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Oskar. På bildet 6 år og 
barnehagebarn. Nå: 12 år 

og skoleelev 6. trinn
Lasse. Oskars pappa



Tenk hvordan Norge 
hadde vært hvis alle 

barnehager hadde vært 
sånn?

Spennende at du sier det. 
Hva er det du tenker på 

da?

Hvordan tror du det 
hadde blitt å leve i Norge 

hvis alle barnehager 
hadde vært slik da?

Mye mer uenighet om alt og alle, 
fordi ungene hadde blitt vant til en 
annen oppdragelse. Til slutt hadde 
også de som styrer landet begynt 

å tenke slik...

Nei! Den var nesten motsatt. Det 
viktigste der var å få seg gode 
venner. Den måten vi lærte på 

der var gjennom leik, f.eks 
symmetri og masse annen 

matematikk, og det har ført til at 
matematikken på skolen blir 

lettere for meg.

Så du mener at barnehagen 
din har vært viktig for at du 

er den du er i dag?

Hvorfor da?

Fordi der fikk jeg mine første venner, og der lærte jeg 
å leike med andre barn og ikke bare voksne, og der 
fikk jeg grunnlaget for skolen fordi vi lærte så mye. 
Bare frileik hadde ikke vært nok, det var viktig at de 
voksne tok tak og gjorde noe som var like artig som 

frileik men at vi også lærte noe! 

Ja!

Men hva vil du da si er 
det beste med den 

barnehagen du gikk i? Var 
den slik som det du så 

her?

Hvordan det hadde vært med 
venner og sånn, og hvordan 

overgangen til skolen hadde blitt 
hvis skolen hadde vært normal!



SAMFUNNSMANDATET MED SITT VERDIGRUNNLAG 

MÅ VÆRE UTGANGSPUNKT FOR 

PEDAGOGISK INNHOLD



Kvalitetsutvikling

Regelverk

Utviklings-
arbeid

Jus + ped = sant!



Barnehagelovens § 1 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen 
og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og 
naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er 
forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å 
ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 
forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne 
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, 
og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former 
for diskriminering.



«Den røde tråden» i arbeidet med rammeplanen

Er det en rød tråd 

fra formålsparagrafen og Rammeplanen

til nasjonale tiltak

til lokale prioriteringer, planer, planlegging, gjennomføring og vurdering 

til valg av innhold, arbeidsmåter og organisering 

til barnehagenes praksis

slik at barn (og foreldre) får et tilbud i tråd med Rammeplanen?



Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver



Mål for ny rammeplan

Oppdatert nasjonal ramme, med utfyllende 
bestemmelser for barnehagens innhold og 
oppgaver

Pedagogisk arbeidsdokument
Tydelig juridisk dokument

Bidra til å utjevne kvalitetsforskjeller mellom 
barnehager

Et likeverdig barnehagetilbud

Barn og foreldre skal få et tilbud i tråd med 
rammeplanen

Uavhengig av hvilken barnehage barna går i

(Udir, mars 2017)



RP kap 1: Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i 

alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har 

egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas 

utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse 

med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme 

læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, 

læring og danning skal ses i sammenheng.

Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i 

barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet 

seg til, slik som FNs konvensjon av 20. november 1989 om barnets 

rettigheter (barnekonvensjonen). 

Alle barnehager, uansett eierforhold, er forpliktet til å drive barnehagen 

i samsvar med dette felles verdigrunnlaget; respekt for 

menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd og solidaritet.



Del av RP kap 1 og 4: Barnekonvensjonen

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets 
beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og 
barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp som 
gjelder for all barnehagevirksomhet.

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette 
for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, 
Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. 

Artikkel 12 – barns rett til å bli hørt:
Barn har rett til å fritt kunne gi uttrykk for sine synspunkter i alle 
forhold som gjelder barnet
Ingen nedre aldersgrense
Hensynta barn med funksjonsnedsettelser og språklige barrierer 
Barn skal høres i alle forhold og i enhver rettslig og administrativ 
saksbehandling



Del av RP kap 1: Barn og barndom

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å 

bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget 

av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en 

forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge 

grunnlaget for et godt liv.



