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som jobber i barnehagen. Magasinet utgis 
av Utdanningsdirektoratet og baserer seg 
på resultatene fra skandinavisk forsking på 
barnehager. Med Vetuva ønsker vi å bringe 
forskning og praksis tettere sammen for  
å sikre at kunnskap deles – og utgjør en 
forskjell. Bak i magasinet finner du fire 
dialogkort som dere kan bruke som utgangs-
punkt for faglige refleksjoner over temaene 
i årets magasin. Forskningsmagasinet utgis 
årlig og sendes til alle landets barnehager.  
Vetuva finnes også i en digital utgave for  
at du skal kunne lese og dele artiklene på  
mobil og nettbrett.  
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Vetuva 2018

Forskningsmagasinet 
Vetuva fyller 5 år! 

Temaene i årets utgave er ikke tilfeldige. De er valgt på bakgrunn av innspill fra undersøkelser, 
evalueringer, ekspertråd og gode samtaler med ansatte i barnehagene. 
 Kan menneskerettigheter læres allerede fra ettårsalderen? Kan den frie uteleken gjøre barn 
passive? Hva mener egentlig barna om de voksne i barnehagen? Er det nødvendig med så mange 
regler i barnehagen? Og hva vil det egentlig si at personalet skal gi barna begynnende kjennskap 
til betydningen av menneskerettighetene i fagområdet nærmiljø og samfunn? Dette er spørsmål 
vi stiller i Vetuva 2018, temaer som personalgruppen i barnehagen kan reflektere videre over  
ved hjelp av dialogkortene bak i magasinet.
 Mange av disse temaene går igjen i den nye rammeplanen for barnehagen. Rammeplanens 
første kapittel løfter fram verdigrunnlaget som barnehagen skal bygge på og fremme. Her har 
demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, livsmest ring 
og helse en sentral plass. Mange barnehager har jobbet med dette lenge, mens andre barne hager 
opplever deler av verdigrunnlaget som nytt. Vi håper derfor at artiklene kan være en støtte  
i arbeidet med å ta i bruk den fortsatt ferske rammeplanen. 
 Sammen med artiklene vil dialog kortene gi ulike innganger til refleksjon og bidra til å  
konkretisere aktuelle problemstillinger og inspirere til hvordan dere kan jobbe med ramme
planen i din barnehage. Og forsvinner magasinet fra personalrommet eller tidsskrifthylla,  
finner du både artiklene og dialogkortene på vetuva.udir.no. 
 Apropos digital versjon, vi jobber stadig med å utvikle Vetuva på nett. Nettsiden har  
fått en ny inngangsside med oversikt over alle utgavene. Her finner du også lenker til nyttige  
res sur s  er og dialogkort og til forskningsdatabasen NBECEC, med oversikt over årets og tidligere 
års barnehageforskning. Riktignok er ikke NBECEC (Nordic Base of Early Childhood Education 
and Care) uttømmende for all barnehageforskning som produseres i Skandinavia, men den blir 
oppdatert årlig og inneholder nå mer enn 800 korte sammendrag av spennende skandinavisk 
forskning. Vi oppfordrer deg til å ta en titt, enten du jobber i barnehage eller har planer om  
å gjøre det. Kanskje finner du en studie som undersøker noe dere er særlig opptatt av  
i barne hagen akkurat nå? 
 
Les, bruk og del Vetuva 2018! 

Beste hilsen 
Vetuvaredaksjonen 

Det feirer vi med å ha verdiperspektiver som gjennom
gående tema i Vetuva 2018. Barne hag ens verdigrunnlag 
er et område som vi vet engasjerer BarnehageNorge.
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Tekst: siw ellen jakobsen

Forskningsmagasinet 
Vetuva fyller 5 år! 

Da forskeren Anette Boye Koch for 
noen år siden gjorde en studie i Dan
mark av hva som gjør at barn trives  
i barnehagen, ble ikke de voksne 
nevnt med et ord. De glimret helt med 
sitt fravær på listen over hva som gjør 
barna glade og tilfredse i barnehagen. 

– Dette ble jeg litt overrask et over. 
Og jeg ble nysgjerrig. Jeg bestemte meg 
derfor for å spørre barna hva de egent
lig tenkte om de voksne, forteller hun. 

Først hadde hun tenkt å spørre 
barn som fortsatt gikk i barnehagen. 

Men etter nærmere overveielse fant 
hun ut at det ville være etisk vanskelig, 
for disse barna er svært avhengige av de 
voksne. Hun valgte derfor å spørre barn 
som nettopp hadde sluttet i barnehagen.

UTSTYRTE SEKSÅRINGENE MED KAMERA

Forskeren hadde en fornemmelse av 
at det ville bli vanskelig å få barna til 
å snakke om de voksne. Hun utstyrte 
derfor seksåringene med et digitalt 
kamera før hun tok dem med tilbake 
til barnehagen de hadde sluttet i for 
tre måneder siden. 

Barna ble bedt om å ta bilder av 

situasjoner der de hadde gjort noe 
sammen med voksne. 

Et par dager senere samlet forsk
er en alle barna i en gruppe. Hun viste 
dem bildene de hadde tatt, og ba dem 
om å fortelle henne hva de hadde 
fotografert.

– Først ble jeg frustrert. Barna 
ville nemlig helst snakke om alt annet 
enn de voksne, forteller hun. 

Men da hun så nærmere på 
materi alet, oppdaget hun at de likevel 
hadde fortalt ganske mye om rela   
sjon en til de voksne.

Barn deler hoved sake lig de  
voksne i barne hagen inn i to kategorier: «de 
hyggelige og mor som me» og «de sinte og sure».

Hva mener egentlig barna om DE

 voksne 
 i barnehagen?
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Se dialogkort til 
artikkelen bakerst  
i magasinet, eller 

 last ned fra 
vetuva.udir.no
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FIRE FORSKJELLIGE VOKSNE

Barna selv snakket hovedsakelig om 
«de hyggelige og morsomme voksne» 
og «de sinte og sure». Da Koch gikk 
nærmere inn på beskrivelsene, så hun 
at det var mulig å dele de ansatte inn  
i fire forskjellige typer: 
 
• Trøsteren:  

Den du kan krype opp på fanget  
til og få trøst av når du er lei deg 

•  Lekekameraten:  
Den som leker, ler og tuller

•  Læremesteren:  
Den som organiserer aktiviteter 
som barn kan lære noe av 

•  Ordensmakten:  
Den som sørger for ro og orden 

HVEM LIKTE BARNA BEST? 

Barna får, ikke overraskende, mest 
umiddelbar glede av lekekameraten. 
Trøsteren har de også behov for. De 
mener også at ordensmakten er viktig, 
særlig når de selv blir utsatt for urett
ferdighet. Og læremesteren blir de 
moti vert av på en litt annen måte enn 
lekekameraten. 

Koch mener det er viktig at barna 
kan finne alle disse typene blant de 
ansatte. En dyktig barnehageansatt bør 
mestre alle disse rollene, mener hun.

– De fleste har en rolle som 
de trives best i selv, men som regel 
skift er de ansatte mellom disse  
rollene, avhen gig av situasjonen  
og hvilke barn de møter. 

LA ROLLENE GÅ PÅ OMGANG!

Hvilke roller har vi i barnehagen?  
Og med hvilke roller møter vi de  
ulike barna? 

Dette er det viktig at personalet 
diskuterer seg imellom, mener  
for sk  eren. Er det for eksempel noen 
barn som alltid blir møtt med en 
bestemt rolle? I så fall vil det påvirke 
trivselen deres. 

Koch mener at forskningen 
hennes kan brukes som et redskap  
i personalgruppen.

Når du har vært ansatt i en barne
hage i mange år, kan det for eks empel 
være at du glemmer å være leke 
kamerat. Og når du ofte har det travelt, 
blir du kanskje bare ordensmakt. 

– La derfor rollene gå på omgang, 
oppfordrer hun. Det kan gjøre noe med 
din egen bevissthet om hvilken rolle du 
har, og føre til at barna trives bedre. 

 Kilde: 

 Koch, A.B. (2016). Pædagogens  

rolle og betydning for trivsel  

i børnehaven. Nordic Studies in 

Education 36, 193–210.
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Tekst: Magnus Holm

7

M ORSOM T
ENN KJEDELIG

Det er litt mer mor- 
somt enn kjedelig i 
barne hagen, svarer 
norske barn i en 
intervjustudie. De 
fleste barna har det 
godt i barnehagen, 
men rundt 10 pro-
sent svarer at de 
trives dårlig.

Mange norske barn tilbringer mye tid  
i barnehagen. Barnehagen er en stor 
og viktig del av livet deres. Alle vil selv
følgelig at barn skal ha det godt. Også  
i barnehagen. Men har de det? 

Det er forsket en god del på 
hvordan foreldre og ansatte opplev er 
barnas trivsel i barnehagen, men det 
finnes lite forskning der barnas eget 
perspektiv kommer tydelig fram. Det 
ønsket Ellen Beate Hansen Sandseter 
og Monica Seland å endre på. Sammen 
med tre forskningsassistenter inter
vju et de 171 barn mellom 4 og 6 år fra 
17 tilfeldig valgte barnehager i Sør
Trøndelag. Forskerne spurte blant 
annet om hvordan barna opplevde 
dagliglivet i barnehagen, aktivitetene 
de var med på, og det fysiske miljøet 
i barnehagene. Mange spørsmål 
handlet også om barnas opplevelse av 
deltakelse og mulighet til å bestemme 
over sin egen hverdag. 

DE FLESTE HAR DET BRA

Forskerne fant ut at de fleste barna 
hadde det bra i barnehagen. For 
eks empel var det litt flere barn som 
svarte at det var morsomt i barne
hagen, enn det var barn som mente 
at det var kjedelig der. Mange svarte 
at de likte å være i barnehagen, og at 
barnehagen er et fint sted for barn. 

– Men det er også ganske mange 
som synes det er litt så som så. 
Kanskje flere enn vi hadde trodd, 
nettopp fordi foreldre og ansatte 
gir et mer positivt bilde, forteller 
Sandseter. 

De to forskerne fant også ut at 
rundt 10 prosent av barna i under
søkelsen trivdes dårlig. Dette er et 
viktig funn, mener Sandseter.

– Det at mange trives godt i barne
hagen, er jo kjempebra. Det at noen 
har det OK, er en påminnelse om at det 
er litt å jobbe med. Men de vi virkelig 

LITT MER
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skal være oppmerksomme på, er de 
10 prosentene som ikke har det så bra. 
Hvordan kan vi få til en barnehage som 
fungerer bedre for disse barna?

INNE OG UTE

Resultatene viste også at de barna 
som likte utemiljøet, lekene og rom
mene i barnehagen, trivdes gjennom
gående bedre. Det var også viktig for 
barna å ha mer eller mindre fri til
gang til alle rommene i barnehagen.

Barna i undersøkelsen kunne 
leke ganske fritt ute, mens aktivi
tet en inne var mer styrt av de voksne. 
Barna opplevde rett og slett større 
grad av medbestemmelse når de var 
ute. For eksempel oppga 27 prosent 
av barna at de kunne si nei til en 
aktivitet ute, mens bare 12 prosent 
sa det samme om inneaktiviteter. 
Sandseter tror dette kan handle om 
at barnehag ene har en tendens til  
å organisere læringsinnholdet inne, 
fordi dette er mer overkommelig.

Turer i nærområdet er en kjent 
aktivitet for norske barnehagebarn. 
Sandseter og Seland fant ut at de 
fleste av barna likte turene godt. 
Likevel var det rundt 6 prosent som 
aldri likte å gå på tur. Det viste seg at 
barn som svarte at de hadde for lite 
tid til frilek på turene, trivdes dårlig
ere i barnehagen. 

 Kilde: 
 Sandseter, E.B.H. og Seland, M. 

(2016). Children’s Experience of 

Activities and Participation and their 

Subjective WellBeing in Norwegian 

Early Childhood Education and Care 

Institutions. Child Indicators Research 

9, 913–932. 

VOKSENSTYRT SAMLINGSSTUND

Samlingsstunden er et fast innslag  
i norske barnehager. De fleste barna  
i undersøkelsen likte samlings
stunden godt, men nesten 15 
prosent svarte at de aldri eller 
nesten aldri likte sam lings stunden. 
Samlingsstunden er strukturert og 
voksenstyrt og er en av de mest skole
lignende aktivitetene i barnehagen. 
Det at så mange oppgir at de ikke liker 
denne aktiviteten, gjør det naturlig 
å spørre om det økende fokuset på 
læring kan gå ut over barnas trivsel.

– Det er et godt spørsmål som 
vi må jobbe videre med. Vi vet mye 
om at mulighet for påvirkning og det 
å kunne velge er viktig for trivselen, 
sier Sandseter. 

Hun understreker at det ikke er 
mulig å si noe generelt om dette ut fra 
dataene i studien, men mener likevel 
det er viktig å se nærmere på denne 
problemstillingen.

– Dersom vi tipper over i en 
situasjon hvor de voksne bestemmer 
enda mer, er det naturlig å tenke at 
det kan gå ut over trivselen.

