annet hvordan et barn 
som har norsk som andrespråk, kan 
ha vanskelig for å få vist fram sin 
språklige kompetanse i en barne-
hagesammenheng der kommunik-
asjonen kun foregår på norsk.
 Når den ansatte insisterer på 
at Jarek skal bruke språket, er det 
underliggende budskapet at han skal 
snakke norsk. At de tre barna har 
samme førstespråk, løftes ikke fram 
i situasjonen. Det kunne ha vært en 
ressurs i kommunikasjonen mellom 
dem. Den ansatte behersker imidler-

tid ikke barnas førstespråk.  
Hennes budskap er at kommunik-
asjonen mellom barna skal foregå  
på norsk. 
 En viktig dimensjon ved kultur-
sensitiv omsorg er å støtte barna 
slik at de opplever fellesskap og 
tilhørighet, både til sin egen familie-
bakgrunn og til barnegruppen. I 
eksempelet med Jarek hjelper ikke 
den ansattes kommunikasjon barna 
med å etablere samspill og lek seg 
 imellom, mener Zachrisen.
 En annen side ved kultursensitiv 
omsorg er å gi alle barna handle-
kraft. Jarek viser handlekraft idet 
han går opp i sandkassa og bort til de 
to  jentene. På denne måten tar han 
initiativ til felles lek. De  reaksjonene 
han får på lekeinitiativet, fører 
 imidlertid til at han trekker seg 
 tilbake. 

Kilde:

Zachrisen, B. (2017).  

Kultursensitiv omsorg i barnehagen. 

Barn: Forskning om barn og barndom i 

Norden 2017(2–3), 105–119

Jarek (4,5 år) går opp i ei sandkasse og bort til to jenter  
(Jasia 3,5 år og Natia 4 år) som har samme førstespråk som  

han selv. Han bøyer seg ned over noen sandkaker som Jasia har  
laget og satt på et lite, lavt bord. Han holder ansiktet rett over en av  

kakene og smiler lurt. Jasia stopper opp i leken og ser på ham uten å si noe. 
Den ansatte ser på Jarek og sier at han må spørre jentene om han kan få 

smake på kakene deres. Jarek retter seg opp, ansiktet blir alvorlig. Han ser 
taust på den ansatte. Den ansatte gjentar at om han vil smake på kakene, må 

han spørre jentene. Jarek forblir taus. Han ser mot jentene med et usikkert 
uttrykk i ansiktet. Den ansatte og jentene går helt bort til ham. Mens jentene 
står tause og med alvorlige ansikter og ser på ham, bøyer den ansatte seg ned 

mot Jarek. Hun gjentar flere ganger med intensitet i stemmen, at han må 
bruke språket. Jarek ser bort, munnen er lukket. Han vender seg om og går 
ut av sandkassa. Idet han forlater området, gjentar den ansatte med sterk 

stemme: «Du må bruke språket ellers kan ingen forstå deg!»



??

V
ET

U
V

A
 2

0
19

   i
nk

lu
de

ri
ng

 o
g 

m
an

gf
ol

d 
 /

  2
0

 Barnehagen kan

MØNSTER, RETNING OG STORLEIK

Språkstimuleringa bestod av ulike 
leikbaserte tiltak. Eitt tiltak var at ein 
vaksen las for barna på ein spesiell 
måte, utvikla av forskarar, såkalla 
dialogisk lesing. Det inneber at barna 
får spørsmål om teksten og deltek 
i ein diskusjon om kva som skjer i 
historia dei får høyre.
 Forskarane hadde valt ut nokre 
ord som dei kalla vekas ord. Desse 
orda blei bakte inn i historiene. 
Det blei òg knytt nokre  aktivitetar 
til orda. Vekas ord var ord som 
 barna  ikkje nødvendigvis lærer seg 
 spontant eller høyrer i talespråket, 
men som dei vil komme meir i 
 kontakt med når dei les. Nokre døme 
på slike ord er mønster, retning og 
storleik. Forskarane tenkjer at barna 
kan ha ekstra utbyte av desse orda 
fordi dei ofte blir brukte på tvers av 
faga i skulen.

FANN EIN TYDELEG FORSKJELL

Alle barna som var med i prosjektet, 
hadde altså først fått kartlagt språket 
av forskarane. Barna blei òg kartlagde 
straks etter tiltaket. Til sist blei dei 
nok ein gong kartlagde sju månader 
etter. Då hadde barna gått eit halvt år 
i første klasse på barneskulen. 

Barn som har eit godt ordforråd og eit 
rikt språk i fireårsalderen, held ofte 
fram med å ha ei positiv utvikling. 
Barn som strevar med språket når dei 
er rundt fire år, klarer som regel ikkje 
å hente inn dette forspranget.
 Men no har forskarar vist korleis 
det er mogleg.

SYSTEMATISK SPRÅKSTIMULERING

Kan dei språklege forskjellane 
mellom barn jamnast ut alt i barne-
hagen, slik at dei som strevar med 
språket, får betre føresetnader når 
dei begynner på skulen?
 Dette var ei forskargruppe 
 interessert i å finne ut av. Åste Mjelve 
Hagen og forskerkolleger begynte 
med å kartleggje  ord forrådet til alle 
barnehagebarna i to  kommunar som 
var fødde eit bestemt år. Alle hadde 
norsk som hovudspråk. 
 35 prosent av barna som kunne 
færrast ord – 300 barn – blei valde ut 
til å få systematisk språkstim ulering. 
Dei fleste av desse barna hadde ikkje 
omfattande språkvanskar, men 
 mindre utfordringar som gjorde at 
dei kanskje ville profittere på litt 
ekstra oppfølging.
 I eitt år fekk halvparten av 
barna ta del i små økter med 

 språkstim ulering tre gonger i veka. 
Det var barnehagelærarane som 
var  ansvarlege for å gjennomføre 
 opplegget som forskarane hadde laga.
 Den andre halvparten av barna 
som hadde språklege utfordringar, 
fekk ikkje noko slikt tilbod. Dei følgde 
vanlig praksis i barnehagen. Denne 
siste gruppa utgjorde det forskarane 
kallar ei kontrollgruppe.

I barnehagealder lærer barn nye ord i høgt  tempo. 
No har forskarar vist korleis det er  mogleg å  styrkje 
språket også for dei barna som strevar. 

Tekst: Siw Ellen Jakobsen

Studien har vore det forskarar 
kallar ein randomisert, kontrol-
lert studie. Metoden blir rekna 
som den beste for å finne ut 
om eit tiltak faktisk fungerer og 
har effekt. I denne studien blei 
deltakarane (barna som sleit 
språkleg) delte opp tilfeldig 
(randomisert) i to grupper. Den 
eine gruppa fekk vere med på 
eit tiltak. Den andre gruppa 
følgde vanleg praksis. Dette var 
kontrollgruppa. Gruppene i eit 
slikt forsøk bør vere så like som 
mogleg, slik at forskarane kan 
bli tryggare på at eit eventuelt 
resultat skriv seg frå tiltaket 
den eine gruppa har fått.

som strevar med språk
hjelpe barn 

?



?
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 Forskarane fann ein tydeleg 
 forskjell mellom dei to barne-
gruppene – altså dei som hadde vore 
med på tiltaket, og dei som hadde 
vore i kontrollgruppa. 
 Barna i språkgruppene utvikla eit 
betre språk og fekk ei betre språk-
forståing enn barna som ikkje hadde 
fått språkstimulering i barnehagen.
 – Denne effekten varte framleis 
etter sju månader, fortel Hagen.
 Barna som deltok i forsøket, går 
no i fjerde klasse på barneskulen, og 
forskarane er igjen ute i skulen for å 
kartleggje dei.
 – Vi held no på å samle inn data 
for å sjå om tiltaket vårt har langtids-
effektar òg, fortel forskaren.

BARNEHAGEN VIKTIG FOR ENDRING

Ei rekkje tidlegare undersøkingar har 
vist at barnehageåra har mykje å seie 
for språkutviklinga. Barn som kan 
mange ord og omgrep, blir flinkare til 
å samtale når dei begynner på skulen. 
Desse barna har òg lettare for å lære å 
lese og skrive.
 Dersom vi ikkje gjer noko for 
dei barna som strevar med språket, 

skjer det heller ingen endringar. I 
frileiksituasjonar vil barna med eit 
rikt språk bruke språket mykje, mens 
dei som strevar med språket, ofte 
 risikerer å bli verbalt dominerte.
 – Det verkar som om dei som 
strevar med språket, ikkje klarer å 
nærme seg dei som har eit rikt og 
avansert språk, på eiga hand. Dersom 
vi vaksne ikkje gjer noko, skjer det 
inga utjamning, seier Hagen.
 Derfor er barnehagen ein viktig 
arena for å få til ei endring, meiner 
ho.

