
Deres kongelige høyhet og ærede gjester; jeg elsker livet i barnehagen.  

Nå er jeg lærer her på DMMH, og for litt over ett år siden var jeg pedagogisk 

leder i Leangen Kulturbarnehage. Midt i mylderet av liv og lek, i undring og 

forundring. Tilliten og ansvaret, humoren og alvoret og ikke minst det nære 

ærlige møte med barns ansikt.  

Barnehagelæreryrket. Se for dere å komme inn døra på småbarnsavdelingen 

der du jobber og mot deg kommer ti strålende ansikter. Du setter deg ned og 

tar imot de inderlige omfavnelsene. Små kropper som klemmer deg hardt. Ikke 

bare er det ufattelig koselig og verdens beste start på en arbeidsdag, men det 

forteller deg mye om arbeidet du gjør.  

Arkitekten og snekkeren kan enkelt studere resultatet av arbeidet sitt. 

Byggverket står jo der, og de kan vurdere om det har den kvaliteten som lover 

og forskriftene krever. Det er ikke like lett for oss som arbeider med mennesker. 

Men stemningen på avdelingen, opplevelsen av de mellommenneskelige 

samspillene og et blikk på hvilke opplevelser og erfaringer barnehagedagene 

består av kan fortelle mye.  

Vi kan kanskje si at kulturen i barnehagen er et byggverk vi som 

barnehagelærere er arkitekter, snekkere og byggeledere for og som vi kan rette 

oppmerksomheten vår mot for å vurdere kvaliteten i barnehagen.  

Vi er ledere av, og selv en del av, et team som skal bidra til skal bygge en kultur 

hvor omsorg, lek, læring og danning er grunnmur og vennskap, felleskap, 

kommunikasjon og språk er bærebjelker. Disse formålene finner vi igjen i 

barnehageloven og Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.  

For på samme måte som at byggebransjen har sine lover og forskrifter har vi 

våre. 

Og på samme måte som arkitekter og snekkere er avhengig av sin fagkunnskap 

for å utføre, vurdere og videreutvikle arbeidet sitt i tråd med lov og forskrift er 

vi barnehagelærere avhengige av vår fagkunnskap. For livet i barnehagen er 

ufattelig komplekst. Den er full av komplekse sosiale og psykologiske 

fenomener, uforutsigbare tvetydige situasjoner, en rekke dilemmaer og etiske 

problemstillinger.  

Oppskrifter og ulike pedagogiske programmer og verktøy vil alltid være basert 

på en forenkling og kan aldri romme denne kompleksiteten.  



For å omdanne intensjonene i denne (RP) til levd liv trenger vi Kunnskap om 

relasjoner, barns tilknytningsprosesser, ulike teorier om læring, forståelse for 

lek og det lekende, osv. Og denne kunnskapen må kobles til de faktiske møtene 

med barna. 

For meg blir det som om hver gang jeg har satt meg inn i et nytt tema så 

oppgraderer jeg oppmerksomheten min, jeg legger merke til og blir nysgjerrig 

på detaljer som før var usynlig, og jeg stiller nye spørsmål til min egen og 

kollegaers praksis og det som skjer i barnehagen. For meg er det ikke 

kunnskapen, i seg selv, som er så interessant, det er de nye tankene den skaper i 

meg. Og med de tankene, åpnes nye måter å handle på.  

Men verken i utdanningen eller i barnehagen er dette en individuell prosess. 

Tankene mine må møte andres tanker. For det ligger et potensial for utvikling og 

læring i diskusjon og uenighet. Det å være nysgjerrig, virkelig lytte og forsøke å 

forstå dybden i hva andre mener bidrar til at grunnlaget som våre meninger 

hviler på blir tydelig for oss.  

Og det å være barnehagelærer handler mye om å initiere og lede læring- og 

refleksjonsprosesser i teamet ditt som bidrar til en slik økt oppmerksomhet og 

forståelse for livet i barnehagen. Sammen utfordrer og utvikler vi våre måter å 

tenke om praksis på som i sin tur styrker vårt profesjonelle skjønn. Det bidrar til 

at alle ansatte, kan stå stødig i tvil og usikkerhet og er i stand til å handle klokt i 

det uforutsigbare, til barns beste. 

Her på DMMH ønsker vi at studentene ikke bare leser pensum og hører på 

forelesere, men at de aktivt diskuterer med boka og stiller spørsmål til lærerne. 

At dette ikke bare utfordrer og utvikler deres tanker, men at deres tanker også 

utvikler og utfordrer våre. For meg handler det om å oppgradere 

oppmerksomheten sin, sammen. Sånt blir det gode barnehagelærere av. Takk 

for oppmerksomheten. 