UT PÅ TUR – UTEN Å FÅ BESTEMME

Både turer og samlingsstund er stort 
sett obligatoriske aktiviteter. Over 
70 prosent av barna i undersøkelsen 
svarte at de aldri kan si nei til å være 

med på disse aktivitetene. Videre 
svarte rundt 70 prosent av barna at 
de aldri fikk være med på å bestemme 
hvor de skulle dra på tur. 54 prosent 
oppga at de aldri fikk være med på  
å velge hva de skulle gjøre på turene. 

– Dette kan være litt sårt for 
ansatte eller foreldre å høre, men dette 
er barnas stemme og deres opplevelser, 
sier Sandseter. 

– Når vi gjør barne inter vju, er det 
barna som har definisjonsmakten, og  
vi setter ikke spørsmålstegn ved det 
de forteller. Barna kan ikke bestemme 
hvor de skal på tur, eller hva turen 
skal inneholde. Det synes jeg er trist, 
for det bør det gå an å gjøre noe med.
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Tekst: siw ellen jakobsen
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 Kjelde:

 Bjørgen, K. (2016). Physical activity 

in light of affordances in outdoor 

environments: qualitative obser

vation studies of 3–5 years olds in 

kindergarten. SpringerPlus 5:950, 1–11.
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Variasjon i terrenget og ulike leike
apparat i utemiljøet i barnehagen kan 
gi barna meir leikeglede. Men dette 
er ikkje nok for alle, meiner forskar 
Kathrine Bjørgen.

Ho meiner at det kan vere på  
tide å jobbe med det sosiale miljøet  
i ute rom met, ikkje berre med den 
arkitekt oniske utforminga av ute
områda til barnehagen, som har fått 
mykje merksemd dei siste åra.

Bjørgen har gjort observa sjonar 
og videoopptak av 24 barn i ein  
norsk barnehage. Ho ønskte å få meir 
kunn  skap om kva som skaper trivsel, 
involvering og auka fysisk aktivitet hos 
3–5åringane i uteleiken i barnehagen.

Det er stor forskjell på barna når 
dei leiker ute, finn ho.

NOKRE BLIR GÅANDE ÅLEINE

Den frie uteleiken fører ikkje auto  
matisk til høgt aktivitetsnivå hos barna, 
uansett kor godt uteområdet er lagt til 
rette. Uteleik kan faktisk gjere enkelte 
barn meir passive, meiner ho. 

– Barn med mange venner får ofte 
eit høgt aktivitetsnivå ute. Dei leiker 
med vennene sine og utfordrar kvar
andre i fellesskap. Men dei som ikkje 
like lett blir inkluderte sosialt med 
andre, kan faktisk bli meir passive når 
dei skal leike fritt ute i barnehagen.

Særleg i barnehagar med store 
utemiljø kan somme bli gåande mykje 
åleine utan å bli involverte i leik med 
andre barn, meiner ho.

MÅ INVITERAST INN I LEIKEN

Nokon må invitere dei passive barna inn. 
– Det er viktig at personalet opp

muntrar og motiverer til leik. Eg ser 
tydeleg at vaksne som er aktivt in vol
verte ute, får med seg mange fleire 
barn i leiken. Det ser ut til å skape 
meir trivsel, tryggleik og meining for 
barna. Barn liker å bli sett og høyrde. 
Dei treng oppmuntring og stadfesting 
når dei leiker, seier ho.

Det betyr ikkje at dei vaksne 
skal styre all uteleik, meiner Bjørgen. 
Barna må sjølve få bestemme kva dei 
vil leike med, og bevege seg slik dei 
har lyst til. 

– Det er viktig at det er rom for 
frileik. Men personalet kan gjerne 
setje i gang leiken og oppmuntre barna 
frå sidelinja utan å bryte for mykje inn.

Forskaren meiner at det kan vere 
lurt for personalet å ha ein idédugnad 
der dei diskuterer kva dei skal gjere 
i utetida for å unngå at enkelte barn 
blir passive og kjedar seg.

– Det kan òg gjere at utetida blir 
meir meiningsfull for personalet sjølv. 
Dei er jo ofte i det same ute miljø et år 
etter år, og då er det lett å gå seg fast  
i rutinar, meiner ho.

MEIR AKTIVE PÅ TUR

Bjørgen har òg følgt barna når dei har 
vore på tur. Ho fann då at barna får 
eit høgare aktivitetsnivå når dei går 
utanfor barnehagen sitt område. Det 
har også andre studiar vist, fortel ho. 

– Det kjem ikkje berre av at dei 
går mange fleire skritt når dei er på 
utflukter i naturen, enn når dei leiker 
ute i barnehagen. Natur elementa 
frem jar òg andre typar aktivitetar  
enn dei fastmonterte leikeapparata  
i barne  hag en gjer. Det blir meir  
spon tani tet i leiken, og det ser ut til  
å gjere gleda over å bevege seg større.

Men her er det sjølvsagt store 
forskjellar i tilbodet i utemiljø 
mellom barnehagane, seier Bjørgen. 

SOSIALT STERKARE PÅ TUR

Sosialt ser det òg ut til å skje noko når 
barna går på tur utanfor barnehagen, 
ser forskaren.

Barna held tettare saman, og dei 
tek meir vare på kvarandre. Dersom 
dei oppsøkjer ein stad i skogen, skjer 
leiken på eit meir avgrensa område. 
Då blir fleire inviterte til å delta i 
felles skapsleikar, og sosiale relasjonar 
blir forsterka. 

– Det verkar som om barne
gruppa blir sosialt sterkare av å vere 
på tur i naturen, seier Bjørgen. 

DEN FRIE UTELEIKEN GJER ENKELTE  

 BARN PASSIVE
Den frie uteleiken kan gjere dei passive barna 
meir passive. Derfor bør personalet jobbe  
meir med det sosiale miljøet i uteområda for  
å få alle barn involverte i leik, meiner forskar. 



Tekst: siw ellen jakobsen

De nordiske landene er kjent for å være 
verdens mest likestilte samfunn. Men 
hvordan blir egentlig verdien om like
stilling mellom de to kjønnene uttrykt  
i barnehagen?

Et større nordisk prosjekt har 
tatt sikte på å finne ut hvordan nord
iske barnehager arbeider med verdi
spørsmål generelt. En gruppe svenske 
forskere har sett spesielt på hvordan 
barnehagens ansatte har jobbet med 
kjønn som verdi.

Hvordan lærer barna å «være 
som en jente» eller «være som en 
gutt» i barnehagen?

FORESTILLINGEN OM BARNEHAGEN 

SOM KJØNNSNØYTRAL 

For å finne ut av dette har forskerne 
gjort en studie i åtte svenske barne
hag er, noen på landsbygda og noen  
på tettsteder. Her gjorde de ti gruppe
inter vjuer. I intervjuene åpnet for
sker en opp for gruppediskusjoner  
med de ansatte om verdier. Hver 
gruppe bestod av omtrent sju per
soner i al d er en 20 til 65 år i tillegg 
til forsker en. Rundt 95 prosent var 
kvinner, og 5 prosent var menn.

Diskusjonene var knyttet opp til 
hverdagslige historier fra barnehagen.

Forskeren Anette Emilson 
forteller at kjønn ofte var et tema i 
samtalene om barnehagens verdier. 

– De ansatte hadde en sterk fore
stilling om at barnehagen var som en øy 

i samfunnet, der det var kjønnsnøytralt. 
De opplevde at de måtte jobbe 

hardt mot den tradisjonelle oppfat
ningen om at det er en biologisk reali
tet at jenter og gutter er forskjellige 
og derfor må behandles ulikt. Denne 
holdningen eksisterer overalt utenfor 
barnehagen, mente de.

I det daglige var det særlig  
tradi sjon elle holdninger i familiene 
de møtte. Spesielt fedrenes hold
ninger utfordret dem i arbeidet med 
like stilling i barnehagen. 

TRADISJONELLE HOLDNINGER  

SMYGER SEG INN

I barnehagene arbeidet de bevisst med å 
overskride kjønnstypiske møn stre, som 
at jenter skulle gjøre «jenteting» og kle 
seg «jentete», og at gutter skulle gjøre 
«gutteting» og kle seg «guttete». Men de 
opplevde at særlig noen av pap  paene 
jobbet imot dem, forteller Emilson.

– Én pappa kunne for eksempel 

Fedre som ikke vil at 
sønnen skal kle seg  
i jenteklær, utfordrer 
svenske barnehage-
ansatte. Men det gjør 
også jenter som vil  
kle seg feminint.

 KJØNN FØRER TIL

I BARNEHAGEN
FLIKTFLIKT
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reagere sterkt på at sønnen var kledd  
i jenteklær i barnehagen, og si: «Hva 
er dette tullet?». 

Da måtte de ansatte argumentere 
med at den svenske læreplanen for 
barnehagen sier at oppdraget deres er 
å fremme kjønnsnøytralitet i barne
hagen, og at jenter og gutter skal få 
velge selv hvordan de vil kle seg når 
de leker i barnehagen. 

På den ene siden fornekter de 
barnehageansatte at det er forskjell 
mellom jenter og gutter, men under 
samtalene kom også deres egne ideer 
om ulikheten mellom kjønn til over
flaten, mener forskeren. 

– For eksempel kunne de si: 
«Når det finnes to kjønn, er det av en 
åpenbar grunn.» Eller: «Det blir mye 
roligere i en gruppe der det er mange 
jenter, for gutter er så høylytte.»

Slike kommentarer, som smyger 
seg inn i samtalene, viser at kjønns
nøytralitet ikke er noe de ansatte tror 

helt på selv, mener forskeren.  

BARN SKAL FÅ FØLGE SINE  

EGNE INTERESSER

I samtalene kommer også de barne
hageansatte inn på at kjønns
nøytralitet ikke alltid er å foretrekke.

Barn skal behandles som indi
vider med like muligheter, men de 
skal også behandles individuelt, 
mener de. Det betyr at de skal ha lov 
til å leke det de helst har lyst til, selv 
om det ofte er en kjønnsstereotyp lek. 

HAR GUTTER STØRRE FRIHET  

ENN JENTER?

Et dilemma som de barnehageansatte 
selv ikke er så bevisste på, er hvordan 
de håndterer femininitet. De har et 
ønske om at gutter skal leke som jenter.

– I intervjuene sier de for eks
empel: «Det er herlig å se at gutter 
kan kle seg som jenter, i kjole og 
strømpebukse.»

Men når jentene kommer i 
barne hagen med pene kjoler og lakk
sko, blir de behandlet annerledes, 
mener Emilson. Da problematiserer 
ofte de ansatte at disse klærne ikke er 
så godt egnet til lek i barnehagen.

Emilson konkluderer med at 
mens gutter blir oppfordret til være 
feminine, blir ikke det feminine verd
satt hos jentene.

– Dette gir faktisk gutter større 
frihet i barnehagen, mens det  
begrenser jentenes frihet. 

 Kilde: 

 Emilson, A.; Folkesson, A. og 

Moqvist-Lindberg, I. (2016).

 Gender Beliefs and Embedded 

Gendered Values in Preschool. 

International Journal of Early  

Childhood 48(2), 225–240.

– De ansatte hadde en sterk 
forestilling om at barnehagen 
var som en øy i samfunnet, 
der det var kjønnsnøytralt.
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 MENNESKERETTIGHETER LÆRES FRA           

ETTÅRSALDEREN
De ansatte i barne hagene jobber hver dag  
med å lære de minste barna de grunn  leggende 
verdiene som er selve limet i samfunnet.
Tekst: siw ellen jakobsen
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Den svenske forskeren Ann  
Quenner stedt har gått inn i barne
hagen med det hun kaller menneske
rettighetsbriller. 

Hun har studert hvordan de små 
barna utvikler verdier som gir dem 
evnen til å utøve grunnleggende  
menneskerettigheter. 

Forskeren har vært i en barne
hage med 18 barn i alderen ett til tre 
år. I nærmere fire uker har hun brukt 
dagene til å observere barnas lek og 
interaksjon.

– Jeg har aktivt søkt etter situa
sjoner der barn handler i relasjon til 
en menneskerettighet, eller der en 
rettighet aktualiseres, forteller hun. 

RETTEN TIL EIENDOM ER KOMPLISERT

Hun har valgt seg ut tre menneske
rettigheter som hun synes er spesielt 
viktige. 
 En av dem er retten til eiendom. 
 – Dette er en rettighet som 
vi aldri snakker om at et barn har. 
Likevel er det en verdi som det er 
mye snakk om i barnehagehverdagen. 
Dette er også den mest kompliserte 
rettigheten, mener hun. 

Alle barn som kommer til barne
hagen, eier ting hjemme hos seg selv. 
De eier leker, kosedyr, puter osv. I 
barne hagen er det ingen som eier noe. 
Det betyr likevel ikke at det ikke finnes 
regler for eiendom i barnehagen. 