IKKJE ALLE VAR BEGEISTRA

Men ikkje alle barnehagelærarar 
var begeistra for dette prosjekt, 
 rapporterer Hagen.
 – Nokre var veldig motiverte og 
syntest det var kjempespennande. 
Vi har òg fått tilbakemelding om at 
fleire har halde fram med mykje av 
dette for andre barn i etterkant. Men 
enkelte barnehagelærarar syntest at 
det var veldig vanskeleg å finne tid 
til dette arbeidet. Det krev jo ekstra 
ressursar å ta ut ei lita gruppe barn 
til slike opplegg nokre gonger i veka. 

Dersom vi ikkje gjer noko 
for dei barna som  strevar 
med språket, skjer det 
 heller ingen endringar. 

Mange gjennomførte ikkje alt. 
 Likevel klarte altså fleire barne-
hagetilsette å løfte nokre av dei barna 
som strevde med språk. Saman-
likninga med barna i kontrollgruppa 
viste at det fungerte.
 – Eg trur at enkelte barn har 
behov for ei meir systematisk og 
intensiv språkstimulering enn det 
barnehagane vanlegvis gir. Dette 
prosjektet viser at det å leggje inn så 
mykje ressursar over lang tid, faktisk 
kan hjelpe barn med språklege 
 utfordringar, seier Hagen. 
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Kjelde:

Hagen, Å.M., Melby-Lervåg, M. 

og Lervåg, A. (2017).  Improving 

Language Comprehension in 

Preschool Children with Language 

Difficulties: A Cluster Randomized 

Trial. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry 58(10), 1132–1140. 
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BARNEHAGEANSATTE ER OFTE 

AVHENGIGE 
AV HVERANDRE

 – I barnehager snakkes det en hel 
del om omsorg for barn og om barns 
utvikling. Men arbeidet barnehage-
ansatte utfører, kjennetegnes også 
ofte av en annen spesiell egenskap, 
menerMaja Plum. 
 – De arbeider ikke alene. Svært 
mye av tiden arbeider barnehage-
ansatte sammen med andre. 
 – I barnehagen opplever de 
ansatte derfor at de er svært 
 avhengige av hverandre. 

BYTTE AV MAKKER

Forskeren fulgte med på arbeidet i 
to danske barnehager. Begge steder 
 observerte hun to barnehagelærere 
som var vant til å samarbeide. 
 Etterpå intervjuet hun dem om det 
hun hadde observert. 
 Deretter gjorde forskeren et 
eksperiment: De ansatte hun hadde 
observert, byttet plass, slik at de fikk 
arbeide i en ny institusjon sammen 
med en ny makker i to uker. Også 
denne gangen fulgte forskeren med 
og intervjuet deltakerne etterpå.
 Ideen var å få barnehagelærerne 
til å gå inn i en barnehagehverdag 
som ikke var helt fremmed for dem, 
men med nye mennesker og i nye 
rom. Institusjonene skilte seg ikke 
så mye fra hverandre. De var begge 
strukturerte med tydelige planer og 

 Plum oppdaget også hvor mye 
kunnskap som ligger i rela sjonene 
mellom de barnehageansatte

DEKKER HVERANDRES LINJER

Ikke alle barnehageansatte som 
jobber nært sammen, er spesielt gode 
venner. Det behøver de kanskje heller 
ikke å være.
 – Men pedagogene jeg har 
 inter vjuet, forteller at det er en fordel 
at de kjenner hverandre faglig. Hvis 
de ikke gjør det, kan de ikke dekke 
 hverandres linjer. Det mener jeg er et 
godt begrep. 
 – I denne studien har jeg sett at de 
som har arbeidet sammen lenge og 
kjenner hverandres måte å arbeide 
på, har en bevissthet som gjør at de 
hele tiden kan avlaste hverandre. Når 
én person har oppmerksomheten sin 
ett sted, kan den andre ha sin opp-
merksomhet et annet sted. 
 Plum la også merke til at de 
ansatte har måter å kommunisere 
med hverandre på som ikke er 
åpenlyse for andre. Denne kommu   ni -
k   a sjonen får arbeidet til å gli lettere 
og fungerte dermed godt, ifølge 
 forskeren.

Ikke alle  
barnehageansatte 
som jobber nært sammen, 
er spesielt gode venner.  
Det behøver de  kanskje 
heller ikke å være.

Tekst: Bård Amundsen

Hva er det som 
gjør at barnehage
ansatte jobber godt 
 sammen? Maja 
Plum har  undersøkt 
 danske barnehager og 
 oppdaget hvor mye av 
det gode arbeidet som 
ligger i relasjonene 
mellom de ansatte.
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VIKARER OPPLEVES IKKE  

ALLTID SOM HJELP

I barnehagehverdagen er det mange 
ting som bare må fungere. 
 Hvis du hele tiden må snakke med 
makkeren din om hva den andre skal 
gjøre, blir arbeidet mer rigid og regel-
basert. Arbeidet går langt smidigere 
når de ansatte kjenner hverandre 
og leser hverandres signaler, mener 
Plum. 
 Når en ny medarbeider kommer 
inn i en barnehage, vil det naturlig-
vis ta noen uker før han eller hun 
får etablert relasjoner til de andre. 
Det kan føre til at de som er på 
arbeid med den nye kollegaen, kan 
bli slitne av å måtte ta ansvar på alle 
områder. De kan bli alene om å gripe 
inn,  koordinere og skape orden i 
hver dagen. Dette kan også forklare 
hvorfor vikarer ikke nødvendigvis 
oppleves som en hjelp og avlastning. 

ENDRINGER KAN SKAPE RIGIDITET

Plum ser at det er noe spesielt med 
barnehagen som arbeidsplass.
 – I andre jobber, for eksempel på 
et kontor, kan du godt være  avhengig 
av andre. Samtidig har du også 
 oppgaver som du skal løse helt alene. 
 – Arbeidet i barnehagen kjenne-
tegnes av at du hele tiden er avhengig 
av at kollegaene dine støtter deg og 
spiller deg god – og omvendt. Selv om 
det er tre–fire personer som jobber 

sammen, handler de nesten som om 
de er én bevissthet.  
 Ifølge Plum viser studien hennes 
at endringer i en organisasjon med-
fører et umiddelbart tap av kunnskap, 
nettopp fordi så mye av kunnskapen 
ligger i relasjonene.
 – Det betyr ikke at man skal 
la være å endre på ting. Men blir 
endringene for store og voldsomme, 
må man ofte bruke mye ressurser for 
å få det pedagogiske arbeidet på rett 
kjøl igjen. Altfor mange endringer 
vil kunne skape rigide og regel-
styrte  institusjoner fordi de ansatte 
 forsøker å reetablere den ordenen 
som ellers lå i samarbeidet.

mål for virksomheten. Ved å bytte 
arbeidsplass ble likevel det kjente til 
noe fremmed. 
 Dette eksperimentet viste Plum 
hvor vanskelig det er for en barne-
hagelærer å gå inn i en ny institusjon 
og gjøre den samme jobben der.

NÅR NOE FØLES UVANT

Eksperimentet fikk også barne-
hagelærerne som deltok, til å 
 reflektere over det som tas for gitt. 
Forskeren var spesielt på jakt etter de 
situasjonene hvor barnehagelærerne 
stopper opp og føler at noe mangler.
 – Til daglig legger de ikke merke 
til det selv. Men når de kom i en ny og 
uvant situasjon, begynte de å reflekt-
ere over hvorfor noe føles uvant. De 
opplevde at de manglet noen som 
kunne dekke deres linjer. De følte at 
de var inkompetente og ikke mestret 
en jobb de egentlig kjenner godt. 
 Et eksempel: Etter et måltid 
 kommer en ansatt inn med en 
liten bøtte vann og en klut. De som 
 samarbeider tett, oppfatter signalet 
og vet at dette betyr at den ene skal 
vaske bordet, mens den andre skal 
sitte og snakke med barna. Når en av 
de to kollegene var ny i institusjonen, 
måtte de to i mye større grad avklare 
dette samspillet med hverandre. Det 
var mer uklart hvem som skulle gjøre 
hva, og den interne koordineringen 
uteble.