RP kap 2: Ansvar og roller

Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen 

drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven 

§ 7 første ledd. Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for 

kvaliteten på barnehagetilbudet.

Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, 

personalmessig og administrativt. Styreren skal sørge for at det 

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, 

og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i 

disse. 

Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det 

pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske 

lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen 

oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. 



Del av RP kap 3: Barnehagen skal ivareta 

barnas behov for lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal 

anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og 

barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og 

læring, og for sosial og språklig samhandling. 

Personalet skal

o organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer 

lek

o bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge 

til rette for utvikling av leketemaer

o fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og 

erfare glede i lek

o observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas 

premisser

o veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre

o være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek

o ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken



Del av RP kap 3: Kobling mellom lek og danning

Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at 

barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte 

motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.



Del av RP kap 3: Barnehagen skal fremme læring

Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, 

stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal 

få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver 

og få ny innsikt.

Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene.

Eksempel frå fagområdet Antall, rom og form: «Fagområdet omfatter 

lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, 

plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og 

måling.» 



HVOR LANG ER EN BLÅHVAL?

Det var et spørsmål som kom fra noen barn under lunsjen en dag.



Barna mente vi kunne 

søke på nettet for å 

finne lengden

Blåhvalen er 34 meter.

Men hvor langt er 34 

meter?

Hva kan vi bruke for å 

måle opp 34 meter?

Oskar: To lange klosser 

er 1 meter.

Kine: Vi har sikkert 34 

sånne.

Oskar: Men vi må jo ha 

det dobbelte.

VI PRØVER! 



Del av RP kap 7: Inkludering

Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial 

deltakelse. Barnehagens innhold må formidles på en måte som gjør at 

ulike barn kan delta ut fra egne behov og forutsetninger. Barnehagens 

viktigste sosialiseringsarena er leken. For noen barn kan tidlig innsats 

innebære at personalet arbeider særlig målrettet og systematisk - over 

kortere eller lengre perioder - med å inkludere barnet i meningsfulle 

fellesskap.

Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk 

hjelp, inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet.



Del av RP kap 8: Barnehagens digitale praksis

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og 

læring.

Personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv 

skaper noe gjennom digitale uttrykksformer



Politisk 

ledelse

Kunnskaps-
departementet

Utdanningsdirektoratet/

Fylkesmann

Eiere: Fylkeskommuner og kommuner 
(politisk og adm ledelse) og private 

barnehager

Ledere i barnehage og skole

Ansatte i barnehage og skole

Barnehagebarn og skoleelever

Sentralt (stat)

Lokalt

Styringslinja



Et læreplanteoretisk perspektiv –

veien fra idé til virkelighet (Goodlad 1979)

Ideenes læreplan: Politiske intensjoner/ visjoner/ mål for barnehagen

Den vedtatte/ formelle læreplan: Nasjonalt rammeplandokument

Den oppfattede læreplan: Hvordan de som arbeider i/ med 

barnehagen oppfatter/ tolker Rammeplanen

Den iverksatte/ realiserte læreplan: Hva som faktisk skjer i praksis

Den erfarte læreplan: Hvordan barna/ foreldrene opplever læreplanen 

gjennom praksis

(Udir, mars 2017)



Meld. St. 21 (2016–2017) 

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

Effekten av barnehagen som arena for tidlig innsats avhenger i stor 

grad av kvaliteten på tilbudet i barnehagen. Vi vet at det aller viktigste 

er barnehagens prosesskvalitet. Prosesskvalitet kan forstås som 

kvaliteten på det som foregår i barnehagen. Særlig viktig er kvaliteten 

på samspillet mellom barn og voksne. 

Staten kan vanskelig påvirke prosesskvaliteten i barnehagen direkte, 

utover å tilrettelegge og bidra med verktøy og støttemateriell som 

barnehagene kan benytte i kvalitetsarbeidet. Det er gjennom 

refleksjonsprosesser der hele personalet utfordrer hverandre om sin 

pedagogiske praksis, at barnehagen kan bli bedre til det som teller 

aller mest: de voksnes relasjon til barna og samspillet barna imellom. 