ET HELT NYTT PRINSIPP FOR EIENDOM

Både i svenske og norske barnehager 
praktiseres eiendomsretten vanligvis 
sånn at den personen som har en ting, 
eier den helt til hen legger den fra seg. 
Da åpner det seg en mulighet for en  
ny eier. 

– Dette prinsippet er veldig 
komplisert. Det praktiseres jo helt 
anner ledes enn det som gjelder 
hjemme. Men det er viktig å lære dette 

prinsippet, fordi det er gyldig lang tid i 
barnets liv. Denne måten å praktisere 
eiendoms rett på vil barna møte  
i skolen også. 

De barnehageansatte bruker mye 
tid på å lære de minste barna dette 
prinsippet, og de jobber mye med 
å håndtere konflikter rundt dette, 
mener forskeren.

– Ganske tidlig i barnets liv  
forventer vi at det ikke skal ta noe  
fra andre. Sjelden tenker vi over hvor 
komplisert dette er å forstå for et lite 
barn, mener Quennerstedt.

EN RETTIGHET UNDER UTVIKLING

I teorier om barndom er det to måter 
å se på barnets utvikling på, mener 
Quennerstedt. Enten framtrer barnet 
som fullstendig akkurat nå eller som 
fullstendig først i framtiden. Det har 
vært en utvikling i retning av å se på 
barnet som det første, mener hun. 

– I min forskning har jeg forsøkt 
å føre sammen disse to perspektiv
ene. Der er barnet begge deler: både 
et individ som allerede er innehaver 
av rettigheter, og et individ som må 
vokse seg inn i rettighetene.

Eiendomsretten er en rettighet 
som må utvikles i barnet, mener hun.

IKKE ALLE BARN KLARER Å HEVDE  

SIN RETT TIL INNFLYTELSE

Innflytelse er en annen rettighet hun 
har studert. 

Når det gjelder retten til å på virke 
sin egen innflytelse, mener forskeren 
at det er store variasjoner mellom 
barna. De fleste barn tar initiativ til å få 
innflytelse, men noen få gjør det ikke. 

– Jeg så at enkelte barn gir så 
svake signaler når de skal ta initiativ 
til å få innflytelse, at de ikke blir opp
daget av andre. Og da gir de fort opp. 
Det gjelder særlig de sjenerte og stille 
barna, de som heller ikke gjør så  

mye av seg i andre sammenhenger. 
Barn som i liten grad tar initiativ, 

risikerer å bli veldig lite hørt på i en 
barnehage med store barnegrupper, 
mener forskeren. De trenger støtte 
fra voksne for å få innflytelse. Der 
for må personalet være ekstra opp
merksomme på dem, mener hun. 

RETTEN TIL LIKEBEHANDLING  

ER UNDER STERK UTVIKLING

En tredje rettighet forskeren har 
stu dert, er retten til likebehandling. 
Dette mener hun er en rettighet som 
er i sterk utvikling i aldersgruppen ett 
til tre år. Den er ikke like åpenbar for 
barnet som retten til eiendom. 

Skal du bruke rutsjebanen i 
barne  hagen, må du stå i kø og vente 
på din tur.

En del barn er bevisste på at 
andre barn har de samme rettig
hetene som de selv, og at det ikke 
alltid er sånn at de kan gjøre ting 
først. For andre barn er dette vanske
lig å forstå, og de har problemer med  
å vente på tur, mener Quennerstedt.

– Dette, og andre spørsmål om 
likeverd, jobber de ansatte i barne
hag en mye med hver eneste dag. Dette 
arbeidet handler om mye mer enn 
oppdragelse. Å lære seg å håndtere 
balansen mellom min og din rett hand
ler om noe enda større: Det handler 
om å lære grunnleggende verdier og 
prinsipper for hvordan vi bygger et 
samfunn, sier Quennerstedt. 

 Kilde: 

 Quennerstedt, A. (2016). Young 

children’s enactments of human 

rights in early childhood education. 

International Journal of Early Years 

Education 24(1), 5–18.

– Jeg så at enkelte barn gir så svake signaler når de skal ta 
initiativ til å få innflytelse, at de ikke blir oppdaget av andre.
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Tekst: siw ellen jakobsen

I barnehagen er det en tendens til at konflikter 
skal løses raskt og smidig. Men uenighetene bør 
få lov til å blomstre litt mer. De kan brukes til  
å lære barna om demokrati, mener forsker. 

Små konflikter mellom barna er det 
mange av i barnehagehverdagen. De 
kan oppleves som forstyrrende for  
de voksne, og de gjør derfor sitt ytter
ste for å løse dem. Men konflikter er 
viktige for barna, mener den svenske 
forskeren Eva Marianne Johansson. 

– I konflikter presses barna til å 
uttrykke egne følelser og meninger. 
Det kan utvikle deres demokratiske 
ferdigheter. 

Johanssons studie bygger på data 
fra ulike svenske barnehager. 

KONFLIKTER TILHØRER HVERDAGEN

Johansson har sittet på gulvet i 
barne hagen og forsøkt å fange hver
dagen gjennom et videokamera. Hun 

har først og fremst vært opptatt av 
samspillet mellom de yngste barna. 

Konfliktene er der hele tiden, 
mer eller mindre sterke, ser hun. 

Den vanlige konflikten handler om 
hvem som har rett til å leke med lekene.

NÅR RETTEN TIL EN LEKE BLIR KRENKET 

Hun forteller en historie om toåring en 
Bjørn som sitter og leker konsentrert 
med en bilbane i plast. Så kommer 
Anna og setter seg ned ved siden av 
ham. Anna sier ingenting, men plutse
lig reiser hun seg opp og drar i armen 
til Bjørn, som om hun vil få ham bort 
fra bilbanen. Da blir Bjørn irritert og 
biter Anna i hånden. Hun begynner å 
gråte og tiltrekker seg oppmerksomhet 

fra en voksen.
«Bet han deg virkelig?» spør den 

voksne. Hvorpå Bjørn nærmest stolt 
peker på hånden til den gråtende 
Anna og sier: «Der!» 

Det er lett for den voksne, som 
nå bare ser den gråtende Annas røde 
hånd, å si til Bjørn at det var galt av 
ham å bite henne. Og det er det selv
sagt også, mener Johansson. 

Men det er mulig å se på denne 
konflikten på en litt annen måte, 
mener hun. Ved å forstå hvorfor Bjørn 
bet Anna, kommer en av barnehagens 
sentrale verdier opp: retten til tingene. 
Bjørn uttrykker en rett til å leke med 
bilbanen til han har lagt den fra seg. 

Når Bjørns rettigheter blir 

med rom for 

konflikter  
i barnehagen? 

Se dialogkort til 
artikkelen bakerst  
i magasinet, eller 

 last ned fra 
vetuva.udir.no

!
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krenk et, er det viktig at hans mening 
skal komme til uttrykk og bli hørt. Når 
han ikke har så mye språk, uttrykkes 
protesten hans fysisk og ikke verbalt. 

MANGE MULIGHETER I KONFLIKTER

Johansson mener at personalet 
med fordel kan diskutere mer hvilke 
verdier som ligger bak konfliktene 
mellom barna. 

– Vi skal ikke ha masse bråk  
i barne hagen, men det kan være bra 
å se konflikter på en annen måte. Det 
første steget må ikke nødvendigvis 
være å bli enige. Det finnes også mulig
heter i konfliktene, mener hun.

Hun forteller en annen historie 
fra sin forskning. 

En gruppe barn sitter og leker 
sammen i sandkassen. Emma har 
laget en fin sandkake på kanten av 
sandkassen. Da kommer Malin bort 
og ødelegger den. De andre barna blir 
opprørte og gir Emma kollektiv støtte. 
De diskuterer høylytt om Malin bare 
er dum, eller om hun er dum i hodet. 
De blir enige om at hun bare er dum. 

Malin protesterer ved å stå opp og 
rope «Nei!» når de kaller henne dum. 
Etter hvert begynner de andre barna  
å leke igjen, og Malin setter seg og 
graver i sanden med ryggen mot dem. 

MANGE VERDIER KOMMER TIL 

UTTRYKK I KONFLIKTEN

Gjennom denne konflikten kan barna 
lære flere verdier. De lærer om samhold 
og hvordan man støtter hverandre. Og 
de lærer om betydningen av ekskluder
ing og integrering, mener Johansson. 

I noen tilfeller, som da Malin 

ødela sandkaken til Emma, blir det 
rom for alliansebygging mellom de 
andre barna. Det gir dem mulighet til 
å uttrykke solidaritet og viser hvor
dan de kan gi hverandre støtte.

Men grensen mellom å støtte 
hverandre og å ekskludere andre kan 
være hårfin. I dette tilfellet fikk Malin 
uttrykt hva hun mente, selv om de 
andre ikke var enige med henne. Hun 
ble delvis, men ikke helt, utestengt fra 
leken med de andre. 

DE VOKSNE MÅ STØTTE 

For at en konflikt skal kunne bidra 
til at barna lærer om demokrati, må 
barna ha respekt for hverandre. Og 
konflikten må tillate motsetninger, 
ikke bare konfrontasjoner, mener 
Johansson. 

Makt er alltid en del av en 
konflikt. Balansegangen mellom å 
støtte noen og å undertrykke andre 
kan noen ganger være vanskelig. De 
voksne må derfor hjelpe barna med  
å bruke konflikter konstruktivt, 
mener Johansson. 

– Det finnes alltid barn som 
trenger støtte til å uttrykke sin 
mening i møtet med venner. Her kan 
barnehagepersonalet gjøre en viktig 
jobb med å lære barnet til å finne mot 
til å gjøre motstand i samspillet med 
andre barn. 

KAMP OM HVEM SOM HAR MAKT

I en barnehage er det også en daglig 
kamp mellom voksne og barn om 
hvem som skal bestemme. Makt 
og autoritet begrenser retten til å 
bli hørt. Det å skape allianser mot 

makten kan også gi makt. 
Johansson gir et tredje eks  

empel som illustrerer dette. 
I samlingsstunden følger hun  

to pedagoger og en gruppe barn. Reg
el en er at barna skal sitte på benker  
i disse samlingsstundene. Men i dag  
vil Sofie sitte på et teppe på gulvet.  
«Du skal sitte på benken», sier en av 
pedagogene strengt. Men Sofie beveg er 
seg ikke. Sonny setter seg da på teppet 
sammen med Sofie og sier «Jeg sitter». 

«OK, men teddybjørnen kom mer 
ikke før dere har satt dere på benken», 
sier pedagogen. Sonny og Sofie sitter 
fortsatt. «Jeg venter til dere setter 
dere på benken», sier hun igjen. Sonny 
setter seg etter hvert på benken. Da 
kommer Robin og setter seg på teppet 
sammen med Sofie. Da løfter pedagog 
 en Robin resolutt opp på benken. 
Til slutt løfter hun også Sofie opp på 
benken og tar fram teddybjørnen. 
Samlingsstunden kan starte.

Hva kan barna lære om demokra ti 
i en slik situasjon? spør Johansson. 

– Lærte barna at det ikke er noen 
vits i å protestere, fordi den voksne 
likevel har makt til å bestemme?  
Eller lærte de at de også har mulighet 
til å yte motstand ved å stå sammen 
mot de voksne?

 Kilde: 

 Johansson, E. og Emilson, A. (2016). 

Conflicts and resistance: Potentials 

for democracy learning in preschool. 

International Journal of Early Years 

Education 24(1), 19–35.

– Vi skal ikke ha masse 
bråk i barne hagen, men 
det kan være bra å se kon-
flikter på en annen måte.
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Tekst: Bård Amundsen

Verdier spiller en mye 
viktigere rolle for både 
barnehageansatte og 
barna de har omsorg for, 
enn de fleste er klar over.

Barnehagen er en arena for overfør ing 
av verdier fra voksne til barn. 

Hver eneste dag bidrar barnehage
ansatte – noen ganger bevisst, men 
som regel ubevisst – til å kommunisere 
samfunnets verdier over til barna. 

Selv om de fleste kan være enige 
om at verdier er en viktig del av hver
dagen i barnehagen, har dette stort 
sett vært et neglisjert tema. Verken 
barnehageansatte eller barnehage
forskere har tidligere snakket særlig 
mye om verdier.

Et fellesnordisk forsknings
prosjekt har nå sett på temaet fra ulike 
vinkler. I en studie hvor 45 barnehage
ansatte fra ti barnehager i alle de fem 
nordiske landene deltok, oppdaget 
forsk erne hvor mye verdier betyr  
i nordiske barnehager. 

ENIGE OM VERDIER I NORDEN

Forskerne oppdaget også at vi har 
mye til felles når det gjelder verdier. 
Barnehageansatte i Norden er enige 
om en rekke sentrale pedagogiske 
ideer og verdier. De tenker mye likt. 

Alle de nordiske landene er 
velferdsstater der vi legger vekt på 
demokrati, likhet, frihet og solidari
tet. I verden ellers blir vi i Norden 
ofte sett på som verdens mest like
stilte mennesker, både når det gjelder 
kjønn og økonomi. 

Men fram til nå har vi visst lite 
om hvordan disse verdiene overføres 
fra voksne til barn. 