Kilde:

Plum, M. (2017). I mangetydighe-

tens mellemrum – Om pædagogers 

daglige vidensprocesser. København: 

Københavns universitet, Institut for 

Medier, Erkjendelse og Formidling. 



Jo lågare sosialt lag foreldra blir 
vurderte å komme frå, desto meir blir 
barnehagen sett på som ein institusjon 
som skal kompensere for heimen og 
rettleie foreldra. 
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NÅR FAMILIEN FÅR  

MEIR ANSVAR FOR LÆRINGA

 TIL SMÅBARNA

I Danmark vil 
 politikarane at heimen 
skal vere eit lærings
miljø. Og pedagogane i 
barnehagen skal vere 
rettleiarar for  foreldra. 
Kva gjer det med 
 samarbeidet mellom 
heim og barnehage? 
Tekst: Siw Ellen Jakobsen

Danske politikarar vil ikkje berre at 
barnehagen skal spele ei sentral rolle 
i den tidlege læringa til barna. Også 
foreldra må ta ansvar, har politi-
karane slått fast. Dette har barne-
hageforskaren Lene S.K. Schmidt sett 
nærmare på.
 – Pedagogar får til dømes ret-
tleiing i korleis dei kan tilrå foreldre 
å hjelpe barna med å måle opp kor 
stor bustaden deira er, kartleggje 
familiehistoria eller handle inn mat 
saman.
  Schmidt har leidd eit dansk forsk-
ingsprosjekt som har sett nærmare 
på dei politiske målsetjingane i ulike 
land om tidleg læring i barnehagen. 

Forskarane har samanlikna med 
Danmark. I tillegg har forskarane sett 
nærmare på informasjonsbrosjyrar 
frå danske kommunar til foreldra 
med tekstar som seier noko om 
korleis foreldre og pedagogar bør 
samarbeide.
 Forskarane har òg delteke på 
møte med barnehagestyrarar, barne-
hagelærarar og foreldrerepresentan-
tar. Og dei har besøkt barnehagar. 

UTYDELEG GRENSE MELLOM HEIM OG 

BARNEHAGE 

Barnehagepedagogar har alltid 
 rett leidd foreldre som har komme 
med spørsmål om smokke- eller 

Se dialogkort til 
artikkelen bakerst  
i magasinet, eller 

 last ned fra 
vetuva.udir.no
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som «rett». Kva er rett kunnskap? 
Kva er rette verdiar? Kva for eit 
heime miljø blir akseptert som eit 
godt læringsmiljø? 
 I danske politiske dokument kan 
foreldre bli kategoriserte etter om 
dei kjem frå ei «høg» eller «låg» sosial 
og økonomisk gruppe, og om læring-
smiljøet heime er «sterkt» eller 
«svakt».
 Slik ser forskaren at det ikkje 
berre handlar om tidleg læring. 
 Enkelte ønskjer i tillegg å drive 
 sosialpolitikk gjennom barnehagen. 
 – I det augeblikket det blir 
 f orventa at pedagogane skal gå inn 
og rettleie enkelte foreldre meir enn 
andre, kan det direkte eller indirekte 
bli slik at nokre måtar å vere foreldre 
på blir rekna som betre enn andre, 
påpeiker Schmidt. Jo lågare sosialt 
lag foreldra blir vurderte å komme 
frå, desto meir blir barnehagen sett 
på som ein institusjon som skal 
kompensere for heimen og rettleie 
foreldra. 
 – Det er mange måtar å vere barn 
og foreldre på i Danmark i dag. Bør 
ikkje pedagogane òg arbeide mot 
at vi innrettar oss etter dette? spør 
Schmidt. 

bleieslutt eller om barns sove-
mønster.
 Men i byrjinga av 2000-talet blei 
noko endra. I fleire land blei politi-
karane som bestemmer, tydelege på 
at barnehagepedagogane må rettleie 
foreldra om den tidlege læringa til 
barn. Dette ser dei danske forskarane 
i fleire internasjonale dokument 
dei har studert. Det same finn dei i 
 danske politiske dokument. 
 Dermed må pedagogar i barne-
hagen og foreldre samarbeide meir 
om den tidlege læringa til barna. Men 
Schmidt ser òg noko anna:
 – Mens det tidlegare blei lagt stor 
vekt på læringa til det enkelte barnet, 
er ein no meir oppteken av lærings-
miljøet. Både barnehagen og heimen 
blir rekna som læringsmiljø. Det 
gjer at grensa mellom dei blir meir 
utydelege, meiner Schmidt. Ikkje 
berre pedagogane, men òg foreldra 
har no fått ansvar for å sikre kvalitet-
en på læringsmiljøet til barnet. 

STOR FORSKJELL PÅ BARNEHAGANE

Samtidig finn forskaren at det er 
store forskjellar mellom dei danske 
barnehagane. 
 I ein stor, offentleg driven 
 institusjon ho studerte, blei forel-
dra mest involverte via loggbøker 
og digital kommunikasjon. Dei fekk 
òg vere med som publikum og sjå på 
presentasjonar av skuleførebuande 
prosjekt som barna arbeidde med.
 I ein liten foreldredriven barne-
hage var det annleis. Forventinga til 
foreldra var at dei engasjerte seg i 
kvardagslivet til heile barnehagen – 

ikkje berre i sitt eige barn. Foreldra 
måtte delta i det daglege samværet 
mellom foreldre og barn, dei måtte 
ta ansvar for å fôre dyra i barnehagen 
på skift i helgene, og dei måtte delta 
i ulike tradisjonar og årlege saman-
komstar. 

GRIP INN I PROFESJONEN OG 

FORELDRESKAPET

Forskarane ser i politiske dokument 
korleis det er forventa at foreldre 
og pedagogar inngår eit slags part-
narskap med kvarandre.
 – Det politiske idealet er at 
foreldre og pedagogar er einige om at 
det viktigaste målet i livet til barnet 
er tidleg læring. Det grip inn i den 
profesjonelle rolla til pedagogane. 
Det grip òg inn i foreldreskapet og 
i spørsmålet om kva som er ein god 
barndom, seier Schmidt.
 Dei flytande grensene mellom 
heimen og barnehagen rører ved ein 
klassisk diskusjon: Kva er offentleg, 
og kva er privat? Forskaren stiller òg 
spørsmål ved om det er rett at ped-
agogen sin praksis skal nå heilt inn i 
heimen til barnet. 
 Foreldra blir bedde om å flytte seg 
over i det faglege perspektivet til ped-
agogen i staden for å vere foreldre. 
Kva gjer det med foreldrerolla? Ein 
pedagog blei for alvor bekymra over 
sin eigen påverknad då ein forelder 
begynte å snakke om eit måltid heime 
som «ein etesituasjon». 

KVA ER «RETTE» FORELDRE?

Eit anna viktig spørsmål, meiner 
Schmidt, er kva samfunnet reknar 

Kjelde:

Schmidt, L.S.K. (2017). Pædagogers 

samfundsmæssige roller i forældre-

samarbejde. Center for Pædagogik, 

Professionshøjskolen Absalon.
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– Mens det  tidlegare blei lagt 
stor vekt på  læringa til det 

 enkelte barnet, er ein no meir 
 oppteken av læringsmiljøet. 
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De siste årene har barnehagen blitt 
stadig tettere knyttet til utdan-
ningssystemet, og læringstrykket på 
barnehagen har økt. Det stiller økte 
krav til samarbeid mellom barnehage 
og skole. Forskning viser at forholdet 
mellom de to institusjonene kan op-
pleves som asymmetrisk, med skolen 
som den sterkeste parten.  
 Kari Hoås Moen ved Dronning 
Mauds Minne Høgskole for barne-
hagelærerutdanning har forsket på 
utfordringer for norske barnehager. 
I en forskningsartikkel skriver hun 
at styrere i norske barnehager har 
fryktet at skolens syn på læring også 

skal presses på barnehagene. Men 
har egentlig skolen og barnehagen så 
forskjellige syn på læring? 
 Moen ønsket å undersøke 
hvordan barnehagestyrerne opplev-
de forholdet til skolen når det gjaldt 
barns læring i barnehagen. I hvilken 
grad var styrerne uenige med sko-
len om krav til barnas læring? Og 
hvordan prøvde de å påvirke skolen i 
disse spørsmålene?

LITEN UENIGHET

Styrerne oppga at de ikke var uenige 
med skolen særlig ofte når det gjaldt 
læring, noe Moen synes er over-

Tekst: Magnus Holm 

Mange som jobber i barnehage frykter at 
 barnehagene skal bli for  «skolske», og at  skolens 
syn på læring også skal  presses på barnehagene. 
Men hvor  uenige er egentlig barnehagen og skolen  
i synet på læring?

SYN PÅ  
LÆRING

BARNEHAGEN  
OG SKOLENS

raskende. På en skala fra 1 (svært 
sjelden) til 6 (svært ofte) krysset et 
flertall av styrerne av for en av de to 
laveste verdiene. Styrere i kommu-
nale barnehager var litt oftere uenige 
med skolen enn kollegaene i private 
barnehager. Moen tror det kan være 
flere grunner til dette. En av dem 
kan være at de kommunale barne-
hagene ofte er tettere på skolen enn 
de private.
 – Det kan nok være at de har 
tettere kontakt, og at eventuelle 
uenigheter kommer lettere til over-
flaten, sier Moen.
 Også intervjuene viste at det var 
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 Siden styrerne i kommunale 
barnehager er mer uenige med 
 skolen, kan det også være at de er mer 
motivert til å prøve å påvirke skolen. 
Dette stemmer også med funnene 
i undersøkelsen. De styrerne som 
opplevde stor grad av uenighet, var 
nemlig mer tilbøyelige til å svare 
at de i stor grad forsøkte å påvirke 
 skolene.
 – De kommunale barnehagene 
virker mer engasjerte på egne vegne, 
både når det gjelder å uttrykke 
uenighet, og særlig når det gjelder å 
prøve å påvirke, sier Moen.

TILLIT ER VIKTIG

Hun mener undersøkelsen tyder på 
at skoler og barnehager kan ha litt 
ulike syn på læring, selv om denne 
uenigheten i liten grad kommer 
direkte til uttrykk.
 Moen tror det er viktig at barne-
hagestyrerne tar opp temaer som 
læring og forklarer skolene hva 
barnehagens læringssyn er. Begge 
parter må åpne opp for hverandre og 
snakke sammen om hva man legger 

i ulike begreper, slik at man får en 
gjensidig forståelse. Moen mener 
myn dighetenes lovfestede krav om 
at de to partene skal samarbeide om 
overgangen mellom barnehage og 
skole, gir et bedre utgangspunkt for 
samarbeid enn tidligere, da dette 
kravet var tydeligst overfor barne-
hagene.
 – Jeg tenker at det er viktig å få 
til en god relasjon der man lytter til 
hverandre med gjensidig respekt. 
Dette med tillit er noe som skapes 
over tid, sier hun. 

liten uenighet mellom barnehage-
styrerne og skolen. Det var imidlertid 
et par områder som skilte seg ut, 
det vil si der det var større uenighet. 
Moen trekker blant annet fram synet 
på forholdet mellom voksen styring 
og det å gi rom for barnas egne 
interesser og initiativ. Det var også 
uenighet om innholdet i læringen. 
 Flere av styrerne oppga også at 
de var bekymret for at barnehagen 
skulle bli for «skolsk», altså for preget 
av formidlingspedagogikk, lærings-
mål og kartlegging.

LITEN PÅVIRKNING FRA DE PRIVATE

Moen fant også ut at styrere i kom-
munale barnehager forsøkte å 
påvirke skolen i læringsspørsmål i 
mye større grad enn styrere i private 
barnehager. 
 Moen mener denne forskjellen 
er påfallende. Hun tror dette funnet 
muligens gjenspeiler at de private 
barnehagene ofte har mindre kontakt 
med skolene enn de kommunale. 
Dermed får de også færre anled-
ninger til å prøve å påvirke dem. 

Kilde:

Moen, K. H. (2017). 

Barnehagestyreres opplevelser av 

forholdet til skolen i spørsmål om 

barns Læring. Tidsskrift for Nordisk 

Barnehageforskning 14(5), 1–16. 

Begge parter må åpne  
opp for hverandre og 
snakke sammen om 
hva man legger i ulike 
 begreper, slik at man får 
en gjensidig forståelse. 



KORLEIS REAGERAR 
BARNEHAGETILSETTE NÅR 

BARNA GRÆT?
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kvinne lege og éin mannleg barne-
hagelærar. Til slutt sat dei igjen med 
20 timar video. Til saman dokumen-
terte dei to forskarane 50 tilfelle der 
barn græt. I alle tilfella reagerte dei 
tilsette ved å snakke til barna. I 33 
tilfelle brukte dei òg ulike former for 
berøring for å trøyste barna.
 – I intervju seier dei tilsette ofte 
at dei ikkje nyttar berøring, men i 
praksis ser vi at dei faktisk gjer det, 
seier Cekaite.
 Det var særleg når barna slo seg 
eller var veldig lei seg, at dei vaksne 
brukte berøring for å trøyste dei. 
Berøring blei brukt saman med ord 
og roande lydar og kunne brukast på 
mange forskjellige måtar. Ein vaksen 
kunne til dømes reagere på høglytt og 
langvarig gråt ved å løfte barnet opp 
og halde det tett inntil seg. Og barnet 
lèt seg som regel trøyste. Forskarane 
fann at dei gråtande barna sjeldan 
avviste slik trøystande berøring.
 – Særleg når dei græt, kjem dei 
oftare nærmare og rekkjer opp 

har brukt videoobservasjonar til 
å sjå på  samspel og sosialisering i 
kvardagslege aktivitetar i svenske 
barnehagar. I ein forskingsartikkel 
undersøkjer dei korleis omsorgs-
personar i barnehagen reagerer når 
barn græt.
 Cekaite og Holm Kvist hadde lagt 
merke til at det ofte var barn i barne-
hagen som græt. Likevel er dette eit 
område det ikkje er forska så mykje 
på, ifølgje Cekaite.
 – Vi har ikkje klart å finne særleg 
mykje forsking på korleis ein svarer 
på barnegråt i barnehagen. Denne 
studien handlar om korleis ein kan 
trøyste barn, og korleis ein gjer det 
gjennom kroppslege handlingar, seier 
ho.

BERØRING I PRAKSIS

Cekaite og Holm Kvist brukte 
videokamera til å dokumentere 
daglege aktivitetar i to barnehagar. 
I to månader observerte dei 20 barn 
i alderen 2,5–5 år i samspel med fire 

Det er forska lite på 
korleis dei tilsette i 
 barnehagane  reagerer 
på barnegråt. To 
 svenske forskarar har 
 undersøkt korleis dei 
tilsette trøystar barna, 
og korleis barna lèt seg 
trøyste.
Tekst: Magnus Holm

Ein liten gut sit ved bordet og legg 
puslespel. Plutseleg lener han seg for 
langt ut og ramlar av stolen. Det gjer 
sjølvsagt vondt, og guten begynner å 
gråte. I det same kjem ein av barne-
hagelærarane forbi. Kva gjer han for 
å trøyste guten? Og korleis reagerer 
guten? Lèt han seg trøyste?
 Dette er ein av situasjonane 
Asta Cekaite og Malva Holm Kvist 
har analysert. Dei to forskarane 



V
ET

U
V

A
 2

0
19

   r
el

as
jo

na
r o

g 
sa

m
ar

be
id

  /
  3

0

armane og viser at dei gjerne vil 
bli trøysta på denne måten, fortel 
 Cekaite.

