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Forord Utdanningsdirektoratet 
 

Kunnskapsdepartementet igangsatte høsten 2011 pilotprosjektet Barnehagen som 
læringsmiljø og danningsarena i seks fylker; Troms, Sør-Trøndelag, Hordaland, Hedmark, 
Vestfold og Østfold. Hvert fylke har hatt med 10 -15 barnehager. Samarbeid med universitet 
og høgskoler i fylkene har vært en viktig del av pilotprosjektet. Barnehagene og universitet og 
høgskoler har skrevet fagartikler som dokumenterer arbeidsprosesser, kunnskapsutvikling og 
etablering av ny praksis i barnehagene.     

Læring og danning er prosesser som ikke skrus av og på for bruk i samlingsstunder og andre 
planlagte aktiviteter.  Pilotprosjektet og fagartiklene gir oss ny og økt kunnskap om 
betydningen av de voksnes rolle i barnehagen, og hva de har å si for barns trivsel, utvikling, 
læring og danning. Fagartiklene gir oss et «vindu» inn i et mangfold barnehagehverdager. 
Artiklene er omfattende, og de dokumenter på en god måte de ulike elementene som har 
vært viktige i barnehagenes arbeids- og utviklingsprosess.  

Utdanningsdirektoratet er imponert over barnehagens innsats og gjennomføring av  
pilotprosjektet. Det er et stort stykke arbeid som er lagt ned i løpet av et år.  Fylkene har 
levert omfattende artikkelsamlinger, og vi har derfor valgt å samle dem i tre hefter med to 
fylker i hvert hefte. 

Vi håper disse artikkelsamlingene vil være interessant lesing, og at de kan inspirere til videre 
arbeid med å realisere barnehagens samfunnsmandat.  

God lesing. 

 

 

Torill Eskeland 

Direktør i Stab for barnehage 
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Forord 
 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil takke samarbeidspartnere for vel gjennomført pilotprosjekt. 

Fylkesmannen initierte samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskolen for gjennomføring 
av pilotprosjektet Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. Dette samarbeidet har 
vært vesentlig for gjennomføringen av pilotprosjektet. 

I samarbeidet med kommunen som barnehagemyndighet valgte Fylkesmannen å forespørre 
kommunene Melhus, Rennebu, Trondheim og Ørland som alle innehar barnehagefaglig 
kompetanse i kommuneadministrasjonen. 

Voll barnehage (Rennebu), Borgen barnehage (Ørland), Futura barnehage (Ørland), Elvebakken 
Montesorribarnehage (Melhus), Presttrøa barnehage (Melhus), Vestkanten barnehage 
(Trondheim), Solbakken barnehage (Trondheim), Øya barnehage (Trondheim) Leangen 
kulturbarnehage (Trondheim), Nardosletta barnehager (Trondheim) og SiT barn (Trondheim)er 
de elleve barnehagene som har deltatt i prosjektet. Barnehagene har gjort en betydningsfull 
oppgave for å få gjennomført prosjektet. På kort tid og med begrensede ressurser har de med 
iver og engasjement løst utfordringene i både gjennomføring av pilotprosjektet og oppgaven 
med å skape gode hverdager for barna i barnehagene. 
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Kari Kvistad, Kjersti Nissen og Sølvi Hessen Schei, Dronning Mauds Minne Høgskolen 
 
 

Danning og læring i det levende livet 

Om pilotprosjektet Barnehagens læringsmiljø og danningsarena 
 

 

 
 