EN HISTORIE FRA EN GARDEROBE

I studien fikk de 45 barnehageansat te 
fra de fem nordiske landene lese 
histo r ien om en virkelig hendelse som 

ble observert av forskere i en svensk 
barnehage. 

Stedet er en garderobe. Åtte barn  
i alderen 1 til 3 år må kles på før de skal 
ut. Flere av barna er tydelig urolige. 
Noen begynner å krangle, andre begyn
ner å gråte. Et barn vandrer ut og inn  
av rommet. De voksne forsøker både  
å for klare barna riktig atferd og å  
disi plinere gjennom å snakke noen  
av barna bestemt til rette. 

Etter å ha lest hele historien ble 
de barnehageansatte med på gruppe
samtaler. Forskerne registrerte og tok 
lydopptak av hva som ble sagt. 

Den finske forskeren AnnaMaija 
Puroila ledet denne studien. Hun 
syntes det var veldig interessant å 
høre hva de ansatte valgte å snakke 
om etter å ha lest historien. 

 – Spesielt interessant var det at 

VERDIENES 

ROLLE 
I BARNEHAGEN



barnehageansatte fra fem nordiske 
land i så stor grad satte søkelyset 
på nesten akkurat det samme. Alle 
sammen beskrev det de fikk høre om i 
den svenske barnehagen, som kaotisk. 

TOLKET HENDELSENE LIKT

De barnehageansatte la vekt på at 
noen av barna i garderoben begynte 
å gråte, og de var opptatt av at det var 
for mange barn i rommet på en gang. 
De mente at rommet der påkled
ning en foregikk, var for stort, og at 
situasjonen var for dårlig organisert. 

Forskerne registrerte også at de 
barnehageansatte fra alle de nordiske 
landene var opptatt av akkurat de 
samme sidene ved kommunikasjonen 
mellom de voksne som var i rommet. 

ETT BARN MED SPESIELLE BEHOV

Et annet interessant funn, synes den 
finske forskeren, er at alle de barne
hageansatte som deltok i gruppe
diskusjonene, hadde fått med seg at  
et av barna hadde særskilte behov. 

Det oppdaget alle, uten at dette var 
blitt spesifikt nevnt i teksten de leste.

– Selvfølgelig er det forskjeller 
mellom de nordiske landene. Men 
i denne studien så vi at forskjellen 
kunne være større mellom ansatte 
i to barnehager i samme land, enn 
mellom barnehageansatte i de ulike 
nordiske landene, sier Puroila.

HVILKE VERDIER HADDE PERSONALET?

Forskerne så også nærmere på hvilke 
verdier som kom til uttrykk under 
gruppesamtalene mellom forskerne 
og de ansatte fra ti barnehager i de 
fem nordiske landene. 

– Deltakerne snakket i liten grad 
direkte om verdier som demokrati, 
omsorg eller disiplin, men indirekte 
ga de klart uttrykk for nettopp slike 
verdier. Deltakerne hadde sterke 
syns punkter på hva som er godt og 
dårlig, og hva som er ønskelig og ikke 

ønskelig. Deltakerne i diskusjonene 
så tydelig flere ulike verdier i situa
sjonen som ble beskrevet.

OMSORG BETYR MYE

En verdi som åpenbart betyr mye for 
barnehageansatte, er omsorg, konsta
terer forskerne. 

– Deltakerne i diskusjonene  
våre snakket mye om at barn har indi
vidu elle behov, og at det er viktig å ha 
em pati med barn. 

Under diskusjonen om hend
elsen i den svenske barnehagen var 
deltakerne spesielt kritiske til hvor
dan de aller minste barna ble behand
let, og de fleste mente at de minste 
fikk for lite hjelp. 

– De var også opptatt av hvordan 
verdien disiplin kom til uttrykk. De 
oppfattet at det var mye korrigering 
og kontrollatferd hos de ansatte. 
Dette var det mange som reagerte  
på, forteller Puroila. 

– Deltakerne i panelene våre 
var enige om at det må være en slags 
orden i en situasjon som den som ble 
beskrevet, men de var uenige i måten 
det foregikk på.

OPPTATT AV DEMOKRATI

Flere av paneldeltakerne pekte på 
at de ansatte åpenbart hadde for lite 
kompetanse og var for lite trent til 
å kunne hanskes med den aktuelle 
situasjonen.  

Dessuten var de indirekte opptatt 
av verdien demokrati. Mange mente 
det ville være riktig at barna fikk delta 
mer i beslutningsprosessen. De stilte 
spørsmål ved om barna ble lyttet til. 

UTDANNELSEN KAN LIGGE BAK

 – De barnehageansatte er  
neppe klar over i hvor stor grad  
verdier ligger til grunn for det de  
gjør, kon kluderer Puroila. 

Forskeren er ikke overrasket over 
at verdier er så mye til stede under 

arbeidet i barnehager, både hos den 
individuelle barnehageansatte og som 
en del av kulturen i barnehagen. Den 
erfarne finske forskeren hadde nesten 
ventet at studien ville bekrefte dette.

Puroila peker på at barnehage
lærerutdannelsen i Norden er svært 
verdiladet, enten det handler om de 
ansattes rolle som lærere eller om  
miljø et i barnehagen. Hun tror at en  
del av forklaringen på hvorfor verdier 
er så tydelig til stede i nordiske  
barne hager, kan ligge i nettopp  
barne hagelærerutdannelsen i de  
nordiske landene. 
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 Kilde: 

 Puroila, A.M.; Johansson, E.  

og Estola, E. (2016). Interpreting 

Values in the Daily Practices of 

Nordic Preschools: A CrossCultural 

Analysis. International Journal of Early 

Childhood 48, 141–159.

I det store fellesnordiske 
for s k ningsprosjektet Education 
for Tomorrow har 25 forskere 
sett nærmere på temaet ver dier 
i barnehagen. 

Forskerne har sett etter likheter 
og forskjeller i 24 barnehager  
i Norge, Sverige, Danmark, 
Finland og Island. De har også 
gransket hvilke verdier som 
overføres, og om de ansatte  
ser på noen verdier som 
viktigere enn andre. 

Nesten 500 ansatte og 2000 
barn har vært med i prosjektet.
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 BARNEHAGETILSETTE KAN BLI 

EMOSJONELT 
UTMATTA

Uklare roller. Uklare forventingar. For mange 
arbeids opp  gåver i forhold til tida som er til  
dis posisjon. Slik kan barnehage tilsette oppleve  
at dei blir tappa for krefter.

Forskar Mette Løvgren har i ein 
studie snakka med 2500 tilsette i 588 
norske barnehagar og har bidrege til 
å avdekkje noko få andre barnehage
forskarar har sett tidlegare.

Då Løvgren sette i gang med 
denne studien, hadde ho ein hypotese 
om at barnehagelærarar oftare enn 
assistentar blir emosjonelt utmatta av 
jobben, og at det var fordi dei har fleire 
og meir krevjande arbeidsoppgåver.

Litt overraskande fann ho at det 
ikkje stemmer: Barnehagelærarar 
blir ikkje oftare emosjonelt utmatta 
av jobben enn assistentar. Og når per
sonar med leiaransvar i barnehag en 
blir emosjonelt utmatta, kjem det 
som regel ikkje av personalansvaret. 

Foreldrekontakt er derimot ein 
viktig faktor.

SJUKDOM OG SJUKEFRÅVÆR

Statistikk over sjukdom og sjuke
fråvær tyder på at barnehagetilsette 
kan ha utsette jobbar, for sjuke

fråværet er blant det høgaste i norsk 
arbeidsliv. 

Internasjonale studiar har konklu
dert med at barnehagetilsette som slut
tar eller planlegg å slutte i jobben, er 
emosjonelt utmatta i langt større grad 
enn kollegaer som held fram i jobben. 
Er barnehagetilsette sjuke på den eine 
eller andre måten, kan det dessutan gå 
utover andre enn dei sjølve – det kan òg 
ramme barna dei jobbar med. 

EMOSJONELL UTMATTING

Emosjonell utmatting er ikkje nokon 
heilt presis diagnose. Symptom på 
emosjonell utmatting kan vere at ein 
blir lite engasjert, kynisk og amper 
og får låg toleranse for stress. I meir 
alvorlege tilfelle kan emosjonell 
utmatting føre til at ein blir utbrend 
og deprimert.

TRE VIKTIGE ASPEKT

Det er tre aspekt som er viktige  
i kvardagen til ein barnehagetilsett: 



• Er arbeidsrolla avklart?
• Kva forventingar møter  
 den tilsette? 
• Får den tilsette støtte  
 frå kollegaene?

I tråd med funn frå tidlegare studiar 
finn Mette Løvgren at norske barne
hagetilsette som veit kva som blir 
forventa av dei, som har tru på seg 
sjølve i jobben, og som opplever å få 
støtte av kollegaer, er dei som har det 
best på jobben og er minst utsette for 
emosjonell utmatting. 

UTMATTA AV KONTAKT MED FORELDRA

I ein gjennomsnittleg norsk barne
hage er ein barnehagelærar saman 
med barna vel 60 prosent av dagen, 
mens knappe 40 prosent av arbeids
dagen blir brukt på andre oppgåver. 
Assistentar er saman med barna over 
80 prosent av arbeidstida.

Løvgren fann ikkje at arbeidet med 
personalsaker og andre administra

tive oppgåver gjer barnehagelærarane 
noko særleg emosjonelt utslitne, slik 
ho hadde rekna med. Altså må det vere 
noko anna som påverkar dei negativt.

– Det eg fann, er at kontakten 
med foreldra kan gjere barnehage
tilsette meir emosjonelt utmatta. 

– Det er overraskande, synest 
eg. Barnehagelærarar er jo utdanna 
til å ta hand om foreldra. Dei er 
òg utdanna til å undervise barn. 
Dei burde ha både kunnskapen og 
verktøyet som trengst for å handtere 
begge oppgåvene og utfordringane 
som følgjer med.

KVA ER DET MED FORELDREKONTAKTEN?

Det kan vere noko særskilt med det  
å ha kontakt med foreldre som gjer at 
enkelte tilsette blir meir emosjonelt 
utmatta, meiner forskaren. 

Både barna og foreldra er barne
hagebrukarar. Dei tilsette kan oppleve 
at foreldra kontinuerleg evaluerer dei. 

– Det vil ikkje seie at foreldra 

nødvendigvis er kritiske eller vanske
lege, men det at foreldra er brukarar, 
kan likevel vere ein krevjande dimen
sjon ved arbeidet i barnehagen. 

Når vi ser at foreldrekontakt 
bidreg til emosjonell utmatting hos 
dei tilsette, må vi vurdere om det er 
for få ressursar til denne viktige delen 
av jobben, seier Løvgren. 

Ho foreslår at barnehagestyrarar 
tek opp dette temaet med dei tilsette, 
og at dei saman finn løysingar for  
å handtere situasjonar eller periodar 
der den enkelte tilsette kan oppleve 
foreldrekontakten som krevjande. 

 Kjelde:

 Løvgren, M. (2016). Emotional 

 exhaustion in daycare workers. 

European Early Childhood Education 

Research Journal 24(1), 157–167.
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 MANGLENDE 
SPESIALPEDAGOGISK 
HJELP I BARNEHAGEN
De ansatte føler at de kommer til kort når det 
gjelder å hjelpe barn med språkvansker. 

Forskerne Bjørg Mari Hannås og 
Natallia Bahdanovich Hanssen har 
studert det spesialpedagogiske tilbudet 
som gis til barn i norske barnehager.

Forskerne ønsket å se på hvordan 
de barnehageansatte beskriver sin 
egen og barnehagens spesialpeda
gogiske praksis i arbeidet med barn 
med språkvansker. Studien er en del 
av Hanssens doktorgradsarbeid.

VIL SÅ GJERNE, MEN FÅR DET IKKE TIL

Det som har blitt tydelig for forskerne, 
er at det er mange yrkesgrupper som 
jobber med barns språkvansker i 
norske barnehager. Både assistenter, 
barnehagelærere og spesialpedagoger 
har dette ansvaret. 

Alle følte at de kom til kort, og at 
de ikke hadde kompetanse til å hjelpe 
barna. De vil gjerne, men vet ikke helt 
hvordan. 

De ansatte mener barna blir skade
lidende, og det føles som et nederlag. 

LANG VENTETID PÅ EKSTERN HJELP

Personalet i barnehagen opplever det 
som problematisk at den spesialpeda
gogiske hjelpen er så lite tilgjengelig.

Både de ufaglærte og barnehage
lærerne har et stort behov for ekstern 
veiledning, men det er vanskelig å få 
tak i logopeder og spesialpedagoger. 
Vente tiden på hjelp er lang, og derfor 
blir det lite kontinuitet i språkopp
lær ingen, mener de.

– Norge bør løfte den spesial peda
gogiske kompetansen mer i barnehag
ene. Manglende kompetanse blant de 
ansatte kombinert med lite veiledning 
fra eksterne fører til at de ansatte blir 
fortvilte og frustrerte, mener forsker ne. 