NOKO SOM HØYRER TIL DET Å VERE 

MENNESKE

Dei fleste som har hatt ansvar for små 
barn vil nok kjenne igjen funna til 
Cekaite og Holm Kvist. Både barne-
gråt og trøyst i form av ord, lydar og 
berøring er daglegdagse fenomen. 
Ikkje berre i Skandinavia, men òg 
andre stader.
 – Eg jobbar òg med ein del for-
skarar i andre land, mellom anna i 
USA. Vi ser at dette med den nære 
kroppslege kontakten er ganske 
 universelt kulturelt, seier Cekaite.
 Ho kan fortelje at forskarane 

ofte ser denne trøystande praksisen 
heime hos familiar. I institusjonell 
samanheng er det derimot ofte ein 
del restriksjonar rundt kroppskon-
takt, særleg i USA og Storbritannia.
 Denne praksisen varierer òg 
ein del mellom ulike institusjonar. 
Her speler sjølvsagt både kulturelle 
forskjellar og offisielle retningslinjer 
ei viktig rolle. Cekaite meiner det kan 
vere nyttig å problematisere korleis 
dette kan påverke både praksis i 
barnehagane og nærleiken og tilliten 
mellom barnehagelærarane og barna. 
Ho trur at forskinga hennar kan 
hjelpe dei tilsette til å reflektere over 
det dei gjer.
 – Eg trur det kan vere nyttig å 
sjå at ein gjer desse tinga, og at ein 

 bruker kroppsleg kontakt på ein 
måte som ikkje er farleg, men som er 
nyttig. Det er ein måte å byggje tillit 
på. Eg trur vi kan sjå denne praksisen 
som noko som ikkje berre høyrer til 
barnehagen, men som høyrer til det å 
vere menneske.

Kjelde:

Cekaite, A. og Holm, M.K. (2017).  

The comforting touch: Tactile 

intimacy and talk in managing 

children’s distress. Research on 

Language and Social interaction 

50(2), 109–227.

– I intervju seier dei  tilsette 
ofte at dei ikkje nyttar 

 berøring, men i praksis ser 
vi at dei faktisk gjer det, 

seier Cekaite.



Hva sier offentlige  
dokumenter om
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seg kunnskap. Slik var nysgjerrighet 
sterkt knyttet til verdier som kompe-
tanse, utvikling og livslang læring.
 «Barn som oppmuntres til nys-
gjerrighet og til stadig å forstå og lære 
noe nytt, har et godt utgangspunkt 
for videre utvikling», heter det for 
eksempel i stortingsmeldingen om 
framtidens barnehage, Meld. St. 24 
(2012–2013).
 Nysgjerrighet var også sterkt 
forbundet med matematikk og 
naturvitenskap. Menning tror det 
kan være idéhistoriske grunner til 
dette.
 – Hvis man går veldig langt 
tilbake, til tidlig kristen tid, var 

OECD-rapporten Starting Strong 
III, stortingsmeldingene om kvalitet 
i barnehagen og framtidens barne-
hage og den forrige rammeplanen for 
barnehagens innhold og oppgaver. 
Målet var å finne ut hva disse dok-
umentene legger i begrepet nysgjer-
righet, og undersøke hvilke verdier de 
knytter til begrepet.

NYSGJERRIGHET SOM VERKTØY

Menning fant ut at de fire dokumen-
tene var preget av en instrumentell 
forståelse av begrepet. Det vil si at 
nysgjerrighet først og fremst ble 
omtalt som et verktøy barna kunne 
bruke for å lære noe eller for å skaffe 

Barnehagen skal støtte barns 
 nysgjerrighet. Det står svart på hvitt 
i barnehageloven. Men hva betyr 
egentlig det?
 – Alle er enige om at man skal 
støtte barns nysgjerrighet, men det 
fins veldig forskjellige begrunnelser 
for hvorfor man skal gjøre det, og 
man gjør det på litt forskjellige måter, 
sier Soern F. Menning.
 Han har akkurat levert en doktor-
gradsavhandling om nysgjerrighet i 
barnehagen og har blant annet ana-
lysert noen av de viktigste dokument-
ene som styrer norske barnehager.
 I en forskningsartikkel analys-
erer han fire viktige dokumenter: 

Det er viktig å støtte barnas nysgjerrighet. Det 
er både politikere, forskere og barnehagelærere 
enige om. Men hva er egentlig nysgjerrighet? 
Og hvorfor er det så viktig? Hva sier offentlige 
 dokumenter om nysgjerrighet i barnehagen?
Tekst: Magnus Holm



serte, blitt erstattet av en ny. Ifølge 
Menning er den nye rammeplanen 
kortere, og når begrepet nysgjer-
righet nevnes, er det ofte i sitater fra 
barnehageloven.
 – Dermed er den nye planen i 
større grad åpen for at begrepet kan 
tolkes gjennom praksis. På den måten 
har praksisutøveren kanskje fått et 
større ansvar. Dermed blir det også 
enda viktigere for de ansatte i barne-
hagene å gjøre seg noen tanker om 
begrepet, avslutter han.

 Han mener den sterke vekt-
leggingen av nysgjerrighet som et 
læringsverktøy kan føre til at man 
fjerner seg fra tanken om nysgjer-
righet som noe grunnleggende 
 menneskelig eller barnlig. Også det 
sosiale aspektet, synet på nysgjer-
righet som en drivkraft som kan føre 
mennesker sammen, kan havne i 
bakgrunnen.
 Et annet aspekt som ikke er 
synlig i dokumentene, er de mulige 
 negative konsekvensene av nysgjer-
righet. Menning tror dette kan ha 
sammenheng med et grunnleggende 
syn på nysgjerrighet som en nyttig 
 menneskelig egenskap. 
 – Disse dokumentene er også fulle 
av fine ord, mens virkeligheten er 
mer kompleks. Hva begrepet betyr 
i hverdagen, må bestemmes i hver 
enkelt situasjon og er opp til barne-
hagelærerne, sier han.
 Siden Mennings forsknings-
artikkel gikk i trykken, har den 
norske rammeplanen han analy-

nysgjerrighet en synd, noe negativt. 
I opplysningstiden ble begrepet 
derimot forbundet med noe positivt. 
Opplysningsprosjektet gjorde det til 
utgangspunkt for naturvitenskap og 
utforskning. Denne oppfatningen er 
rådende også i dag.
 Menning fant også en kobling 
mellom nysgjerrighet og demo krati 
og deltakelse i samfunnet. Disse 
verdiene er imidlertid nevnt i mye 
mindre grad enn læring og kompe-
tanse, og de er bare synlige i de 
 norske dokumentene.

DET SOM IKKE STÅR DER

Menning er ikke bare opptatt av det 
som står om nysgjerrighet i de fire 
doku mentene. Det kan være like 
 viktig å undersøke hva som ikke står 
der.
 – Det som ikke er synlig i doku-
mentene, er ideen om at nysgjer-
righet er en del av det å være barn, 
og at det er nok i seg selv, forteller 
Menning.

Kilde:

Menning, S. F. (2017).   

Tracing Curiosity with a Value 

Perspective. Nordisk tidsskrift for 

pedagogikk og kritikk 3(1), 1–16.

NYSGJERRIGHET I SENTRALE DOKUMENTER: 

• «Barnehagen skal støtte barns 
 nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og 
gi utfordringer med utgangspunkt i barnets 
interesser, kunnskaper og ferdigheter.» Lov 
om barnehager (barnehageloven) § 2

• «Lek og læring i barnehagen skal være 
lystbetonte aktiviteter som stimulerer barns 
nysgjerrighet, motivasjon og forskertrang 
og utvikler barns kreativitet.» Meld. St. 24 
(2012–2013) Framtidens barnehage, kap. 
8.4.2

• «Barnehagen skal tilby et læringsmiljø 
som støtter og utfordrer barns nysgjerrighet 
og lærelyst og på den måten skaper et godt 
utgangspunkt for livslang læring.» St.meld. 
nr. 41 (2008–2009) Kvalitet i barnehagen, 
kap. 9.9

• «Barnas nysgjerrighet, kreativitet og 
vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og 
legges til grunn for deres læringsprosesser.» 
Rammeplan for barnehagen 2017, s. 22
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ingsfullt uavhengig av den pedago-
giske agendaen. 
 Gjennom fire vitenskapelige 
artikler har Nome tatt for seg noen 
av de verktøyene de yngste barna 
bruker når de omgås hverandre i 
barne hagen. Det dreier seg ikke om 
verbal kommunikasjon med ord og 
 setninger, men snarere om en slags 
spontan måte å være sammen på, 
uavhengig av språk. 

PRIVATE RELASJONER I  

OFFENTLIGE ROM

Den første artikkelen tar utgangs-
punkt i barnehagen som et offentlig 
rom. Her undersøker Nome hvordan 
barna forsøker å skape mer private 
rom og relasjoner. Han beskriver 
blant annet hvordan et av barna 
bruker en lekeponni hun har tatt med 

Dag Øystein Nome er førsteaman-
uensis ved universitetet i Agder. 
Han har skrevet doktoravhandling 
om de yngste barnas nonverbale 
sosiale handlingsrepertoar. Våren 
2014  gjennomførte han en måneds 
feltarbeid i to norske barnehager. Her 
gjorde han videoobservasjoner av to 
grupper på 14 barn i alderen ett til tre 
år. Målet var å undersøke hvordan 
små barn utforsker og prøver ut ulike 
sider ved det å være sosiale.
 – Det viktigste jeg fant ut, var 
hvor utrolig mye av det sosiale livet 
mellom disse barna som ser ut til å 
være uavhengig av pedagogisk inter-
vensjon, forteller Nome. 
 – De har en kapasitet, eller noen 
verktøy, som gjør at de kan finne ut 
hvordan de kan være sammen i store 
barnegrupper og oppleve noe men-

Mennesker er 
sosiale vesen. Små 
barn prøver ut 
 forskjellige måter å 
være sosiale på lenge 
før de har et fullt 
 utviklet språk.
Tekst: Magnus Holm
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Det dreier seg ikke om 
verbal  kommunikasjon 

med ord og  setninger, 
men snarere om en slags 

 spontan måte å være 
 sammen på, uavhengig  

av språk. 

seg, for å skape private situa sjoner 
hun selv kan kontrollere. Siden 
eierforholdet til slike private leker 
er så avklart, vil det å få tilgang til 
disse tingene oppleves nesten som et 
privat lån, mener Nome.
 Han peker også på løfter om 
å få være med noen hjem som en 
mulighet for å skape intimitet. Andre 
muligheter er å stikke hodene tett 
sammen og hviske eller å stikke seg 
unna i små rom og avlukker. Alle 
disse strategiene handler om å skape 
private rom og tette relasjoner og om 
å bygge allianser. Og der det bygges 
allianser, risikerer noen å bli stående 
utenfor. 
 – Av og til er leken preget av at alle 
kan leke med alle, men plutselig er 
det noen som opplever seg som beste-
venner. Da kan de ofte trekke seg litt 
unna og forsøke å beskytte denne 
relasjonen ved å avvise andre barn 
som vil være med, sier Nome. 
 – Det virker som om de gjør dette 
for å ta vare på noe skjørt som de vet 
lett kan gå i stykker.
 Nome mener at dette ikke bør ses 
på som asosial oppførsel. Det å lære 
seg å forstå hvilke relasjoner man 
bør holde seg unna, er også en viktig 
del av den sosiale utforskningen, sier 

han. Han mener barnehageperso-
nalet kan veilede barna og vise dem 
hvordan de kan si nei på hensikts-
messige måter, og følge med på om 
det er situasjoner de bør gripe inn 
i. Man må for eksempel selvfølgelig 
gripe inn dersom det er noen barn 
som stadig blir avvist.
 
SAMSPILL OG SOLOPARTIER

I en annen artikkel beskriver Nome 
hvordan barna bruker lyd, rytmer og 
bevegelse i det sosiale samspillet. De 
bruker for eksempel ofte lyd og ryt-
mer for å skape samhold og invitere 
til felles lek. Nome beskriver blant 
annet flere situasjoner hvor et av 
barna lager en liten sang, melodi eller 
rytme som andre kan henge seg på.
 – Skal du inn i den aktiviteten, er 
det bare å synge, så er du med. Det 
er noe vi også kjenner til fra voksen-
livet. Se for eksempel på fotballen, 
hvor mye det synges på tribunene. Er 
du med i sangen, er du med på den 
emosjonelle opplevelsen og dermed i 
fellesskapet, sier han.
 Andre ganger kan det være 
 omvendt. Da kan lyden være en måte 
å avbryte en felles lek på, for å trekke 
oppmerksomheten til seg selv og ta 
initiativ til noe nytt. Nome beskriver 

Nome sammenligner barnas bruk av lyd 
med et orkester. Noen ganger spiller hele 
 orkesteret unisone partier. Andre ganger 
spiller noen av barna  solopartier, eller 
det oppstår  kontrapunkter.
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gjøre nye og annerledes ting. Ifølge 
Nome handler det vel så mye om å 
ta vare på tiden med fri lek og tone 
ned iveren etter å fylle dagene med 
pedagogisk program. Han tror at 
pedagogene kan ha nytte av å bli min-
net på hvilke pedagogiske og sosiale 
muligheter som ligger i mer hverdag-
slige hendelser og situasjoner.
 – Får man øye på alt det barn 
sosialt sett prøver ut seg imellom 
i slike situasjoner, har man dekket 
inn mye av det som er barnehagens 
mandat. Jeg tenker at barnehagene 
er under press for å innføre standard-
iserte pedagogiske måter å jobbe på, 
og da kan kanskje dette være en slags 
motstemme til det, avslutter han.

for eksempel en situasjon hvor en 
av guttene rister på et plasteple i en 
kjele for å lage lyd og lekeskremme 
to andre gutter. Slik tar han initiativ 
til en lek hvor han jager de to andre 
gjennom rommet, og en stund er alles 
oppmerksomhet vendt mot ham.
 Nome sammenligner barnas bruk 
av lyd med et orkester. Noen ganger 
spiller hele orkesteret unisone 
partier. Andre ganger spiller noen av 
barna solopartier, eller det oppstår 
kontrapunkter.

ROM FOR DET SOSIALE

Nome spør også hvordan barnehagen 
kan gi rom for det sosiale. Det trenger 
ikke nødvendigvis bety at man skal 

Kilde:

Nome, D. Ø. (2017).    

De yngste barnas nonverbale sosiale 

handlingsrepertoar – slik det utvikler 

seg og kommer til uttrykk i norske 

barnehager (doktoravhandling). 

Kristiansand: Universitetet i Agder.
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Da Midtstuen Kanvas-barnehage 
begynte å jobbe med tilknytning i små 
grupper, endret mye seg, også lydbildet. 
Nå snakker de til hverandre i stedet for å 
rope. Det gjør det lettere både for barn 
og voksne å trives i barnehagen. 

Tekst: Siw Ellen Jakobsen

EN BARNEHAGE
MED HVILEPULS
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– Beliggenheten, med den 
lette tilgangen til  naturen, 

betyr alt. Vi har alle 
 muligheter. Det er bare 

 fantasien som setter  grenser 
for hva vi kan gjøre her ute. 



Denne reportasjen bygger ikke på forskning i 
databasen NB-ECEC, slik som de øvrige artiklene i 
magasinet gjør. Reportasjen er den sjette i en serie 
om barnehagens rom og materialitet. Hensikten 
med  serien er å vise gode eksempler på bruk av 
 barnehagens rom og materielle omgivelser, som kan 
inspirere og motivere ansatte i norske barnehager.

SENSITIVE VOKSNE

Barnehagen har jobbet bevisst med 
tilknytning som fokusområde i snart 
ti år, forteller Williams. Alle barna, 
både de store og de små, har sin egen 
tilknytningsperson. Han eller hun 
er tilgjengelig for dem både fysisk, 
mentalt og emosjonelt. 
 Underveis i arbeidet med å organ-
isere barna i små grupper med felles 
tilknytningsperson har de ansatte 
tenkt mye på når voksne begynner 
og slutter å være sensitive. Hvor 
mye inntrykk og lyd klarer vi å ta inn 
samtidig? Og hvor mange barn kan 
én voksenperson forhold seg til på en 
gang? 
 På en vanlig småbarnsavdeling 
har ofte tre voksne ansvaret for ni 

som setter grenser for hva vi kan 
gjøre her ute. 
 Selv er han snart på vei enda 
lenger inn i denne tette skogen med 
en liten gruppe barn. I dag skal de 
sjekke et viltkamera som de satte opp 
i forrige uke. Alle er spente. Har det 
vært dyr der?

NOE ER ANNERLEDES

Noe er annerledes i Midtstuen 
Kanvas -barnehage. Du må tenke litt 
før du oppdager hva det er. Barne-
hagen er preget av en uvanlig stor 
grad av ro. Dette gjelder både inne 
og ute, og når vi kommer tilbake fra 
skogen og går inn barnehageporten, 
er det også merkbart. Selv når mange 
barn leker ute samtidig, er det mulig å 
skille stemmene deres fra hverandre 
og høre hva de leker. 
 Daglig leder Hanne Kolnes 
 Williams forteller oss hemmelighet-
en. Den handler ikke om disiplin, for 
regler er det langt færre av i denne 
barnehagen enn i mange andre. 