Sammendrag 
Denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av Kunnskapsdepartementets initiering av 
pilotprosjektet ”Barnehagens læringsmiljø og danningsarena”. Målet med pilotprosjektet er å 
få kunnskap om hvordan danning og læring skjer i barnehagens hverdagsliv. Oppdraget, som 
er et samarbeid mellom barnehager og høgskole, ble planlagt høsten 2011. Elleve 
barnehager fra ulike kommuner har deltatt. I 2012 har de arbeidet med utviklingsprosjekt 
knyttet til lærings- og danningsprosesser i egen barnehage. Forfatterne av denne artikkelen 
har vært aksjonsforskere og eksterne veiledere for barnehagenes prosjektleder og 
prosjektgruppe. Prosjektlederne har skrevet hver sin artikkel ut fra utviklingsarbeidet i egen 
barnehage. Disse elleve artiklene har vært sentrale i vårt datatilfang for å finne svar på vår 
problemstilling: hvordan forstå barnehagen som læringsmiljø og danningsarena gjennom et 
utviklingsarbeid? Innledningsvis presenterer vi våre teoretiske perspektiv og avklarer hvordan 
vi oppfatter begrepene læring og danning. Videre utdypes overordnet metode for vårt arbeid. 
Artikkelen er delt inn i tre hovedområder: 1. Overordnede aspekter med utviklingsarbeidet, 2. 
Danning og læring i et relasjonelt perspektiv og 3. Danning og læring i møte med kultur, 
innhold og omgivelser. Disse områdene drøftes med bakgrunn i teori og praksis i lys av 
pilotprosjektets tema. Vi vil spesielt løfte fram utviklingsarbeid som kompetanseløft i 
barnehagen med bevisstgjøring av relasjonskompetanse og barnehagens innhold. En viktig 
forutsetning er likeverdig samarbeid mellom høgskole og praksisfelt knyttet til prosessuell 
veiledning. I konklusjonen og veien videre framhever vi suksesskriterier som vi mener gjør 
barnehagen til en viktig demokratisk samfunnsarena for læring og danning for menneskene i 
barnehagen.	  

 
 

Innledning 
Barnehagen er en arena for læring og danning. Hvordan kan lærings- og danningsbegrepet 
forstås inn i barnehagens praksis? Barnehagen er en offentlig møteplass med rom for 
mangfoldige menneskemøter. En arena, hvor mennesker samles for å være og gjøre noe 
meningsfullt. Arenabegrepet leder oppmerksomheten mot et sted hvor viktige tema 
synliggjøres og debatteres (Ødegaard og Krüger 2012). Her skapes et læringsmiljø i 
omgivelser, som påvirker og gir vilkår for menneskers liv. Læring foregår både i formelle og 
uformelle situasjoner i barnehagehverdagen. Det skjer i daglig samspill og er nært 
sammenvevd med omsorg, leik og danning (Rammeplan 2011). ”Danning er forskjellen som 
gjør en forskjell i forståelse, innsikt og handlingsrepertoar”, hevder Løvlie (2000, s. 225). 
Ifølge rammeplan (2011) skal danning forankres i verdiene i barnehagens formål og viser 
personalets ansvar knyttet til barnehagens danningsideal og danningsinnhold. 
Danningsbegrepet er nytt i barnehagekonteksten og kan oppleves både stort, vidt, uklart og 
ullent. I senere tid er det utgitt flere bøker som prøver å fortolke og formidle kunnskap om 
begrepets betydning (Glaser mfl. 2011, Ødegaard 2012, Østrem 2012, Steinsholt og Dobson 
2012, Sagberg 2012, Foros og Vetlesen 2012). Slik vi ser det, har ikke danningsbegrepet en 
entydig definisjon. Læring er heller ikke et entydig begrep, og dermed viktig å utforske.  

Denne artikkelen er skrevet med bakgrunn i at Kunnskapsdepartementet høsten 2011 
initierte pilotprosjektet ”Barnehagens læringsmiljø og danningsarena” som ledd i 
implementering av formålsparagrafen. Dette prosjektet kan ses i sammenheng med nyere 
sentrale føringer i barnehagesektoren som St. meld nr. 41 (2008 – 2009) Kvalitet i 
barnehagen, implementering av ny formålsparagraf, ifølge Lov om barnehager og Rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver (2011) og NOU (2012:1) Til barnas beste. Ny lovgivning 
for barnehagen. Kunnskapsdepartementet la føring om samarbeid mellom barnehager og 
universitet/høgskoler i et prosjekt rettet mot styrking av barnehagen som lærings- og 
danningsarena.  

I Sør-Trøndelag ble pilotprosjektet høsten 2011 planlagt av Fylkesmannen ved Anne Kirsti 
Welde og staben ved Senter for Fei ved DMMH. Ingar Pareliussen, leder for FEI, har vært 
prosjektleder. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag valgte fire kommuner som tidligere hadde 
arbeidet med utviklingsprosjekter. Følgende kommunene valgte selv de deltakende 
barnehagene: Melhus (2), Rennebu (1), Trondheim (6) og Ørland (2). Aktørene representerer 
både private og kommunale barnehager. Utvalget av barnehager viser bredde både i form av 
beliggenhet, størrelser, privat og kommunal, aldersgrupper og ideologisk forankring. Hver av  
de elleve barnehagene valgte en prosjektgruppe med en prosjektleder som leder av arbeidet i 
prosjektet. Prosjektlederne, som ble samlet i nettverk, har fått veiledning fra faste veiledere 
fra høgskolen.  Veiledere som alle har bred erfaring fra veiledning i praksisfeltet.  

I løpet av januar 2012 arrangerte FEI en oppstart av pilotprosjektet for alle aktørene i den 
enkelte kommune. Informasjon om mål, innhold og gjennomføring av prosjektet, avklaring av 
spørsmål og dialog med deltakerne ga inspirasjon og motivasjon til å gå i gang med arbeidet. 
Kunnskapsdepartementets krav om at «Både praksisfeltet og universitet/høgskole skal 
utarbeide artikler som følge av utviklingsarbeidet» bidro til at dokumentasjon av praksis og 
skriving generelt ble satt på dagsorden. I departementets bestilling til pilotprosjektet lå det en 
føring om at barnehagene skulle ta utgangspunkt i rammeplanens fagområder i sin utvikling 
av praksis omkring læring og danning. I vårt materiale ser vi at barnehagenes arbeid er nært 
knyttet opp til de ulike fagområdene. Ikke fordi de har valgt et bestemt fagområde, men de 
viser på en elegant måte hvordan fagområdene er innvevd i hverandre i barnehagens levende 
praksis. Artiklene synliggjør i stor grad en helhetlig pedagogikk hvor omsorg, lek, læring og 
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danning står sentralt. Noen av barnehagene i vårt materiale har en uttalt profil som ligger til 
grunn for deres valg av fokus. Slik ser vi at fagområdene er både direkte og indirekte knyttet 
til arbeidet med et helhetlig læringssyn.  

Alle prosjektlederne ble i oppstarten og underveis samlet til skriveseminar. Fokus på skriving 
gjennom ulike oppgaver inspirerte mange, individuelt og i gruppe, til å skriftliggjøre 
hverdagslivet i barnehagen på ulike måter. Dette materialet var sentrale utgangspunkt for 
møtene mellom praksisfeltet og høgskolen. Prosjektlederens nærhet til livet i barnehagen og 
veilederens distanse har åpnet for ulike spørsmål til undring og refleksjon. Veiledningene har 
omfattet både utviklingsarbeidet og skriveprosessen og gitt dialogen preg av både støtte og 
utfordring. Fokus på forståelse og fortolkning av begrepene danning og læring og forholdet 
mellom læring og danning har skapt mange og interessante diskusjoner blant aktørene. Er 
det det samme? Om ikke, hva skiller danning fra læring? Tilsvarende dialoger har vært nyttige 
på faglige samlinger. Prosjektet ble avsluttet med en dag for erfaringsdeling, hvor hver 
barnehage presenterte sitt utviklingsarbeid.  

Pilotprosjektets oppdrag og mandat fra KD kan ses både som et implementeringsarbeid og en 
form for barnehagebasert vurdering, hvor aktørenes stemmer skal komme til uttrykk i det 
dokumenterte. Gjennom utviklingsarbeidet har det blitt fokusert på refleksjon over egen 
praksis og dokumentasjon av den gode praksis. Dokumentasjonen foreligger i form av elleve 
artikler som er blitt skrevet av prosjektlederne. Utviklingsarbeidet har hatt mange aktører med 
mange stemmer. De har speilet det mangfoldige og komplekse hverdagslivet i barnehagene. 
De har valgt ulike innfallsvinkler og valgt ulike metoder men felles har vært 
praksisfortellingen. Der lå det forløsende knyttet til endring og tiltak til forbedring. Alt dette, 
mandatet fra KD, veiledningsarbeidet, evalueringene underveis og avslutningsvis, artiklene og 
refleksjonene, danner bakgrunn for denne artikkelen om Danning og læring i det levende livet. 

Vår problemstilling er: Hvordan forstå barnehagen som læringsmiljø og danningsarena 
gjennom et utviklingsarbeid? 

Vi har kategorisert vårt datamateriale og kommet fram til følgende 3 hovedkategorier med 
tilhørende underspørsmål. Disse utgjør strukturen i artikkelen. Vi presenterer først metoden 
og så de tre kategoriene, for til slutt å presentere våre konklusjoner, hvor vi vektlegger 
suksesskriterier og veien videre. Vi deler artikkelen opp i tre i hoveddeler som vi meiner kan 
belyse erfaringene med utviklingsprosjektet barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: 

Overordnede aspekter med utviklingsarbeidet 
• Hvordan kan utviklingsarbeid bidra til implementering av formålsparagraf og andre 

samfunnsføringer? 
• Hvordan forankre et utviklingsarbeid i hverdagens praksis?  
• Hvordan har det prosessuelle i utviklingsarbeidet blitt ledet? 
• Hvilke arbeidsmåter har barnehagene valgt?  

 
Danning og læring i et relasjonelt perspektiv 

• Hva kjennetegner samspillet mellom barn og voksne? 
• Hvilken betydning kan voksnes væremåte ha for barnets selvfølelse, medvirkning og 

kunnskaping? 
• Hvordan skjer danning i barnehagens fellesskap?  
• Hva kjennetegner den gjensidige læringsprosessen i barnehagen 
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Danning og læring i møte med kultur, innhold og omgivelser 
• Hvordan påvirker det kulturelle innholdet barns danning i fellesskapet? 
• Hvordan kan barn være aktive medskaper i hverdagen i en treleddet relasjon? 
• Hvordan påvirker omgivelsene barnets læring og danning? 
• Den uformelle læring i tid og rom, i møte med ulike materialer og materialets 

tilgjengelighet  
 

Teoretisk perspektiv 
Mennesket lærer i alle situasjoner, av alle erfaringer og aktiviteter. Kunnskap blir konstruert 
gjennom samhandling, der dialogen står sentralt. Den konteksten læringa skjer i, inngår også 
i barnets læring og får betydning for hva barnet lærer både om seg selv, om saksforholdet og 
om samspillet (Berg, 2006). I dette bilde blir Illeris (2012) læringstrekant meningsfull for oss. 
Han hevder at dersom analyse av en læringssituasjon skal være fyllestgjørende, må den ta i 
betraktning læringens følgende tre dimensjoner: ”den innholdsmessige og den 
drivkraftsmessige dimensjonen, som dreier seg om den individuelle tilegnelsesprosessen, og 
den samspillmessige dimensjonen, som dreier seg om de sosiale og samfunnsmessige 
sidene av læringen” (Illeris, 2012, s. 43). Innholdsdimensjonen utvikler den lærendes innsikt, 
forståelse og evner, det den lærende vet og forstår og kan. Målet her er å skape mening, og 
øve opp mestring knyttet til ferdigheter og måter å forholde seg på. Dette skal hjelpe 
mennesket til å takle livets utfordringer, altså evne til å fungere hensiktsmessig i ulike 
sammenhenger vi inngår i (Illeris, 2012). Drivkraftdimensjonen, som utgjør motivasjon, 
følelser og vilje, dreier seg om en mobilisering av mental energi som læringen krever. Her 
nevnes usikkerhet, nysgjerrighet eller udekte behov som får oss til å oppsøke ny kunnskap, 
forståelse eller nye ferdigheter for å gjenopprette en mental eller kroppslig balanse. Denne 
dimensjonen bidrar til at vi utvikler sensitivitet, følsomhet, for oss selv og omverden. De 
ovenfor nevnte dimensjoner får impulser fra samspillet mellom individet og omgivelsene. Det 
som læres vil være påvirket av det psykiske engasjement for å lære, lystbetont, fryktsomt, 
ergerlig osv. Illeris trekker frem handling, kommunikasjon og samarbeid som vesentlig for 
denne dimensjonen som fremmer den enkeltes integrasjon i relevante sosiale sammenhenger 
og får betydning for den lærendes sosialitet. «Læringstrekanten viser bredden og 
mangesidigheten i vår læring og dermed motsvarer det moderne samfunnets krav om læring 
som kompetanseutvikling» (Illeris 2012, s. 47). 

Rammeplanen (2011) sier at læring skal skje i det daglige samspillet og være nært 
sammenvevd med omsorg, leik og danning. Tema og læringsprosesser skal ta utgangspunkt i 
barnets interesser og spørsmål, og barnets undring skal møtes på en utforskende måte. 
Biesta (2009) sier at undervisere må vise interesse for barns tanker og følelser og gi plass til 
at barn kan reagere på deres egne, unike måter. Ikke minst må voksne utfordre barn til å 
reagere. Dette ser vi i sammenheng med barns medvirkning og danning hvor voksne lar barns 
stemmer bli synlige for barnet selv og for fellesskapet. Biesta (2009) løfter fram læring som 
tilegnelse hvor mennesket mestrer ulike ferdigheter. Det vil si en læring som gir mer og mer, 
altså en beholdning individet har. Som en «motvekt» til denne læringen presenterer han 
læring som en reaksjon på det som er forskjellig fra oss. En læring som har til hensikt å 
forstyrre og utfordre. Læring som reaksjon knytter han til å vise hvem jeg er og hvor jeg står, 
til det å bli til i verden. Dette er også kjernen i danning. 

Barnehagelovens formålsparagraf løfter fram en forståelse av begrepet danning hvor danning 
skjer i møte med den andre, i møte med seg selv og i møte med omgivelsene. Dannings- 
begrepet har i utgangspunktet et individualistisk preg, men den grunnleggende tanken er at 
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mennesket utvikles gjennom sitt møte med omverdenen, i møte med andre mennesker, 
kultur, og i møte med det som er fremmed og annerledes (Gustavsson, 2001). Barnets egen 
virksomhet står sentralt, både gjennom leik og utforskning, hvor barnet gjør egne erfaringer og 
opplever seg selv i forhold til andre mennesker. Brostöm og Hansen (2004) knytter danning til 
de prosesser hvor barnet gjennom egen aktive virksomhet tilegner seg kunnskap, hvor barnet 
frivillig og energisk arbeider for å få innsikt. Ut fra et slikt grunnsynperspektiv er danning og 
læring nært knyttet til hverandre. Kunnskap blir inderliggjort og blir en del av personligheten. 
Dette kan stå i motsetning til en innlærende og instruerende pedagogikk, og til en ferdig 
opplistet læreplan som ikke gir rom og åpenhet for innspill underveis, for det som engasjerer 
og for det forskjellige.  

Gustavsson (1998, s.18) skriver om begrepet dannelse at det historisk har vekslet mellom 
menneskets frie prosess på den ene siden; altså menneskets aktive frembringelse av dets 
egen personlighet. Den andre forståelsen er den målrettete prosess som er knyttet til 
begrepets innhold og det forbilledlige. I dette aspektet ligger det dynamiske mellom 
allmenndannelse og selvdannelse. Det betyr at det relasjonelle også er knyttet til et innhold, 
det vi benevner som det tredje i en læringsrelasjon.  

Danning som selvskaping skjer i møte med verden, kulturen og lærestoffet, og er ikke forenlig 
med instrumentell tenkning. Vi kan ikke danne et annet menneske, men være i møte med 
den andre. Vi påvirker hverandre og blir en del av hverandres danningsprosess. Selvdanning 
er menneskets egen aktive virksomhet. En prosess som skal styrke barnet til å utvikle og 
realisere sine muligheter. Demokratiet er avhengig av mennesker som er reflekterte og er 
aktive, kompetente deltakere i samfunnet. Samtidig står individ og demokrati i et gjensidig 
forhold. Danningsbegrepet må forstås som en vekselvirkning og interaksjon mellom individ og 
samfunn, mellom subjektet og det tredje (Løvlie, 2011). Det er et nødvendig tillegg til 
forståelsen av danning som selvdanning og en fare for ensidig subjektivisme. Gustavsson 
(1998, s. 19) advarer mot den vekting som danning kan få for individets selvdanning: 
«dannelse kan således utvandes til kun at blive en indre personligt anliggende som har med 
det enkelte individs egen selvrealisering og frie vekst at gøre». Å se barn og voksnes danning 
i en fellesskapskontekst i felles veksling og gjensidighet med hverandre, kulturen og 
samfunnet er kjernen i dette. I denne vekselvirkningen mellom å bli påvirket, og selv aktivt ta 
opp i seg den påvirkning man er del av, er danning mulig. Danning handler derfor både om å 
være og om å bli. 

Danning skjer ved å skape rom for å være nysgjerrig, spørrende og kritisk reflekterende. Et 
rom for en type sosialisering som står i motsetning til tilpasning (Hellesnes, 1992). I vår 
forståelse er vi ikke enten tilpassa eller danna. Vi må både ha evne til å tilpasse oss, og vi til 
å kunne stille spørsmål og være aktivt handlende til fellesskapets beste. Løvli (2011) sier, at 
danning ligger i barnehagens grunnleggende verdier, som nestekjærlighet, solidaritet, 
toleranse og respekt. Dette er menneskenes handlingsrepertoar og verdiene er en del av 
samfunnets lim. Han mener at en barnehage som ivaretar barndommen er den barnehagen 
som best oppfyller barnehagens mandat. I barnehagens pedagogiske tradisjon står begrep 
om omsorg og lek sentralt. Dette er hentet fra en ide om hva barndom bør være, og om hva 
barn derfor trenger. Å ivareta barndommens egenverdi må ligge til grunn for hvordan det 
jobbes med læring og danning. Vi ser det som helt nødvendig å avklare og få en felles 
forståelse for hva det vil si å ivareta barndommens egenverdi og barnehagens egenart. 
Hvordan skal det få følger for hvordan vi jobber med læring og danning i barnehagen? De 
elleve erfaringsbaserte artiklene dokumenterer dette på sin måte. 
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Barnehagens innhold er helt sentralt i det pedagogiske arbeidet. «Via omsorg, opdragelse og 
undervisning er man som professionell pædagog sammen med børnene om et innhold» 
(Brostöm og Vejleskov, 2009, s.71). De støtter seg til Klafkis innholdsdidaktikk, som 
framhever at personalet er forpliktet til selv å presentere og inspirere til verdifullt 
læringsinnhold. Her kreves bevissthet om hvordan de aktiviteter barna deltar i har innvirkning 
på deres læring og danning. Barnehagens innhold skal ta utgangspunkt i barns interesser, 
erfaringer og forutsetninger. Det skal skape mening for barn. Likevel kan barnehagens innhold 
ikke være tilfeldig og åpent. Det må stå i sammenheng med kultur, tradisjon, kunnskap og 
med lovgivende rammer for virksomheten. Her har barnehagen et viktig ansvar som 
kulturformidler. Dette betyr at personalet ikke kun kan respondere på barnas innspill, men 
også ta valg på hva de vil gjøre barn oppmerksomme på.  Didaktikk handler om å identifisere 
det betydningsfulle, og bestemme hva som skal utgjøre viktig innhold i barnehagen (Brostöm 
og Vejleskov, 2009). Klafkis begrep om kategorial danning viser hvordan individ, fellesskap og 
kultur både er avhengig av hverandre og er hverandres forutsetninger. Han løfter fram 
kategoriene som bindeledd mellom personen og verden, de åpner barnet for verden og verden 
for barnet (Hohr, 2011). Slik vi forstår dette er didaktikk og danning nært knyttet sammen. 

Barnehagens læringsinnhold krever en bevissthet om hverdagens artefakters betydning for 
læring og danning. Altså en bevissthet om hvordan miljøet ute og inne er innredet, og hvordan 
materiale og leker legger noen premisser for innholdet (Brostöm og Vejleskov, 2009). 
Ødegaard (2012) knytter begrepet artefakt til det menneskeskapte, og til menneskets 
virksomhet gjennom hvordan vi tar det i bruk. Artefakter, som kan være symboler og objekter 
som språk, leketøy, læremidler, vil utgjøre vilkår og premisser for hvordan barn skaper mening 
og for hva barns meningsskaping utgjør (Ødegaard, 2012 s. 91). Slik vi forstår dette gir 
artefaktene både premisser og muligheter, de kan omformes og tas i bruk på ulike måter. 

Danning brukes både om prosessen, innholdet og målet (Broström og Hansen, 2004, s.26): 

• Dannelsesprosessen vil si den virksomheten som aktøren danner seg gjennom. 
• Dannelsesinnholdet er det stoffet som antas å ha en dannende virkning. 
• Dannelsesmålet oppfattes som en utopi, som et pedagogisk ideal, som ikke er 

innfridd, men som angir kursen, som virker innpå valget av dannelsesinnhold og som 
regulerer dannelsesprosessen.  
 

«Danning er uttrykk for en prosess og for resultat av den prosessen» (Sagberg, 2012, s. 14).  
Sagberg understreker at prosessen ikke er verdinøytral (s. 14) og knytter dette spørsmålet til: 
Hva vil det si å være menneske på en god måte? Heri ligger grunnleggende verdisyn og 
holdninger både når det gjelder syn på mennesket, barnet, livsprosesser, samfunnet og 
kulturen rundt oss som mennesker. Danning som prosess fokuseres også hos Ødegaard 
(2012, s. 20) «Vi forholder oss konsekvent til ordet «danning» når vi refererer til formende 
prosesser». 

Begrepene danning og dannelse brukes om hverandre i ulike fagartikler. Vi bruker konsekvent 
begrepet danning, men når vi siterer fagstoff som anvender dannelse så brukes det som 
begrep. 
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Overordnet metode for prosjektet  
Vårt ønske har vært å følge aktørene gjennom hele pilotprosjektet fram til den ferdige 
artikkelen for å få større kunnskap om dets innhold og prosesser. Vi vil i det følgende 
beskrive deres valg av metoder og vårt valg. Vi har valgt praktisk aksjonsforskning som 
metode for å komme nærmere prosessene til den enkelte barnehage. De har hatt en narrativ 
tilnærming og det har inspirert våre valg. Begrepet aksjonsforskning knytter vi til begrep om 
samskapt læring som en OU-prosess (Klev og Levin, 2009) og endringsarbeid (Bøe og 
Thoresen, 2012). Læringsprosessen har foregått kontinuerlig i ett år, hvor mening har blitt 
konstruert i forskningsprosessen på bakgrunn av dokumentasjon og refleksiv praksis. Vårt 
datamateriale til denne artikkelen er hovedsakelig de elleve artiklene som barnehagene har 
levert. Av annet skriftlig materiale fra det prosessuelle arbeidet kan vi nevne: refleksjonsnotat 
fra veiledning med prosjektgrupper og fra veiledning med prosjektledere, dokumentasjon og 
referat fra fagdager, faglige føringer angående prosess og faglige artikler som vi har delt med 
aktørene. Vi har skriftlige vurderinger og fortolkninger av begrep fra underveis i prosessene. 
Likedan skriftlig sluttevaluering fra de tre aktørene, barnehagefaglig myndighet, styrere og 
prosjektledere. Pilotprosjektet ble avsluttet med erfaringsdeling og evaluering hvor ansatte 
ved Senter for Fei, rådgiver hos Fylkesmannen, barnehagefaglig myndighet i kommuner, 
prosjektledere og de eksterne veilederne deltok. 

I vår aksjonsforskning har vi fulgt aktørene i 3 parallelle prosesser. For det første var det 
etablering, forankring og ledelse av et utviklingsarbeid. For det andre var det veiledning av 
barnehagenes prosesser knyttet til problemstilling og dokumentasjon og refleksjon over egen 
praksis og for det tredje var det veiledning av skriveprosesser. Som forskere og veiledere har 
vi hatt både nærhet og avstand i dette arbeidet.  