INKLUDERINGSPRINSIPPET STÅR I FARE

Forskerne tror at det sterke fokuset 
på inkluderingsprinsippet kan ha 
bidratt til å fragmentere de spesial
pedagogiske tiltakene. 

– Det fører til at de som strever, 
ikke får et likeverdig tilbud med alle 
andre. Når de ikke mestrer de samme 
aktivitetene som de andre, føler de 
seg utenfor. Inkluderingsprinsippet 
står da i fare, sier Hannås.

Problemet bør tas på alvor, 
mener hun.

SAMMENLIGNET NORGE OG 

HVITERUSSLAND

Forskerne har sammenlignet norske 
barnehager med hviterussiske barne
hager. Valget av Hviterussland var 
nat ur lig, da Hanssen kommer derfra 
og kan språket. 

Ti ansatte som hadde erfaring med 
å jobbe med språkopplæring, er inter
vjuet i hvert av landene. De ansatte kom 
fra fem ulike barnehager i hvert land.

Norge og Hviterussland er svært 
forskjellig land. Men i likhet med Norge 
er Hviterussland opptatt av forebyg
gende arbeid med språkvansker i 

barne   hagene. Omtrent like mange barn 
mottar spesialpedagogisk hjelp i de to 
landene. Språkvansker utgjør den van
ligste spesialpedagog iske utfordringen  
i barnehagene i begge land. 

ULIKE BÅDE PRAKTISK OG IDEOLOGISK

De praktiske og ideologiske tilnærm
ing ene til spesialpedagogikk er svært 
ulike i de to landene, finner forskerne. 
I Norge står tanken om inkludering 
sterkt. Hviterussland er i startfasen 
av en prosess mot mer inkludering. 

I Norge er det lagt sterk vekt  
på barnas medvirkning i barnehage
peda  gogikken. I Hviterussland er det 
ikke i samme grad rom for barns frie 
ut foldelse. 

I Norge får barn med språk
vansker ofte undervisning i store 
grup per der alle har de samme språk
aktivitet ene. Det blir lagt stor vekt på 
at barna selv skal få bestemme hva de 
skal gjøre i gruppene. 

I Hviterussland foregår under
visningen i mindre grupper og er 
mer individuelt rettet. Strukturen og 
føringene for innholdet i undervis
ningen er også tydeligere. 

ULIK KOMPETANSE

En annen viktig forskjell mellom 
landene er kompetansen, forteller 
forskerne. 

De barnehageansatte i  
Hvite  russland har høyere og mer  



 Kilde:
 Hannås, B.M. og Hanssen, N.B. 

(2016). Special Needs Education in 

Light of the Inclusion Principle: An 

Exploratory Study of Special Needs 

Education Practice in Belarusian and 

Norwegian Preschools. European 

Journal of Special Needs Education 

31(4), 520–534.

spesiali sert kompetanse enn de 
ansatte i norske barnehager, og det er 
bare de med denne kompetanse som 
har ansvaret for språkopplæringen.

De som jobber med spesial
peda gogisk språkopplæring i 
Hvite  russland, strever ikke med 
mestringsfølelsen slik de gjør  
i Norge, forteller Hanssen.
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Det som har blitt tydelig for 
forskerne, er at det er mange 
yrkesgrupper som jobber 
med barns språkvansker  
i norske barnehager. 
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ADVARER OM 
SIKKERHETS-

HYSTERI 

Norske barnehager er verdenskjente for å la 
barna leke litt risikofylt. Nå frykter norsk forsker 
at sikkerhetshysteriet i utlandet kommer til Norge også. 

Når professor Ellen Beate Hansen 
Sandseter møter forskerkolleger i 
utlandet, bønnfaller de henne om å 
bidra til å bevare noe norske barne
hag er er berømt for: I Norge får barn 
lov til å klatre i trær.

– Norge er et eksempel for 
mange som jobber med barnehager 
i andre land. Mange ser opp til oss 
fordi vi fortsatt har det slik. De har 
selv erfart hvor vanskelig det er å snu 
dersom man lar de som velmenende 
snakker om at barnas sikkerhet må 
komme først, få overtaket. 

Internasjonale barnehage
forskere og barnehageledere blir stadig 
mer opptatt av at vi tar barndommen 
og leken fra de minste dersom vi legger 
for mange restriksjoner på aktivitet
ene deres. Storbritannia og Australia 
er to land som ser til Norge og prøver  
å snu utviklingen.

Men er det farlig å la barn få leke 
litt risikofylt, slik vi gjør i Norge?

HVOR MANGE BARN SKADES? 
Sandseter og forsker kollega Ole 
Johan Sando har i en studie kartlagt 
alle ulykker i norske barnehager  
i 2012. 

Studien deres viser at 1 av 10 
barn skader seg i en norsk barnehage 
hvert år. Hele 98 prosent av dette var 
småskader som skrubbsår. Bare 0,2 
prosent av barna i norske barnehager 
får en alvorlig skade i løpet av et år.

– Skadetallet er veldig lavt når 
vi tenker på hvor mye barna i norske 
barnehager leker utendørs, kon
kluderer Sandseter.

FJERNER LEKEHYTTER OG APPARATER

I den samme studien fikk forskerne 
åpne svar om risiko og sikkerhets

tiltak fra 879 barnehagestyrere.
– I alt 28 prosent av disse fortalte 

om restriksjoner som er innført  
i barnehagen av hensyn til barnas 
sikkerhet. 

Flest styrere forteller om restrik
sjoner på barnas lek og aktiviteter. 

Noen færre forteller at leke
apparater er blitt fjernet, eller at det er 
saget grener av trærne. Noen forteller 
om restriksjoner på barnas uteaktivi
teter når det er glatt utendørs.

Forskerne fikk også høre om 
lekehytter som er tatt bort fordi man 
er redd for at barn kan ramle ned fra 
taket. Husker og andre lekeapparat er 
er også blitt fjernet. Noen styrere 
rap porterte om forbud mot å sykle på 
trehjulssykkel i nedoverbakker. Andre 
hadde innført forbud mot å klatre  
på gjerder.
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i barnehager. Vi har heller ikke hatt 
noen kultur for at foreldre saksøker 
barnehager etter at barn kommer til 
skade, men også dette kan snu, frykter 
Sandseter.

KOMMUNEN SAGDE NED TRÆRNE

Forskerne har altså kunnet slå fast at 
svært få barn blir alvorlig skadet  
i norske barnehager.

De har også funnet at flere barne
hagestyrere selv bestemmer seg for 
eller føler seg presset til å innføre 
restriksjoner på hva barn får lov til  
å gjøre i barnehagen.

I en barnehage forskerne hadde 
kontakt med, kom det en dag noen fra 
kommunen og fjernet alle trærne på 
barnehagens område – av hensyn til 
barnas sikkerhet. 

FRUSTRERTE BARNEHAGESTYRERE

I private barnehager er det mer vanlig 
at man får besøk av lekeplassinspek
tør er fra private firmaer. De legger 
ofte mer vekt på alt som kan være 
farlig, enn på barnas behov for fysiske 
utfordringer.

Andre ganger kan styrere fortelle 
om foreldre som presser dem til å øke 
sikkerheten i barnehagen. 

– Studien vår viste at styrerne 
uttrykker frustrasjon over det presset 
de blir utsatt for, særlig fra foreldre, 
men også fra kommunale myndig
het er, lekeplassinspektører eller 
media, om å innføre restriksjoner  
på barns fysiske lek og aktiviteter  
i barnehagen, sier Sandseter.

– Før vi innfører et forbud mot å klatre i trær 
eller klatre på taket av lekehus, bør vi spørre oss 
selv om dette virkelig er til barnas beste.
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– DET ER SÅ ENKELT Å INNFØRE  

ET FORBUD

– Det er ikke mange barnehager i 
Norge som har innført forbud mot 
å klatre i trær, men noen har gjort 
det, og flere kan komme etter, sier 
Sandseter.

Eksperten på sikkerhet i barne
hager er redd vi ikke er oppmerk
somme på hva som er i ferd med  
å skje: at noe bare endrer seg.  

– Det er jo så enkelt å innføre 
et forbud mot det noen mener er 
farlig. Et forbud mot å klatre i trær 
er enklere enn å håndtere klatringen 
som et praktisk eller pedagogisk pro
blem i hverdagen, sier Sandseter.

Nå roper professoren et varsko om 
en utvikling hun ser komme, nemlig 
at vi i Norge går i en retning der vi inn
før er stadig flere forbud for barna. 

– Før vi innfører et forbud mot 

å klatre i trær eller klatre på taket 
av lekehus, bør vi spørre oss selv 
om dette virkelig er til barnas beste, 
eller om det egentlig handler om at 
de voksne ønsker å ha ryggdekning 
dersom noe skulle skje.

EN LIBERAL KULTUR

Norske barnehager har hatt en liberal 
holdning til risiko. Slik har det vært  
i mange år. 

I stedet for å la kravet om 
sikker het få trumfe alt annet, har vi 
tatt hen syn til at barns motoriske 
og psyko logiske utvikling krever at 
barna får utfolde seg.  

– Mestringsfølelse har vært vik tig 
i norske barnehager. Dette har vært 
gjennomgangstonen. Men internasjo
nalt har det vært så spesielt at det har 
vakt oppsikt, rapporterer Sandseter. 

I Rammeplan for barnehagen 

står det at barnehagen skal bidra til at 
barna får oppleve å mestre risiko fylt 
lek gjennom kroppslige utford ring er. 
Det står også at de bør få allsidig  
bevegelseserfaring, året rundt.

– Pedagogikken i norske barne
hager har alltid vært tydelig på dette, 
sier Sandseter. 

REDD UTVIKLINGEN NÅ SNUR

 Men nå er hun altså redd for at dette 
kan være i ferd med å snu. 

– Den dagen du som barnehage
styrer står der i en diskusjon med 
en forelder eller med en sikkerhets
inspektør, kan det være vanskelig 
å argumentere for at barn trenger 
utfordringer. Spesielt vanskelig er 
det om noe har hendt og et barn har 
kommet til skade. 

– I Norge har vi til nå knapt hatt 
rettssaker etter ulykker eller skader 
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i barnehager. Vi har heller ikke hatt 
noen kultur for at foreldre saksøker 
barnehager etter at barn kommer til 
skade, men også dette kan snu,  
frykter Sandseter.

KOMMUNEN SAGDE NED TRÆRNE

Forskerne har altså kunnet slå fast at 
svært få barn blir alvorlig skadet  
i norske barnehager.

De har også funnet at flere barne
hagestyrere selv bestemmer seg for 
eller føler seg presset til å innføre 
restriksjoner på hva barn får lov til  
å gjøre i barnehagen.

I en barnehage forskerne hadde 
kontakt med, kom det en dag noen fra 

kommunen og fjernet alle trærne på 
barnehagens område – av hensyn til 
barnas sikkerhet. 

FRUSTRERTE BARNEHAGESTYRERE

I private barnehager er det vanligere 
at man får besøk av lekeplassinspek
tør er fra private firmaer. De legger 
ofte mer vekt på alt som kan være 
farlig, enn på barnas behov for fysiske 
utfordringer.

Andre ganger kan styrere fortelle 
om foreldre som presser dem til å øke 
sikkerheten i barnehagen. 

– Studien vår viste at styrerne 
uttrykker frustrasjon over det presset 
de blir utsatt for, særlig fra foreldre, 

men også fra kommunale myndig
het er, lekeplassinspektører eller 
media, om å innføre restriksjoner  
på barns fysiske lek og aktiviteter  
i barnehagen, sier Sandseter.
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ER DET NØDVENDIG 
MED SÅ MANGE REGLER 
I BARNEHAGEN? 

I én barnehage er det 
ikke lov med papirfly  
på mandager. I en annen 
er det ikke lov til å sykle 
på torsdager. Hva skal vi 
med alle disse reglene?

Lisbeth Ljosdal Skreland jobbet  
i barne hage i 18 år før hun begynte  
å forske på barnehager. Hun har alltid 
syntes at regler er irriterende, og ville 
studere hva de blir brukt til i barne
hagene. 

Hun oppholdt seg tre måneder 
i tre ulike norske barnehager. Der 
samlet hun på regler. Hun observerte 
hvilke regler som var skrevet ned og 
ble formidlet fra voksne til barn. I til
legg intervjuet hun 30 barn i alderen 
tre til fem år og 13 ansatte for å finne 
ut hva de syntes om reglene. 

– De som jobbet i barnehagen, 
kunne si at de ikke hadde så mange 
regler. Men de har lett for å glemme 
hvilke regler de har, fordi de er blitt  
så vant med dem. Derfor opplevde  
jeg at barna var de beste informant
ene, forteller hun. 

DE FLESTE REGLER HANDLER 

OM TRYGGHET

Det er mange av de samme reglene 
som går igjen i de tre barnehagene, 
sier Skreland, som mener at reglene 
kan deles inn i tre grupper. 

Den største gruppen av regler 
har med sikkerhet å gjøre: Det er ikke 
lov å klatre på taket på lekehuset. Det 
er bare lov å sykle bak barnehagen. 
Det skal være voksne på alle sider av 
barnehagen. Dette er eksempler på 
regler som handler om denne verdien. 

Den andre gruppen gjelder  
sosial kompetanse: Det er ikke lov  
å slå. Man skal leke med alle. Du skal 
svare hygge lig. Dette er eksempler 
på regler som har grunnlag i dypere 
eksistensielle verdier. 

Den tredje gruppen er regler 
som gjelder rommene og materiellet 

i barne hagen: Det er ikke lov til å ta 
med inneleker ut og motsatt. Det er 
ikke lov for barn å gå inn på møte  
rommet. Togbanen skal bare være  
på tog banerommet.

ALLE BRYTER REGLENE 

Både barn og voksne bryter reglene 
hele tiden. 

De voksne bryter sine egne regler 
når det passer dem. For eksempel er 
det ikke lov til å løpe i gangen, men 
av og til får de små barna lov til det 
likevel. Skreland tolker dette som et 
uttrykk for skjønnsutøvelse. 

Barna protesterer mye mot reg
lene og bryter dem bevisst. Skreland 
spør en liten gutt om hvorfor de har 
en regel om å ikke klatre på lekehus
taket. Da forklarer han henne at hvis 
du hopper fra taket på lekehuset,  
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kan du falle ned og brekke beinet.  
«Men skjer det, da?» spør Skreland. 
Da svar er kompisen hans: «Nei, det 
vet jeg at vi ikke gjør. For det har vi 
prøvd mange ganger.»

TIME-OUT VED REGELBRUDD

Når barna bryter reglene, utsettes  
de ofte for sanksjoner. 

Alle barnehagene hun under
søk te, praktiserte timeout eller 
flyttet barn bort fra plassen sin 
når de hadde brutt regler. 

Barna syntes reglene var 
grusomt irriterende og var veldig 
kritiske til sanksjonene. Men de har 
ingen fagforening og vet ikke hvordan 
de skal uttrykke dette, sier Skreland. 

NOEN REGLER ER VIKTIGE, ANDRE IKKE

Studien har vist Skreland at hun hadde 
rett i sine antakelser. Det er mange 
regler i barnehagen, og de er stort sett 
til for de voksne. Men hun har blitt litt 
mildere stemt til reglene enn før. 

– Det er mange gode grunner til  
å ha regler for å gi struktur i hver dagen. 
Vi trenger regler der vi er mange, for 
totalt anarki blir uutholdelig for alle. 
Og mange regler er forankret i sentrale 
verdier. Men det er også mange regler 
som bare er der for å gjøre hverdagen 
enklere for de voksne.

Hun synes det er viktig at de 
ansatte diskuterer med barna hvilke 
regler som er viktige, og hvilke som  
er mindre viktige. Regler bør være  
et fellesprosjekt.

Hun mener også at assistentene 
i barnehagen bør tas med i disku
sjon  ene om hvordan det skal brukes 
skjønn i overholdelsen av regler.  
I dag er regler noe barnehagelærerne 
fastsetter, og som assistentene  
overholder lojalt, mener hun. 

– Men ingen skal jobbe i en barne 
hage uten at de er i stand til å tenke 
selv. Assistentene kan bruke skjønn, 
mener hun. 

 Kilde:

 Skreland, L.L. (2016). På mandag er 

er det ikke lov med papirfly: en 

studie av regler og yrkesutøvelse. 

Doktorgradsavhandling.  

Kristiansand: Universitetet i Agder.

«Nei, det vet jeg at vi  
ikke gjør. For det har vi 
prøvd mange ganger.»
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MATEMATIKK  
ER MEIR ENN TAL
I ein svensk studie har ein undersøkt korleis 
barne hagelærarar jobbar med matematikk. Mens 
deltakarane i studien jobba mykje med talforståing, 
var det mindre fokus på rom, former og geometri.

Matematikk er eit viktig fagområde, 
også i barnehagen. Det er eit stort og 
omfattande tematisk område som 
in kluderer mange typar kunnskap 
og ferdigheiter. Matematikk kan ein 
både forstå, lære og undervise i på 
forskjellige måtar. Kva legg barne
hage  lærarane i matematikkomgrepet, 
og korleis job bar dei eigentleg med 
matematikk i barnehagane? Det 
ønskte den finske forskaren Camilla 
Björklund å finne ut meir om. Saman 
med forskar Wolmet Barendregt har 
ho under søkt det matematiske med
vitet til svenske barnehage lærarar. 

DET FYSISKE ROMMET

Björklund og Barendregt laga eit spørje
skjema som dei sende til 147 barne
hage lærarar i Sør og MidtSverige. 

Dei 116 svara dei fekk, tydde på at dei 
fleste barnehagelærarar er merksame 
på det fysiske miljøet i barnehagen og 
bruker det når dei oppmuntrar barna 
til å utforske matematiske omgrep og 
samanhengar, til dømes plassering  
og retning. Likevel brukte lærarane  
sjeldan det fysiske rommet som 
ut gangspunkt for å disku tere mate
matiske kon sept eller gi barna nye 
matematiske utfordringar.

– Resultata viser at lærarane 
ofte snakkar om den matematikken 
barna legg merke til sjølve, men dei 
problem atiserer sjeldan matematik
ken. Det vil seie at dei ikkje utfordrar 
ideane og evnene til barna når barna 
ikkje kjenner innhaldet eller strategi
ane frå før, seier Björklund.

Å GJERE DET USYNLEGE SYNLEG

Deltakarane i studien svarte at dei 
ofte hadde matematikk i tankane 
når dei planla aktivitetar. Dei fleste 
sa at dei som regel tok utgangspunkt 
i den matematikken som oppstod i 
aktivitetar som barna sjølve hadde 
teke initiativ til. Langt færre sa at dei 
la opp til meir målretta utforsking av 
spesifikke matematiske prinsipp. 

– Mange barn ser ut til å lære seg 
mykje sjølve og stiller spørsmål som 
gir dei grunnleggjande kunnskap. Men 
oppdraget til barnehagen er å gjere 
det usynlege synleg. Det vil seie å gjere 
barn merksame på ting dei erfarer og 
opplever, men òg å tilby dei kunnskap 
som dei ikkje sjølve er merksame på, 
seier Björklund. – Når barn har  
kunnskap om omverda, styrkjer det  
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 Kjelde:
 Björklund, C. og Barendregt, W. 

(2016). Teachers’ Pedagogical 

Mathematical Awareness in 

Swedish Early Childhood Education. 

Scandinavian Journal of Educational 

Research 60(3), 369–377.

– Oppdraget  
til barnehag en  
er å gjere det 
usynlege synleg.

– Dersom ein har god kunnskap 
om matematikk, ser ein òg kvar ein kan 
fange opp matematikken og under
søk je tal, rom og ulike samanhengar. 
Men dersom ein er usikker på mate
ma tikken, blir det vanskeleg å utnytte 
spon tane hendingar og sjå dei som 
noko spennande som ein kan utforske 
saman med barna, seier Björklund.

sjølvkjensla deira og støttar dei  
i leiken og i andre situasjonar der dei 
kan bruke matematikk for å beskrive  
verda og løyse problem.

GEOMETRIEN GLEPP

Deltakarane i studien svarte at dei 
jobba mykje med talforståing, men 
langt mindre med rom, former og geo
metri. Björklund meiner det er vanske
leg å seie kva dette kan komme av. Ei 
mog leg forklaring kan vere at dei ikkje 
oppfattar desse aspekta som mate
matikk. Det kan òg vere at det rett og 
slett er meir utfordrande å jobbe med 
denne typen matematikk i barnehagen. 
Uansett kva det kjem av, er det uheldig 
dersom barnehagelærarane ikkje er 
bevisste på geometri og mønster gjen
kjenning. Dersom dei jobbar lite med 
dette i barnehagen, kan barna gå glipp 
av mykje, meiner Björklund.

– Det er problematisk på den 
måten at barn som ikkje sjølve spon tant 
legg merke til matematiske saman

hengar og utforskar dei i leik, går glipp 
av grunnleggjande ferdigheiter som den 
formelle undervisninga i skulen byggjer 
vidare på. Sjølv om ein konkretiserer 
matematikken i skulen med forskjellig 
materiell, treng barn å utvikle ei kjensle 
for tal og samanhengar alt før dei 
be gyn ner på skulen, seier ho.

DEN VIKTIGE KUNNSKAPEN 

Björklund og Barendregt finn òg 
grunn til optimisme i resultata frå 
studien. Dei nemner mellom anna  
at deltakarane i studien er flinke til  
å snakke med barna om matematikk, 
og at dei er nysgjerrige på spørsmål 
frå barna og oppdagingar dei gjer. Det 
er eit veldig godt utgangspunkt for å 
kunne vidareutvikle det pedagogiske 
arbeidet og den matematiske kunn
skapen til personalet, skriv forskar
ane. For å hjelpe barna med å lære  
og forstå den mangfaldige matema
tik ken må barnehagelærarane nem
leg ha kunnskapen i orden sjølve.V
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HVA ER 
 TEKNOLOGI 

I BARNEHAGEN?

Både i Norge og 
Sverige har teknologi 
fått en naturlig plass i 
barne hagen. Men hva 
er egentlig teknologi  
i barnehagen? 

I 2011 kom det en ny læreplan for 
barne hagene i Sverige. Med den nye 
planen fikk fagområder som mate ma
tikk, naturvitenskap og teknologi mye 
større plass i barnehagene. Like vel ble 
det gjort lite for å definere hva som 
skulle inngå i fagområdet tekno logi. 
Åtte år senere var det fortsatt ikke 

opp lagt hva førskolelærerne oppfattet 
som teknologi, og hvordan de jobbet 
med dette stoffet. 

– Forskning på teknologiområdet 
og teknologiundervisning i barne hag en 
er fortsatt i sin spede barndom. Det 
finnes få studier av hvordan de ansatte 
i barnehagene ser på og ar beider 
med teknologiområdet i barnehag en, 
spesielt i Sverige. Derfor er det viktig å 
undersøke hva de ansatte selv inklu
der er i oppgaven med å lære bort 
tek  nologi, og å diskutere det i lys av 
hva styringsdokumenter og forskning 
trekker fram som relevant teknologi
innhold for barnehagen, mener den 
svenske forskeren Pernilla Sundqvist.

Sammen med forsker Tor 
Nilsson har hun undersøkt hvilke 
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elementer de ansatte i svenske 
barne hager inkluderer i arbeidet 
med teknologi. De to forskerne 
sendte et spørreskjema til 10 prosent 
av alle barnehagene i en svensk  
kommune. Her spurte de hva de 
ansatte mente teknologiunder vis
ning i barne hag en var. Forskerne 
nevnte også to mål fra den svenske 
læreplanen for barnehagene, og 
spurte hvordan de ansatte kunne 
jobbe med disse målene i praksis: 

• Barnehagene skal sørge for at  
barna utvikler evnen til å gjen
kjenne teknologi i dagliglivet og 
lærer å utforske hvordan enkel 
teknologi fungerer.



• Barnehagene skal sørge for at barna 
utvikler evnen til å bygge, skape og 
konstruere ved hjelp av forskjellige 
teknikker, materialer og verktøy.

FRA GLIDELÅS TIL NETTBRETT

Deltakerne i undersøkelsen nevnte 
først og fremst to tematiske katego
rier i svarene sine: artefakter og byg
ging/skaping. Artefakter er verktøy, 
redska p  er og andre teknologiske 
gjenstander.

– Artefaktene er enkle, hverdags
lige gjenstander som sakser og be stikk 
og digitale verktøy som barna skal lære 
seg å bruke, forklarer Sundqvist.

79 prosent av alle som svarte på 
undersøkelsen, nevnte denne kate
gorien. Barnehagepersonalet jobbet 
med teknologiske gjenstand er på 
flere måter. Halvparten av deltak
erne i studien nevnte at de lot barna 
bruke alt fra glidelåser, sakser og 

vann kraner til digitalkameraer og 
nettbrett. Flere oppga også at de ville 
hjelpe barna med å forstå hvordan 
teknologien fungerte. Dette gjorde 
de blant annet ved å ta fra hverandre 
gjenstandene for å vise barna hvor dan 
de så ut innvendig, og hvordan  
de forskjellige delene hørte sammen.

SKAPENDE AKTIVITET

Mange av deltakerne i studien var 
opptatt av at barna skulle ha tilgang 
til mange forskjellige byggemateri
al er, som for eksempel byggeklosser, 
Lego og resirkulerte materialer.

– Deltakerne mente at tilgang  
til mye materiale kan inspirere  
barna til å skape og bygge ting,  
forteller Sundqvist.

Mange deltakere nevnte kreative 
aktiviteter som tegning og maling. 
Flere av dem var også opptatt av at 
barna selv skal ta initiativet til de 

Natur, miljø og teknologi er ett 
av sju fagområder i den norske 
rammeplanen for barnehagen 
(2017). «Gjennom arbeid med 
natur, miljø og tek no logi skal 
barnehagen bidra til at barna  
(...) lager konstruksjoner av ulike 
materialer og ut forsker mulig-
heter som ligger i redskaper og 
teknologi», står det om teknologi 
i planen. Ifølge rammeplanen 
skal personalet også «utforske 
og eksperimentere med tekno-
logi og natur feno mener sam-
men med barna». (Rammeplan
for barnehagen, s. 52–53,
Utdanningsdirektoratet 2017).
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hverdagslige gjenstander 
som sakser og bestikk  
og digitale verktøy,  
som barna skal lære  
seg å bruke.
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 Kilde:

 Sundqvist, P. og Nilsson, T. (2016). 

Technology education in preschool: 

providing opportunities for chil

dren to use artifacts and to create. 

International Journal of Technology 

and Design Education. DOI: 10.1007/

s107980169375y

kre ative aktivitetene, og at disse 
aktivitet ene skal ta utgangspunkt  
i barnas egne ideer.

LITE LEK

Bare noen få av deltakerne i studien 
nevnte lek som en arena for å lære 
om teknologi. Forskerne mener det 
kan være flere grunner til dette.  
Det kan tenkes at leken er en så selv
følge lig og naturlig del av barnehage
hverdagen at det rett og slett ikke falt 
deltakerne inn å nevne den. Det er 
også mulig at mange deltakere skiller 
skarpt mellom lek og læring. Det kan 
hende de mener at leken er barnas 
område, og at de voksne ikke skal for
styrre leken. Likevel hadde forskerne 
for ven  tet at flere skulle nevne læring 
gjennom lek. Dette er tross alt et av 
de viktigste områdene hvor barne
hagenes arbeid med læring skiller seg  
fra læring i skolen, sier Sundqvist.

STØTTE OG VEILEDNING

Bare noen få av deltakerne i under  
søkelsen nevnte de ansattes rolle  
som vei  ledere og støtte i lek og læring. 
Dette kan komme av at forskerne 
ikke spurte direkte om denne rollen 
i spørre skje ma et. Men dersom det 
stemmer at barne hagelærerne  
i liten grad støtter og veileder barnas 
teknologi læring, kan det være 
problem atisk, mener Sundquist.

– Hvis det er slik at barne hage
perso nalet ikke opptrer som guider  
og støtter barnas teknologi læring, 
kan mange muligheter for læring gå 
tapt. Barna kan gå glipp av deler av 
teknologi innholdet i barnehagen, og 
til og med deler av stoffet i læreplanen.

De svenske barnehagene har fått 
et mer læringsfokusert oppdrag de 
siste to tiårene. Derfor må de ansatte 
mer aktivt støtte og fremme barnas 

I Sverige er barnehagen (för -
skolan) underlagt en egen 
lære  plan (Läroplan for fö r -
skolan). Under punktet om  
ut vik ling og læring nevnes blant 
annet fagområdene matematikk, 
naturvitenskap og teknologi.

Norske barnehager følger 
ramm eplan for barnehagen. 
Også i den norske ramme-
planen er natur, miljø og 
teknologi viktige fagområder. 

Rammeplanen slår blant annet 
fast at «barnehagen skal legge  
til rette for at barna kan for bli 
nys gjerrige på naturviten-
skapelige fenomener, oppleve 
ti lhørig  het til naturen og gjøre 
erfaringer med bruk av tekno-
logi og red skaper».

læring og jobbe med stoffområdene  
i læreplanen, mener hun. 

– Vi kan ikke forvente at barna 
skal dekke alle disse områdene  
på egen hånd og dessuten øke  
sin egen kunnskap om dem. 

VIKTIG KOMPETANSE

Selv om bare noen av deltakerne  
trakk fram undersøkelse og utforsk
ning som viktige elementer for at 
barn skal forstå teknologi, mener 
Sundqvist at dette er et positivt funn.

– Det viser både deltakernes 
egen kompetanse og deres tro på at 
barna er i stand til å ta til seg dette 
innholdet.

Sundqvist håper studien kan 
in spi rere barnehageansatte til å 
tenke over og utvikle sitt eget arbeid 
med tek nologi. Sundqvist håper også 
at stu dien kan gi det svenske utdan
nings  departementet informasjon om 
hvor  dan barnehagepersonalet tolker 
læreplanen. Dermed kan den bidra 
til å løfte teknologilæringen i barne
hag e ne slik at den harmonerer bedre 
med læreplanens intensjoner. Det er 
nemlig ikke bare barna som trenger 
støtte og veiledning. Skal mål ene  
i læreplanen nås, må også de voksne 
i barne hagene få hjelp og støtte til 
å øke sin kunnskap og kompetanse, 
tror Sundqvist.
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Hva skjer når barn og 
voksne utforsker kjemi 
og fysikk sammen  
i barnehagen?

Den svenske forskeren Jonna Larsson 
har 20 års erfaring som barnehage
lærer, og hun har jobbet mye med 
naturfag, særlig med fugler og andre 
biologiske temaer. Likevel var det 
mye hun ikke visste om hva som skjer 
når barn og barnehagelærere virkelig 
går inn i fysikken sammen. 

– Jeg var ikke sikker på hva som 
egentlig skjer når man trekker fysikk og 
kjemi inn i barnehagen, slik man gjorde 
i læreplanen i 2011. Hva gjør barna,  
hva gjør barnehagelærerne, og hvordan 
forstår man dette? undrer Larsson.

MED VIDEO SOM VERKTØY

For å få et innblikk i hvordan barne
hagene jobber med fysikk, valgte 
Lars son å videoskygge barn og voksne 
i to utvalgte barnehager. I den ene 
barnehagen holdt de på med et stort 
prosjekt om båter. Der jobbet de mye 
med å undersøke hva som får ting til  
å flyte eller synke. 

Larsson fulgte voksne og barn 
gjennom ulike aktiviteter hvor de ut 
forsket disse problemstillingene. Med 
videokameraet fanget hun flere øye
blikk hun hadde gått glipp av uten dette 
verktøyet. Hun forteller for eksempel 
om en episode da barna hadde laget 
båter av leire og skulle teste om de fløt 
eller sank. Et av barna holdt den lille 
båten sin over vannet, og barnehage
læreren spurte barna om de trodde den 
ville flyte. Da barnet la båten på vannet, 
sank den. Alle lo, og læreren utbrøt: 

«Oi, den sank!» «Den var for tung», sa 
et av barna. «Var den for tung?» spurte 
læreren. Da svarte barnet lavt: «Vannet 
kunne ikke holde den.» 

Jenta snakket så lavt at læreren 
ikke hørte henne, men videokamera  et 
fanget opp svaret hennes. Dette øye
blikket hadde det vært umulig å få med 
seg uten muligheten til å ta opp både 
lyd og bilde, mener Larsson.

MANGE MULIGHETER OG ØKT  

FORSTÅELSE

Episoden med leirebåten er også et 
viktig eksempel på et av hovedfunnene 
til Larsson: Gjennom eksperimenter 
og samtaler rundt temaet forsto barna 
stadig bedre hvorfor noe flyter, mens 
andre ting synker. Barna var fokuserte 
og ivrige, delte øyeblikkene med hver
andre og lærte både av hverandre, av 
læreren og av egne erfaringer. 

FLYTENDE FYSIKK
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Barna i gruppen hadde mange 
forskjellige språkbakgrunner, og  
flere av dem var i utgangspunktet ikke 
sikre på hva begrepene flyte og synke 
egentlig betød. Under akti vitetene  
der Larsson fulgte dem, utviklet  
barna en stadig bedre forståelse av 
disse konseptene. 

– Det at et av barna faktisk ident i
fiserer vannets oppdrift eller løftekraft, 
ble jeg veldig fascinert av, sier Larsson. 

Hun understreker hvor viktig det 
er at aktiviteten hun fulgte, var en del  
av et tematisk arbeid. Barna hadde kjørt 
båt, vært på sjøfartsmuseum og jobbet 
med båter på mange måter over tid. 

– Om man lager mange muligheter 
for at barn kan snakke om for eks
empel det å flyte og synke, kan de øke 
kunn skap en sin. Det holder ikke med 
ett til felle. De må få tenke, fundere og 
prøve om og om igjen. Dette skjer jo når 

man ser at barns lek og det læreren gjør, 
faktisk henger sammen. Barn kan lære 
mye selv, men for å forstå så abstrakte 
ting trenger de hjelp. Det er da det blir 
spennende for en forsker, sier hun.

 Kilde:

 Larsson, J. (2016). Emergent science 

in preschool: The case of floating

 and sinking. International Research in 

Early Childhood Education 7(3), 16–32.
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 HJERTE-
SPRÅKET 

VIL LÆRE BARNA 

Milian har sin luhkka på seg. 
Dette er et plagg som samene 
tradisjonelt har brukt på fjellet 
for å holde varmen. I barne
hagen bruker barna disse  
når de er på tur.
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Tekst: Siw Ellen Jakobsen

– Morsmålet er hjerte språket vårt, sier Anne Lill Sarabakken.  
Fag led eren for Guovssahas barne hage er glad for at flere samiske  
barn i Trom sø nå lærer å ut trykke seg gjennom hjertet. 

Lukten av brøddeig og bål slår imot oss 
når vi går inn porten til den samiske 
barnehagen Guovssahas en junidag.

I flere uker har det vært kaldt og 
grått i Tromsø. I dag skinner sola fra 
skyfri himmel. De ansatte har derfor 
brått bestemt seg for at dette er dagen 
for en utedag, og har invitert foreld
re ne til i å komme om ettermiddagen. 

Nå foregår det forberedelser. 
Når deigen har hevet, skal barna bake 
samiske brød som de skal steke på 
bålet inne i lavvoen. 

STADIG FLERE SAMER I BYEN

Stadig flere samer finner nå sin identi
tet i byene. Sametingets valgmanntall 
viser at antallet samer i Tromsø er 
for doblet på ti år. I Tromsø bor det nå 
flere samer enn det gjør på det samiske 
tettstedet Karasjok.

Men allerede i 1983 så den sam iske 
foreningen i byen behovet for en egen 
samisk barnehage og etablerte en pri
vat barnehage. I 1988 overtok Tromsø 
kommune driften for barne hagen, som 
har 42 plasser for barn i ald eren 1–6 år. 

Behovet for samiske barnehage
plasser har bare blitt større for hvert år.

SKAL JOIKE EN HARE

Allerede når vi går inn porten til Guovs
sahas, ser vi at dette er en barne hage 
som skiller seg ut mer enn bare språklig. 

I porten møter vi et vakkert 
kunst verk som skal forestille en sølje 
av den samiske kunstneren Ouiti 
Pieski. Inne på området står det blant 
annet en tradisjonell darfegoahti 
(torvgamme) med reisverk av  
bjørkestokker, en lavvo og en njalla  
(et samisk stabbur) på tomta. I tillegg 
kan barnas joik høres over området. 

Når foreldrene kommer i etter
middag, skal barna joike en hare.

– Joiken er et følelsesuttrykk, 
forklarer Anne Lill Sarabakken. 

Hun er fagleder i Guovssahas, 
som betyr nordlys.

– Alle dyr har sin joik. Du kan 
derfor fort høre på joiken om det er 
en bjørn, en rein eller en hare. Når vi 
joiker en hare, hører du et dyr som er 
rask på labben, som stopper opp og 
hopper videre. 

«BYSAMENE» TRENGER SPRÅKSTØTTE

Det kan være en utfordring for «by  sam 
e ne» å bevare språket og kulturen i by en. 

Barnehagen er et viktig sted for å lære 
dette. Derfor er det stadig flere samiske 
foreldre som ønsker seg plass her. 

– Når du som same flytter til 
Tromsø, møter du det norske språket 
overalt. Og hvis den du bor sammen 
med, ikke snakker samisk, kan det 
være vanskelig å holde på det samiske 
språket i familien, mener Sarabakken.

Selv er hun fra Kautokeino og  
vet hvor vanskelig det kan være  
å holde på det samiske.

Denne artikkelen bygger ikke på forskning i databasen 
NB-ECEC, slik som de øvrige artiklene i magasinet gjør. 
Artikkelen er den femte i en serie om barnehagens  
rom og materialitet. Hensikten med artikkelserien er  
å vise gode eksempler på bruk av barnehagens rom og  
materielle omgivelser som kan inspirere og motivere 
ansatte i norske barnehager.
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2. I porten til Guovssahas barnehage møter vi et 
vakkert kunstverk som skal forestille en sølje av 
den samiske kunstneren Ouiti Pieski.

1. Enya, Alma og Sofie står i døra til gammen  
(dárfegoahti). Her er det benker og vedovn og  
fint å spise måltidene, særlig på kalde dager.



– Selv om morsmålet mitt er 
sam isk, blir mange ord borte fordi jeg 
blander norske og samiske ord. Men 
når jeg jobber i en samisk barnehage, 
må jeg være mer bevisst på å bruke 
samiske ord, og det er bra. 

Ute på avdelingene henger det 
små plakater på veggene som skal 
minne de ansatte på hva hverdags
lige ord heter på samisk. Da blir det 
lettere for dem å huske at de bør si 
vuoivvasmeasttu og ikke leverpostei, 
for eksempel. På denne måten re 
vitaliserer de sitt eget språk og lærer 
barna et språk som lenge har vært 
truet av språkdød. 

Ute på lekeplassen er det ingen tvil 
om at det er samisk som gjelder. Når vi 
spør Milian på seks år om han liker å 
kaste lasso, hvisker han til Sarabakken 
på samisk: «Hva betyr lasso?»

FINNES EN SAMISK PEDAGOGIKK

Forskrekket legger vi merke til en 
liten kar på vei opp i en stige. Han 
klat rer opp til det lille samiske stab
buret, som står på stolper høyt over 
bakken på lekeplassen. De voksne har 

et blikk på gutten, men ingen sier at 
han skal være forsiktig. Brått kaster 
han seg ut fra stigen. I jubel. 

Puh! Det gikk bra. 
Vi har ikke vært lenge i barnehagen 
før vi oppdager at her råder det en litt 
annen pedagogikk. 

Sarabakken, som har jobbet i en 
norsk barnehage tidligere, er klar på at 
det finnes en egen samisk pedagogikk. 

Hun viser oss et lite hus med 
sløyd benk. Her lærer barna å bruke 
kniv, hammer, øks og sag fra de er 
rundt tre år. Håndverk er en viktig del 
av samisk kultur. 

– Vi praktiserer litt «learning by 
doing» og er ikke redde for å la barna 
prøve og feile. Det ligger i den samiske 
kulturen å gjøre barna selvstendige 
tidlig, forteller hun, før hun forsikrer 
oss om at det alltid er voksne til stede 
når barna bruker disse redskapene.

LEVER LITT MINDRE ETTER KLOKKA

Rutiner og regler karakteriserer norske 
barnehager. Også her i Guovssahas 
barne hage har de faste rutiner for mål
tider og søvn, særlig for de minste. 

– Men vi er kanskje ikke så opp
tatt av tid her som i de norske barne
hagene. Er vi sultne, så spiser vi, og 
er vi trøtte, så sover vi. Dette med å 
leve litt her og nå ligger i den samiske 
oppdragelsen, mener faglederen. 

PASS DEG FOR VANNDRAUGEN!

Guovssahas barnehage ligger like ved 
det vakre Prestvannet midt i Tromsø. 
Her er det et rikt fugle og dyreliv, og 
barnehagen bruker vannet mye. Men 
de får også høre at vanndraugen bor  
i vannet, og ham må de passe seg for.

– Vi skremmer ikke ungene, men 
sagn og eventyr er veldig viktig i den 
samiske kulturen. Vi legger derfor 
vekt på å formidle de tradisjonelle 
historiene om overnaturlige vesener 
som lever i naturen, blant annet om 
vanndraugen, monsteret som lever  
i vannene, forteller Sarabakken. 

AVHENGIG AV ELDRE SOM  

KJENNER TRADISJONER

De ansatte i barnehagen skal også  
være kulturbærere. Men de mangler 
en opp skrift på hva samisk kultur er. 

V
ET

U
V

A
 2

0
18

   r
om

 o
g 

m
at

er
ia

lit
et

  /
  3

6

1. Håndverk er en viktig del av samisk kultur.  
Her holder Sofie en liten rein (miessi) som  
voksne har snekret.

2. Å kunne håndtere kniv og å kunne spikke lærer 
barna i den samiske barnehagen tidlig. Her sitter 
Matheo og spikker i finværet. Det er greit å få litt 
hjelp av en voksen hvis man må.



Det er få skriftlige kilder, og det meste 
av kunnskapen er overlevert muntlig. 

Mange av dem som jobber i den 
sam iske barnehagen, lever et byliv, 
langt fra de tradisjonelle næringene. 
De er derfor avhengig av at eldre 
men nesker hjelper dem med  
å videre formidle kulturen.

Heldigvis er det mange voksne  
i livet til et samisk barn. Den samiske 
familien er mye mer enn bare mor, far 
og søsken. Også tanter, onkler, søsken
barn og tremenninger regnes som 
nær familie. Gudforeldrene er også en 
viktig del av familien, og de har lovet  
å ta del i barnets liv.

TAR VARE PÅ SAMISKE MATTRADISJONER 

Det begynner å lukte godt inne på 
kjøk kenet. Her står barnehagens eldste 
medarbeider, Berit Margrete Eira, og 
kjevler ut gahkkobrød. Dette er det 
sam iske brødet som barna snart skal 
steke på bålet ute i lavvoen. Hun er 
født og oppvokst i en reindrifts familie 
og har mye kunnskap om tradi sjonell 
matlag ing og hvordan man tar vare på 
alt på et dyr etter slakt. 

– Mange av de samiske mattradi
sjonene har blitt glemt. Jeg forsøker å 
lage så mye tradisjonell mat som mulig, 
for eksempel den samiske kjøttsuppen 
bidos og blodpølser, sier hun.

BARNA SKAL DELTA I ARBEIDET

Barna er med i det daglige arbeidet  
i barnehagen, akkurat som de er i 
fami lien. De skal blant annet lære seg 
å samle og sanke mat fra naturens 
åtte årstider, som samene har i sin 
kalender. Slakting er for eksempel en 
viktig del av hverdagen på høsten. 

I en bybarnehage er det ikke så 
mange muligheter for å lære tradi
sjonelt samisk arbeid, som fiske og 
reindrift. Men det finnes reindrifts
samer i Tromsø, og noen av barna 
har slektninger som driver med rein. 
Det betyr at barna kan besøke en 
reinsdyr flokk og være med på  
merk ing og slakting av dyrene.

– Barna får ikke se på selve av 
livningen, men de er med på part
ering  en, og etterpå får de være med 
og lage mat av kjøttet og blodet, 
forteller Sarabakken.

NY RAMMEPLAN IVARETAR DET SAMISKE

Den nye rammeplanen har gjort det 
enklere for den samiske barnehagen 
å planlegge barnehageåret, mener 
Sarabakken.

– Mange momenter i den sam iske 
pedagogikken er nå tatt inn i flere  
kap itler i rammeplanen. 

– Det forventes at vi skal ivareta 
det samiske perspektivet, og at vi  

skal tilpasse oss de samiske årstidene 
og lære barna om bærekraft, mat og 
helse. Det står også at vi skal gjøre barna 
trygge på morsmålet. Det har gjort oss 
tryggere i vår pedagogikk, sier hun. 

HVA VIL DET SI Å VÆRE EN URBAN SAME?

Barna i Guovssahas barnehage lærer 
mye om tradisjonell samisk kultur. Det 
gir dem en sterkere samisk identi tet, 
mener Sarabakken. 

– Når de går i byen med luhkka på 
(en samisk kappe med hette), ser vi at 
de er stolte over identiteten sin. Men 
vi må ikke glemme at det også har en 
verdi å være en urban same. Hva vil 
det si for disse barna å vokse opp  
som same i Tromsø eller andre byer?  
Det ville være et spennende prosjekt  
å jobbe med, sier faglederen.

3. Dette med å leve litt her og nå ligger i den  
samiske oppdragelsen. Man spiser når man er 
sulten, og sover når man er trøtt. Her ligger Lukas 
og hviler seg på et reinskinn ved bålplassen.

4. Josefine spiller trommer etter sangsamling. 
Joik og samisk sang er viktig i barne hagen.  
Joiken er full av følelser, man kan joike til  
hver anledning, til mennesker, dyr og naturen. 
Trommer og rytme er fint til.
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5. Barna i Guovssahas barnehage lærer seg  
også om samiske mattradisjoner. Her stekes  
det et samisk brød (gahkko) på et bål i lavvoen.



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

NBECEC 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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Rammeplanen i bruk 
Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen 
tredde i kraft for litt over eit år sidan. Sjølv om den nye 
rammeplanen gir tydelege føringar, gir han framleis lokalt 
handlingsrom og føreset at personalet gjer gode faglege 
og profesjonelle vurderingar når dei skal velje innhald, 
arbeidsmåtar og organisering. Ein viktig del av imple
menteringsarbeidet er å gjere seg godt kjend med inn
haldet i rammeplanen og sjå kapitla og enkeltsetningane 
i rammeplanen opp mot eigen praksis og det pedagogiske 
arbeidet i barnehagen. Dette arbeidet kan bidra til at 
de utviklar ei felles forståing for oppdraget som er gitt i 
ramme planen. Rammeplanen er både eit pedagogisk verk
tøy og ei forskrift, og ein sentral del av arbeidet blir å vur
dere om det pedagogiske arbeidet til barnehagen er i tråd 
med rammeplanen. Her kan de få tips til støtteressursar: 

udir.no/rammeplan 

Ståstadsanalysen
Ståstadsanalysen er eit refleksjons og prosessverktøy for 
felles vurdering av praksisen i barnehagen. Verktøyet kan 
brukast av barnehagar som ønskjer å drøfte og vurdere sin 
eigen praksis opp mot rammeplanen som grunnlag for eit 
felles utviklingsarbeid. Analysen byggjer på barnehage
lova og rammeplanen for barnehagen. I haust kom det 
nye tema til ståstadsanalysen, inkludert tema til samiske 
barnehagar, alle fagområda og digital praksis. Les meir  
på nettet: 

udir.no/bsa 

Udirs foreldreundersøking  
for barnehagar
Mange barnehagar nyttar seg av foreldreundersøkingar som 
gir innsikt i korleis foreldra opplever barnehagen. Utd an
nings direktoratet har utvikla ei nasjonal foreldreundersøk
ing. Her får foreldra og dei føresette seie kva dei meiner om 
barnehagetilbodet, korleis barna trivst i barnehagen, og 
kor leis samarbeidet mellom heimen og barnehagen er. Det 
er frivillig for barnehagane å gjennomføre undersøkinga, 
som er gratis. Barnehagane som vil delta, må gjennomføre 
undersøkinga mellom 1. og 30. november. Les meir på nettet:

udir.no/fuba

Webinar 
Våren 2018 publiserte Utdanningsdirektoratet fleire webi
nar for barnehagetilsette. Webinara skal vere til inspira
sjon i arbeidet med rammeplanen og gi eit grunnlag for 
vidare refleksjon. Les meir her: 

https://www.udir.no/webinarforbarnehager
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Test deg sjølv! 

I RefLex kan du teste deg sjølv og sjå om du oppfyller 
krava i regelverket. Logg inn på reflex.udir.no med det 
same brukarnamnet som til BASIL, og prøv sjølv. Trykk på 
«?» for å finne ei utfyllande rettleiing til kvart spørsmål. 
Lykke til! Les meir på nettet: 

reflex.udir.no 

IKTplan.no 
IKTplan er ein nettressurs som bidreg til å auke den  
digitale kompetansen til dei tilsette og barns gryande  
digitale ferdigheiter i barnehagen. 

Du bestemmer 
Dubestemmer.no er ein nettressurs om personvern, nett
vett og digital dømmekraft. Her finn du mellom anna filmar, 
fagtekstar og diskusjonsoppgåver. Les meir på nettet: 

www.dubestemmer.no

Barnehagefakta
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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 enk lere å dele innholdet i magasinet med andre på  
sosiale medier eller lignende. Du finner årets og tidligere utgaver av Vetuva på:

vetuva.udir.no   

Del artiklene i Vetuva med andre 

FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM 

Les årets nettutgave her!

Tidligere utgaver:

Dialogkort  
til refleksjon

Tips og  
ressurser

Forsknings 
databasen  
nbecec.org

Vetuva 2017 Vetuva 2015Vetuva 2016 Vetuva 2014

Ny inngangsside  
til vetuva.udir.no!
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Snurr film! 

ARTIKKEL

KVA MEINER EIGENTLEG BARNA 
OM DEI VAKSNE I BARNEHAGEN? 
 

   

situa 

typar tilsette: trøyst
I artikkelen beskriv forskaren fire forskjellige 

aren, leikekameraten, 
læremeisteren og ordensmakta. Forskaren 
seier følgjande: «De fleste har en rolle som 
de trives best i selv, men som regel skifter 
de ansatte mellom disse rollene, avhengig av 

sjonen og hvilke barn de møter.» 

Kjenner de dykk igjen i desse rolle-
beskrivingane? 

dialogkort:  
leik og trivsel

  

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 
2018 tar utgangspunkt i fire av artiklene i magasinet. 
Last ned dialogkortene fra: 

vetuva.udir.no

Har du lest artikkelen i Vetuva 2018 om den samiske 
barnehagen i Tromsø, hvor barna lærer å uttrykke seg 
gjennom hjertet – og i takt med sine nære omgivelser? 
Vi har også laget en liten inspirerende filmsnutt fra den 
samme barnehagen, som du kan se på nett: 

vetuva.udir.no/video/

Inspirerende dialogkort



Jeg har lest / Dato:

– Når vi gjør barne
intervju, er det barna 
som har definisjons
makten, og vi setter 
ikke spørsmålstegn 
ved det de forteller, 

 sier Ellen Beate 
Hansen Sandseter.

Les meg og 
send meg videre