Skogen utenfor gjerdet til Midtstuen 
Kanvas-barnehage ligner en eventyr-
skog. Stien som fører oss til barnas 
leirplass, er dekket av store røtter fra 
trærne som danner inngangsporten 
til Nordmarka i Oslo.
 Det lukter blåbærlyng, og den 
varme augustsola bryter forsiktig 
gjennom trekronene. Etter at vi 
har gått opp en bratt bakke og ned 
en enda brattere bakke, bærer det 
 plutselig rett opp igjen. 
 Det er ikke lett å finne barna her 
inne. Men lukten av bål avslører dem, 
og inne i et vakkert skogholt får vi 
øye på to barn som klatrer høyt oppe 
i et tre. To andre ligger og småprater 
under et teppe på et reinskinn, mens 
et femte sitter og spiser ved leirbålet. 
Der har barna nettopp vært med på å 
lage dagens lunsj. Andre barn samler 
steiner til en stor «grunnmur» som 
barnehagebarna på Midtstuen har 
bygd på i mange år. 
 – Vi er litt stolte av denne skogen. 
Det er jo et gjerde mellom den og 
barnehagen, men det kan knapt sies 
å utgjøre noen begrensing. Vi kan når 
som helst velge om vi vil være utenfor 
eller innenfor. Barna lærer utrolig 
mye om tillit under ansvar og blir 
selvstendige her, sier barnehagelærer 
Marius Larsen. 
 Kollega Håkon Sakshaug sier seg 
enig. 
 – Beliggenheten, med den lette 
tilgangen til naturen, betyr alt. Vi har 
alle muligheter. Det er bare fantasien 
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alle. Og rommene må være fleksible. 
Vi rydder ting ut og inn av rommene 
og innreder på nytt, avhengig av hva 
ungene er opptatt av til enhver tid. 
Noen ganger kan rommene se nakne 
og kjedelige ut, men da kan barna 
løpe sammen fra ett sted til et annet. 
De elsker det! 
 Overgangssituasjonene, for 
 eksempel når alle skal ut, er krevende 
i de fleste barnehager. Også dette har 
blitt enklere i Midtstuen Kanvas-
barnehage. Hver voksen tar stille 
og rolig med seg sin lille gruppe ut i 
garderoben. Der bruker de god tid til 
påkledning mens de andre fortsetter 
å leke inne. Når den første gruppen er 
ferdig påkledd, kommer neste gruppe 
ut i garderoben. Sånn fortsetter det 
til alle er ute.

JOBBER MED Å SKAPE ÅLREITE FOLK

Den tette kontakten mellom barn og 
voksne gjør at de blir mye bedre kjent 
med hverandre, mener Williams. 
 – Det blir mer tid til samtaler, 
prat og trøst, og det blir lettere å se 
de barna som har problemer. Det gir 
også mer tid til språklig stimulering 
og læring. 

 – Det blir også mindre regler. 
Akkurat idet Williams nevner ordet 
regler, kommer en liten gutt susende 
fordi oss nedover den bratte bakken 
på trehjulssykkelen sin. Det går fort. 
Men treåringen har allerede lært 
seg å ta den krappe svingen nederst 
i bakken slik at han ikke ender rett i 
gjerdet. 
 – Her er det ingen som sier 
«Nei, dette får ingen lov til å gjøre», 
 forteller Williams. 
 – Vi trenger ikke å ha regler for 
alt og alle. Barna er vant til å spørre 
«Kan jeg ake i bakken i dag?» Så 
 svarer den voksne enten «Ja, i dag 
kan du det» eller «Nei, i dag er det 
for mye is i bakken». Det er mer 
krevende for de voksne, men det 
gir mer robuste barn fordi de får 
større utfordringer og lærer å gjøre 
vurderinger. 

GOD STRUKTUR GIR MER RO

God struktur og god bruk av 
 rommene ute og inne er viktig for å 
kunne arbeide aktivt med mange små 
grupper samtidig, mener Williams.
 – Det må være nok plass. Des-
suten må det være varierte materi-
aler inne og et variert terreng ute til 

barn. Da kan det være vanskelig for 
de voksne å være sensitive nok over-
for barna, mener hun.
 – Når to barn krangler, to spør 
om noe og ett barn er på vei for langt 
bort, da er det vanskelig å være en 
sensitiv voksen. Men hvis du har 
ansvar for noen få barn, har du 
bedre mulighet til å svare spørsmål, 
hjelpe til i konflikter og følge barnas 
 initiativ. 
 Og det blir mer ro, mener 
 Williams. 
 – For en del år siden var 
støynivået høyt i denne barne-
hagen, som i mange andre. Men 
da vi begynte å jobbe mer bevisst 
med relasjoner, skjedde det noe. 
Da begynte barna å gå stille og rolig 
bort til «sin» voksenperson og for 
 eksempel spørre: «Kan du hjelpe meg 
med glidelåsen?»

LETTERE BÅDE FOR VOKSNE OG BARN

Nå behøver ikke barna i Midtstuen 
Kanvas-barnehage lenger å rope for 
å fange de voksnes oppmerksomhet. 
De har blitt vant til å snakke. 
 – Denne roen gjør det lettere for 
voksne å mestre jobben i barnehagen, 
mener Williams. 



 knyttet til OsloMet i et forsknings-  
og utviklingssamarbeid, nærmere  
bestemt innovasjons pro sjektet 
«Utdanningsbarnehager». Et 
mål med prosjektet er å styrke 
 kvaliteten på utdanningen og 
 kompe tanseutviklingen i barne-
hagen, og barnehagen er en 
likeverdig  partner, noe som er 
 unikt i barnehage verdenen. I dag 
har innovasjons prosjektet blitt 
 permanent. 
 – Fordi vi er en universitets-
barnehage, har både voksne og barn 
blitt vant til å tenke at vi her i barne-
hagen lærer noe nytt hele tiden, 
forteller Williams. 
 – Jeg tror det gir oss en åpen inn-
stilling. Vi stiller hele tiden spørsmål 
ved det vi gjør, slik at vi ikke gror fast 
og sier «Sånn har vi alltid gjort det 
her i barnehagen». Det likeverdige 
samarbeidet med OsloMet er av stor 
verdi for barnehagens utvikling, 
 mener hun.

alle barn å finne en voksen de har 
ekstra god kjemi med. Det trenger 
ikke nødvendigvis å handle om kjønn, 
sier Sakshaug. Kjønnsbalanse gir 
dessuten et utrolig fint arbeidsmiljø i 
barnehagen,  mener han. 
 – Jeg tror det er positivt for de 
aller fleste arbeidsmiljøer. Men 
det som først og fremst er positivt 
med å jobbe her, er at vi er så mange 
barnehagelærere, over 50 prosent. 
Det hever det faglige nivået. Og det 
er faktisk fire av seks av oss som er 
menn. Og det er ganske unikt, minner 
Sakshaug om. 

IKKE BARE BARNA SOM LÆRER

Både Sakshaug og Larsen er praksis-
lærere. Det vil si at de regelmessig 
veileder barnehagelærerstudenter 
fra OsloMet. Også faglærere fra 
OsloMet kommer hit for å lære, 
slik at de kan legge undervisningen 
 tettere opp til barnehagehverdagen. 
Siden 2016 har barnehagen vært 

 Det er ikke først og fremst den 
skolefaglige læringen som står i 
sentrum i denne barnehagen. Her er 
de først og fremst opptatt av leken, 
nettopp fordi den er så viktig for 
læringen.
 Det ligger mye mer læring i en god 
lek enn å øve på bokstaver, mener 
Larsen.
 – A, B og C lærer de når de kom-
mer på skolen. Her jobber vi mye med 
å skape ålreite folk som fungerer i en 
gruppe. Det er mye sosialt som skjer 
på skolen. Da er det viktig at barna 
har lekt mye og variert og lært seg 
god sosial atferd.

