
ARTIKKEL

ARTIKKEL

KRITISK BLIKK PÅ  
TIDLIG INNSATS

I artikkelen sier forskere følgende: «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.»  

  
 

SLIK KAN BARNEHAGEANSATTE 
HINDRE MOBBING

Forskerne ser tre fellestrekk i barnehager som 
er gode på å motarbeide krenkende adferd og 
mobbing mellom barn: 
• De ansatte samarbeider.
• De ansatte våger å granske seg selv. 
• De ansatte ser positivt på at  
 barn er forskjellige. 

ARTIKKEL

HVORDAN REKRUTTERE
FLERE MENN?
 
I artikkelen sier forskeren at kanskje den  
«aller viktigste begrunnelsen for å få flere menn 
i barnehagene i Norge, [er] 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».

ARTIKKEL

NÅR FAMILIEN FÅR MEIR ANSVAR 
FOR LÆRINGA TIL SMÅBARNA 
 
Forskarane ser i politiske dokument korleis det 
er forventa at foreldre og pedagogar inngår 
eit slags partnarskap med  kvarandre, og 
seier: «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 foreldre skapet og i spørsmålet om kva 
som er ein god  barndom.» Diskuter utsegna. 
 

dialogkort:  
Trivsel og livskvalitet

dialogkort:  
Trivsel og livskvalitet 

dialogkort:  
Relasjonar og samarbeid 

dialogkort:  
Inkludering og mangfold



Les heile artikkelen på side 14-15 i  
Vetuva 2019. 

DIALOGKORTA KAN LASTES NED FRA  
VETUVA.UDIR.NO.

!

Les heile artikkelen på side 24-26 i  
Vetuva 2019. 

DIALOGKORTA KAN LASTAST NED FRÅ  
VETUVA.UDIR.NO.

TIL DISKUSJON: 

Her er ein annan påstand som kjem  
fram i artikkelen: «Dei flytande grensene 
mellom heimen og barnehagen rører ved 
ein  klassisk diskusjon: Kva er offentleg, 
og kva er privat? Forskaren spør òg om 
det er rett at pedagogen sin praksis skal 
nå heilt inn i heimen til barnet.»  

Kva betyr dette for barnehagepraksisen, 
og kvar går grensa for kor mykje heimen 
skal medverke og involvere seg?

!
TIL DISKUSJON:

Diskuter påstanden på forsiden av  
dialogkortet med utgangspunkt i  
personalets oppfatninger av  
kjønnsidentitet, kjønnsroller  
og normer. 

Les heile artikkelen på side 16-17 i  
Vetuva 2019. 

DIALOGKORTA KAN LASTES NED FRA
VETUVA.UDIR.NO.

!

Ta utgangspunkt i de tre nevnte 
 fellestrekkene og diskuter hvordan vi 
legger til rette for samarbeid, hvordan 
vi  gransker oss selv og voksenrollen, og 
 hvordan vi gir plass til at barn er  
forskjellige i vår  barnehage.

Forskeren sier videre at barnehageansatte 
må bli bedre på å se vennerelasjonene i 
barnegruppen. Hvordan jobber vi med å  
ha blikk for barns relasjoner? 

TIL DISKUSJON:

Les heile artikkelen på side 10–13 i  
Vetuva 2019. 

DIALOGKORTA KAN LASTES NED FRA 
VETUVA.UDIR.NO.

TIL DISKUSJON:
!

• Hva er subjektive erfaringer, og  
 hvordan vil de komme til uttrykk i  
bruken av  verktøy? 

• Vil det være mulig å synliggjøre  
subjektive erfaringer i den tekstlige  
dokumentasjonen, og hvordan kan  
dette i så fall gjøres?

Ta utgangspunkt i forskerens  
utsagn og diskuter følgende:


