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Ny rammeplan – ny hverdag? 

• Om hva som er nytt med den nye rammeplanen 
• og hva som IKKE er nytt 

• Om rammeplanens status som styringsdokument 
• og hvordan den kan tolkes 

• Om hva rammeplanen er 
• og hva den IKKE er 

 



Hva slags dokument er rammeplanen? 

• Rammeplanen er ikke 
• «Bibelen» 

• en faglig autoritet  

• en lærebok i barnehagepedagogikk 

• barnehagens grunnlov 

 



Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen: 
«En ny grunnlov for barnehagen» 



Rammeplanens status 

• Et juridisk forpliktende styringsdokument som inngår i et 
hierarki: 

 
Grunnloven 

Internasjonale konvensjoner 

Barnehageloven 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 



Hvordan tolke og realisere rammeplanen? 

 

«Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et 
barnehagetilbud av god kvalitet.» 

 

 

«Barnehagelærere er den profesjonen som utdannes spesielt for å 
kunne ivareta barnehagens oppgaver.» 

 



PROFESJONSTRIANGELET 

Profesjonsutøvelse i et spenningsfelt 



    



POLITIKKEN 
Et juridisk perspektiv: 
• Rammeplanen som styringsdokument 
• Hvordan tolke intensjonene i rammeplanen? 

PROFESJONEN 
BARNEHAGEN 

KUNNSKAPEN 
Et analytisk perspektiv: 
• Hvilke ambivalenser og motsetninger 

finnes i teksten? 
• Hvilke kompromisser kan spores i 

formuleringene som er valgt? 
• Hvordan forstå rammeplanens 

perspektiver på omsorg, lek, læring og 
danning i lys av relevant faglitteratur 
og barnehagens faglige tradisjon? 

ETIKKEN 
Et etisk perspektiv:  
• Hvilke hvilket syn på barn 

kommer til uttrykk? 
• Hvordan tolke rammeplanen i 

lys av verdiene barnehagen er 
forpliktet på? 

Hvordan lese rammeplanen? 



Ny rammeplan – ny hverdag? 



Ny rammeplan – oppfølging eller avsporing? 

Dagbladet, 20. mai 2017: 
«Høyre vil ha norskundervisning i barnehagene» 

Høyres forslag i bystyret i Oslo: 

«Bystyret ber byrådet innføre 
tydelige ferdighetsmål for 
norskferdigheter i 
Oslobarnehagen for barna i 
storbarnsavdelingen (3-5 år)». 



Veien fram mot ny rammeplan 

• Rammeplanen som resultat av en politisk prosess 

• Rammeplanen som resultat av forhandlinger og kompromisser 

• Et ønske om en tydeligere plan 

 



Et tilbakeblikk 

Stortingsmelding 19 Tid for lek og læring – med forslag om:  

• Språknorm 

• Utbyttebeskrivelser 

• Mer dokumentasjon og kartlegging  

• Mer standardisering 

 

= et brudd med barnehagens tradisjon og egenart 



7. juni 2016 

• Et vendepunkt i barnehagedebatten 

• Tydeligere tale fra Stortingets politikere 
• Abid Raja (V): kritisk til massekartlegging 

• Geir Bekkevold (KrF): lekens egenverdi 

• Anette Trettebergstuen (Ap): tillit til profesjonens vurderinger 

 



Dagsavisen, 1. juni 2016 

Samla slakt 
 
http://www.mestrermestrerikke.no/2016/06/samla-slakt.html 
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Samla slakt. 
Statsråden, han ville bruke makt 
for at barn skal lære helt i takt, 
men det han fikk var samla slakt. 
 
Nå i dag feirer vi et nedstemt lovforslag. 
Ingen grunner til å bære nag, 
men dette er en merkedag. 
 
Abid Raja sa at det her er ikke smart 
hvis vi skal gi barna den aller beste start. 
Og det ble samla slakt. 
 
Siste ord var faktisk ikke sagt 
ifra profesjon og folkemakt, 
og det ble ganske samla slakt. 
 
Læringen, den skal være barnas gode venn, 
den skal ikke stjele barndommen. 
Det må visst sies om igjen. 
 

Barn er ikke like, det sa Geir Bekkevold. 
De skal ikke styres med snevre læringsmål. 
Og det ble samla slakt. 
 
Meldingen ikke var ikke helt i takt; 
kunnskapsgrunnlaget var altfor svakt, 
og derfor ble det samla slakt. 
 
Kvalitet må jo bygge på alt det vi vet: 
Barna trenger lek og kjærlighet 
og mye rom for barnlighet. 
 
Tenk! Anette Trettebergstuen sa en kveld: 
Barn skal ikke måles med andre enn seg selv. 
Og det ble samla slakt. 
 
Junidag med sol og sommerprakt! 
Vi vil feire det som nå er sagt, 
at barna vant i siste akt. 
 

Tekst: Solveig Østrem 
Melodi: «Yesterday» 

Sang: Eyolf Østrem 

 



Ny rammeplan – ny hverdag? 

Tendensen de siste årene  

• Sterkt press på barnehagene: 
 

• Ytre styring  

• Massekartlegging av barns 
ferdigheter 

• Programpedagogikk  

• Standardiserte løsninger  

Ny hverdag for barnehagen? 
• Sterkere vern av barna og mer tillit til 

barnehagens ansatte: 
• Rammeplanens formuleringer uforenlige 

med programpedagogikk 
• Fra massekartlegging til: «Vurderinger om 

barns trivsel og allsidige utvikling skal 
dokumenteres når det er nødvendig» 

• Faglig skjønn framfor standardløsninger 
• «Barnehagelærere er den profesjonen som 

utdannes spesielt for å kunne ivareta 
barnehagens oppgaver» 

• Samarbeid framfor ytre pålegg 

 



Ny rammeplan – ny hverdag? 
Hva sier den nye rammeplanen om omsorg, lek læring og danning? 



Barnehagen skal ivareta barnas behov for 
omsorg 

«Personalet skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise 
omsorg for hvert enkelt barn.» 
 
= tilstrekkelig bemanning 
= små barnegrupper  
= vikar ved sykdom 
= toåringer telles som toåringer 



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.» 

 

• Klar melding fra Stortinget: Leken er viktig i seg selv 

• Tendens til at leken brukes som «pynt» 



Barnehagen skal fremme 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.» 

 

 

= ingen enkle, standardiserte løsninger 



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.» 

 

 

= Barnehagen må ha noe å by på 

 



Barnehagens fagområder 

 

«Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege 
arbeid med fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas.» 



Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

OMSORG 

LEK 

LÆRING 

DANNING 

«Et hus med fire søyler», ref. Unni Bleken 



Hvem har ansvaret  
for å forvalte barnehagens mandat og realisere 
barnehagelovens intensjoner? 

«Barnehageeieren og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen 
bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med 
utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse.» 



«Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et 
barnehagetilbud av god kvalitet. Det forutsettes derfor at 
barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige og 
pedagogiske vurderinger i sin styring.» 



Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette 
og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt 
faglig skjønn. 



Barnehagens arbeidsmåter 

«Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, 
fremme læring og danning og gi barn mulighet for 
medvirkning.» 

 

 

 

 



Barnehagens arbeidsmåter 

Personalet skal 

• ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og 
initiativ i barnehagens daglige arbeid  

• bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns 
medvirkning 

• jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere 
rammeplanen 

 



POLITIKKEN 
 
• Forankret i et politisk mandat? 

• Lojalitet til oppdragsgiver 

BARNEHAGEN/ 
PROFESJONEN 

KUNNSKAPEN 
 
• Forankret i den faglige tradisjonen?  

• Lojalitet til faget og fellesskapet 
 

ETIKKEN 
 
• Forankret i relasjonen? 

• Lojalitet til barnet 

Hvor er det profesjonelle ansvaret forankret? 



Hvor er barnehagens metodefrihet forankret? 

• I et politisk mandat? 

• I det pedagogiske arbeidets karakter? 

• I relasjonen til barnet? 

 

 

 

 



Hvem har gitt pedagogen faglig autoritet og 
metodefrihet? 

Hva er en pedagogisk relasjon? 
 
En pedagogisk relasjon som en relasjon mellom mennesker som har forskjellige 
forutsetninger, og der den ene er avhengig av den andre, men der 
avhengigheten oppheves. Dette er bare mulig ved at den voksne bruker sin 
makt på en måte som gjør at hun eller han gjør seg fortjent til sin autoritet, og 
får den av barnet. For at relasjonen skal være pedagogisk, kan ikke den voksne 
bruke sin makt på en måte som gjør barnet til objekt, og den voksne må være 
åpen for at barnet er, eller handler, annerledes enn hun har tenkt.  
 

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen 
Pædagogiske ballader (2016), s. 283. 



Hvem har gitt pedagogen faglig autoritet og 
metodefrihet? 

En slik forståelse av en pedagogisk relasjon betyr at pedagogens 
autoritet, legitimitet og metodefrihet springer ut av den gjensidige 
relasjonen til barnet, at den ikke primært bygger på samfunnsmandatet 
eller på kunnskapen man forvalter. 



Ny rammeplan – ny hverdag? 

Hvordan skape en god hverdag for og med mennesker som er 
ganske nye i livet, i en barnehage der de får leke og lære og 
ikke måles med andre enn seg selv? 