OVER HALVPARTEN AV DE ANSATTE  

ER MENN

Plutselig kommer barnehagelærer 
Håkon Sakshaug løpende i full fart 
over barnehageplassen. Han har en 
gruppe store barn løpende etter seg. 
Leken er kanskje litt mer fysisk i 
en barnehage der halvparten av de 
ansatte er menn, tror de ansatte. Men 
Håkon Sakshaug og Marius Larsen 
er ikke opptatt av at de er spesielt 
maskuline forbilder. 
 – Jeg tror bare at mannlige 
ansatte har bedre utgangspunkt for 
å kjenne seg igjen i gutter og deres 
lek og utvikling. Men først og fremst 
handler kjønnsbalanse i personal-
gruppen om at det blir enklere for 

Det blir mer tid til  
samtaler, prat og trøst,  
og det blir lettere å se de 
barna som har problemer. 
Det gir også mer tid til 
språklig stimulering  
og læring. R
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Forskingsdatabasen nb-ecec

Dersom du vil vite meir om forskinga som ligg bak artiklane i Vetuva, eller gjerne vil vite kva  
forsk arar elles seier om barnehagar, kan du klikke deg inn på forskingsdatabasen www.nb-ecec.org. 

FINN FRAM
I søkjefeltet kan du skrive kva du er 
interessert i å vite meir om. Du kan  
til dømes søkje på eit emne, ein forfat-
tar, ein spesiell forskings metode, eller 
det landet du gjerne vil sjå forsk ing 
frå. Du kan òg gjere eit guida søk, der 
du kan velje førehands definerte emne.

Når du kjem inn på sida med det 
relevante studiet, kan du velje ulike 
inngangar for å få vite meir om det. 
Du kan lese meir om formålet med 
studiet og få eit kort samandrag av 
dei viktigaste resultata, og du kan 
lese om korleis forskinga er designa, 
og kven som står bak.

Dersom studiet er elektronisk til-
gjenge leg for ålmenta, kan du laste 
det ned og lese det når du vil.

NB-ECEC.ORG

NB-ECEC står for Nordic Base of Early Childhood Education 
and Care. Databasen inneheld kvalitetsvurdert forsking  
frå Noreg, Danmark og Sverige – og er gratis å bruke.
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Nettressurs for opne barnehagar 
Opne barnehagar er ein viktig del av eit mangfaldig 
barnehagetilbod. Denne nettressursen rettar seg først 
og fremst mot opne barnehagar, men kan òg vere eit 
nyttig bidrag til andre barnehagar.  

www.udir.no/utdanningslopet/barnehage/apen- 
barnehage/

 

Barnekonvensjonen 30 år 
I 2019 er barnekonvensjonen 30 år. Dette markerer vi 
med korte filmar som kan støtte arbeidet med barne-
konvensjonen i barnehagen. Rammeplan for barne-
hagen byggjer på barnekonvensjonen. Følg med på  
udir.no og sjå filmane våre om barnekonvensjonen, 
barns medverknad og vurdering av kva som er det 
beste for barnet. 

www.udir.no/
 
 

Støtte i arbeidet med eit inkluderande 
barnehage- og skulemiljø
Læringsmiljøprosjektet er eit tilbod til kommunar 
med barnehagar og skular som ønskjer å jobbe med 
 læringsmiljø og mobbing, og som ønskjer direkte støtte 
og rettleiing frå rettleiarar som kjem ut til kommunen. 
 
www.udir.no/laringsmiljoprosjektet

Inkluderande barnehage- og skulemiljø – eit samlings-
basert tilbod er eit tilbod for barnehagar og skular 
som ønskjer noko støtte i arbeidet med trygge og 
gode barnehage- og skulemiljø. Dei som deltek, er 
med på nasjonale og regionale samlingar, utviklings-
arbeid på eigen arbeidsplass og lærande nettverk, og 
dei får  støtte til ein lokal ressursperson. Ta kontakt 
med fylkesmannen i fylket dersom du ønskjer meir 
 informasjon om søknadsprosessen. 
 
www.udir.no/inkluderende-barnehage-og- 
skole-samlingsbasert-tilbud

 

Rammeplanen i bruk
Rammeplanen for innhaldet i og oppgåvene til
barnehagen tok til å gjelde i august 2017. Ramme-
planen er både eit pedagogisk verktøy og ei forskrift, 
og ein  sentral del av arbeidet blir å vurdere om det 
 pedagogiske arbeidet til barnehagen er i tråd med 
rammeplanen. 

www.udir.no/rammeplan

 
Ståstadsanalysen
Ståstadsanalysen er eit refleksjons- og prosessverk-
tøy for felles vurdering av praksisen i barnehagen. 
 Verktøyet kan brukast av barnehagar som ønskjer å 
drøfte og vurdere sin eigen praksis opp mot ramme-
planen som grunnlag for eit felles utviklingsarbeid. 
Analysen byggjer på barnehagelova og rammeplanen 
for barnehagen. Les meir på nettet:
 
www.udir.no/bsa

 
IKTplan.no
IKTplan er ein nettressurs som bidreg til å auke den 
digitale kompetansen til dei tilsette og barns gryande 
digitale ferdigheiter i barnehagen.
 
www.iktplan.no/
 
 
Du bestemmer
Dubestemmer.no er ein nettressurs om personvern, 
nettvett og digital dømmekraft. Her finn du mellom 
anna filmar, fagtekstar og diskusjonsoppgåver. Les 
meir på nettet:

 
www.dubestemmer.no/

 



FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM 

Les årets nettutgave her!

Tidligere utgaver:

Dialogkort  
til refleksjon

Tips og  
ressurser

Forsknings 
databasen  
nb-ecec.org

Vetuva 2017 Vetuva 2015Vetuva 2016 Vetuva 2014

Udirs foreldreundersøking for  
barnehagar
Mange barnehagar nyttar seg av foreldreundersøk-
ingar som gir innsikt i korleis foreldra opplever barne-
hagen. Utdanningsdirektoratet har utvikla ei nasjonal 
foreldreundersøking. Her får foreldra og dei føresette 
seie kva dei meiner om barnehagetilbodet, korleis 
 barna trivst i barnehagen, og korleis samarbeidet 
 mellom heimen og barnehagen er. Det er frivillig for 
barnehagane å gjennomføre undersøkinga, som er 
gratis. I 2019 ble resultata for første gong publiserte i 
statistikkportalen på udir.no. Som vanleg kan barneha-
gane sjå sine eigne resultat i rapportportalen. 
 
www.udir.no/fuba

 
Test deg sjølv!
I RefLex kan du teste deg sjølv og sjå om du  oppfyller 
ulike krav i regelverket. Logg inn på reflex.udir.no med 
same brukarnamn som til BASIL, og prøv sjølv! Trykk 
på «?» for å finne ei utfyllande rettleiing til  
kvart  spørsmål. Lykke til!
 
www.reflex.udir.no/Egenvurdering

Frå utdanningsbarnehagar til  
universitetsbarnehagar
Universitetsbarnehagar er partnarskap mellom 
Institutt for barnehagelærarutdanning ved OsloMet  
og barnehagar i Oslo-regionen. Partnerskapet  
byggjer på tanken om at kvalitetsheving av  
profesjonsutdanningar best skjer i nært samarbeid 
med profesjonsfeltet. 

I årets Vetuva kan du lese om ein av universitets-
barnehagane i prosjektet (side 36-39).
 
www.oslomet.no/om/lui/blu/ 
universitetsbarnehager

Barnehagefakta
www.barnehagefakta.no

Inspirerende dialogkort
Forskning skal inspirere. Men det kan være en 
 utfordring å finne ut hvordan vi skal bruke  resultatene. 
Vetuva inneholder 44 sider om forskning og fire 
 dialogkort som dere kan rive ut. Bruk dialogkortene 
som utgangspunkt for faglig refleksjon og dialog 
– på personalmøtet, ledermøtet og foreldremøtet. 
 Dialogkortene i Vetuva 2019 tar utgangspunkt i fire av 
artiklene i magasinet. Last ned dialogkortene fra: 

www.vetuva.udir.no

 

Del artiklene i Vetuva med andre
Utdanningsdirektoratet har utviklet en digital 
 versjon av Vetuva, som vi håper vil gjøre Vetuva mer 
 tilgjengelig både i og utenfor barnehagen. Dette gjør 
det også enklere å dele innholdet i magasinet med 
andre på sosiale medier eller lignende. Du finner årets 
utgave og tidligere utgaver av Vetuva på:
 
vetuva.udir.no



Eg har lese/dato:

– Det politiske idealet er at foreldre 
og pedagogar er einige om at det vik-

tigaste målet i livet til barnet er tidleg 
læring. Det grip inn i den profesjonelle 

rolla til pedagogane. Det grip òg inn 
i foreldreskapet og i spørsmålet om 

kva som er ein god barndom, seier den 
danske  forskaren Lene S.K. Schmidt.

les meg og send
meG vidare!