Staten kan påvirke prosesskvaliteten i barnehagen gjennom å bedre 

strukturkvaliteten, slik som krav til kompetanse og bemanning. Høyere 

strukturkvalitet fører ikke automatisk til økt prosesskvalitet, men den 

øker sannsynligheten for det. 



Rammeplan med tilhørende støttemateriell - skisse

(Udir, 2017)



Lærende organisasjon

RP kap 7: «barnehagen [skal] være en lærende organisasjon, og det 
pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og 
rammeplanen.»

«Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er 
engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå 
organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres de ansatte til å 
se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære 
sammen.» (Kompetansestrategien 2014-2020 –
Kunnskapsdepartementet)



Lærende organisasjon forts.

Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette 
rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til 
pedagogisk praksis. 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det 
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra 
barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med 
vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen.

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og 
kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, 
lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i 
barnehageloven og rammeplanen.





Dobbeltkretslæring

Dobbeltkretslæring – en ekstra krets tilbake: Vi undersøker 
forutsetningene og gjør eventuelt noe med dem.
Dobbeltkretslæring stoppes ofte av forsvarsmekanismer som vi selv tar i 
bruk (stoppskiltet i figuren).

(Irgens 2007, etter Argyris 1990)



Richard Elmore, University of Harvard: 

”Før du har flyttet møblene på innsiden av 
hodet til den enkelte, har du ikke endret noe 
som helst!” 

”Endring kan kun skje via fokus på kultur. 
Kultur bygges via repetisjon og repetisjon.”



Meld. St. 21 (2016–2017) 

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

I meldingen forekommer ordet barnehage 223 ganger!

Ansvaret for barnehageområdet ble overført til 

Kunnskapsdepartementet i 2006 som et ledd i å fremme bedre helhet 

og sammenheng i utdanningen. 

I overgangen fra barnehagen til skolen skal barnet møte en forberedt 

skole, klar til å bygge videre på det grunnlaget barnehagen har gitt.

Dagens barnehagelov og opplæringslov har ingen uttrykkelige 

bestemmelser om skoleeierens eller barnehageeierens ansvar for å 

tilrettelegge for et godt samarbeid om barnas overgang fra barnehage 

til skole. 

Departementet vil gjennomgå regelverket knyttet til overgangen fra 

barnehage til skole og vurdere å lovfeste en samarbeidsplikt for 

skoleeiere og barnehageeiere.





BARNEHAGEN KAN 

GJØRE EN FORSKJELL!

Fra styrers presentasjon til hovedutvalg oppvekst 



Vi  får forskjellig tall 

når vi teller, og 

prøver flere ganger. 



Kine: Bente hvis 

du telle bli det 

sikkert rett! 



Oskar teller meter og 

Kine skriver

13 skrives 30, 

14 skrives 40



Vi kom halvveis sist 

onsdag, hva kan vi 

bruke denne gang?

Vi bruker 

brannslangen for å 

se om den er 34 

meter.



Kine: kossn skrives 23? 

Oskar: 3 og 2

Magnus: 2 og 3

Oskar: vi sjer tallan her!



Ny strategi velges for å komme helt i mål

Vi kommer til 27 meter, da er det tomt for 

slange. 

Vi henter et målebånd til og kobler på!

Vi kommer til 30 meter. 

De siste 4 metrene måles på gulvet!

Nå vil vi markere hva vi har målt opp! 



Vi lager lapp med hvor blåhvalen starter 

og hvor den slutter!



BARNEHAGEN BØR STILLE SEG FØLGENDE SPØRSMÅL

Hva kan være viktig å bringe inn i barns liv?

Hvordan kan disse valgene begrunnes?

Hvordan planlegge aktivitetene slik at man fanger det som har 

betydning – altså det man skal bruke tid på i samværet og 

oppdragelsen?

Det er dette BARNEHAGEDIDAKTIKK dreier seg om.



BARN SOM LÆRINGSAKTØRER

De må få igangsette læringsprosesser selv!

De har egen lærelyst, hvor lysten er styrende!

De må få være med som aktører i samarbeid med 

personalets planer, strategier og læringsmål!



Takk for oppmerksomheten!