I aksjonsforskningen søkes det etter nye utveier og løsninger på opplevde 
hverdagsutfordringer, hvor aktørene våger å stå i det uferdige og det åpne. Aksjonsforskning 
knyttes gjerne til forskeren fra høgskoler og universitet, mens aksjonslæring tilsvarende til 
praktikeren, for eksempel førskolelæreren. «Å se på praksis en gang til» fører ofte til nye 
oppdagelser som leder til andre spørsmål og problemstillinger. Å utvikle refleksiv praksis (Ehn 
og Klein, 1994) og dermed kritisk refleksjon ses som et viktig anliggende både generelt i 
aksjonsforskning, men og spesielt i dette prosjektet. Etablering av reflekterende arenaer har 
vært grunnleggende i det prosessuelle arbeidet. Forutsetninger for veiledning og personlige 
erkjennelser er refleksjoner over egne handlinger. Dette bekreftes av våre aktører gjennom 
den måten de har valgt å ta tilbake praksisfortellingene og tolke dem på nytt og gå dypere inn 
i refleksjonene. Det narrative har berørt aktørene i hverdagens praksis. På dagen med 
sluttevaluering formidlet mange prosjektledere at praksisfortellingene ble gjort til gjenstand 
for ulike refleksjonsprosesser over tid. På den måten fikk de dypere forståelse av egen 
praksis, holdninger og verdier. Denne prosessen både fortløpende og gjennom vårt skriftlige 
materiale danner grunnlag for våre analyser og fortolkninger. 

Aktørenes valg av praksisfortellinger som narrativ metode 
Praksisfortellingen ble valgt som metode av samtlige barnehager. I tillegg valgte de også 
andre metoder som utdypes senere i artikkelen. For noen barnehager var praksisfortellinger 
velkjente. For andre var det helt nytt. For oss som veiledere var det interessant å følge den 
kompetanseutvikling som skjedde både om barnehagens relasjoner og innhold. 
Utgangspunktet for det prosessuelle var egne formulerte problemstillinger som de skulle finne 
svar på. Dette ga grobunn for fortellingene. Bech-Karlsen (2003) sier at fortellinger er historier 
fra vår erfaringsverden. Fortellingen er erfaringens genuine uttrykk. Vi kjenner oss ofte igjen i 
fortellingen og dermed har den både et allment og gjenkjennelig trekk, hevder han. Reflekter- 

 
 

ende arenaer ble en del av organiseringen av utviklingsarbeidet knyttet til prosjektgrupper, 
personalmøter og avdelingsmøter. 

Begrepet narrativ kommer fra latin og betyr å fortelle og kan ses både som en vitenskapelig,       
dokumenterende og  kunnskapssøkende metode. Fortellingen kan få fram det enkelte 
menneskes erfaring og kunnskap, men også det kulturelle og organisatoriske gjennom måten 
vi bærer denne type fortellinger på individuelt. Fortellingen har rot i det levde liv og er både 
skapende og bevisstgjørende. Den kan fortelles om og om igjen og fortolkningsprosessen kan 
gjentas. Den er kontekstuell, fordi den skapes i en kontekst avhengig av hvem lytteren er. 
Den kan få ulik fokus og verdi fortalt i ulike kontekster. Vi har sett at denne metoden har gitt 
mening og verdi ved at den er satt inn i en kompetanseutviklende kontekst i barnehagene 
både som egenvurdering og som veiledningsgrunnlag. Den gir nærhet og lytteren må 
anerkjenne fortellerens perspektiv og ærlig tydeliggjøre eget perspektiv. Dette kan bidra til nye 
perspektiv, motforestillinger og løsninger, som igjen kan skape forandring og forbedring. Dette 
gir liv til refleksjon (Bruner, 1997) (Fennefoss og Jansen, 2004). Fortellinger er en metode til 
beste for fellesskapet. 

Når praksisfortellinger settes i system, som for eksempel fast del av et møte, deles erfaringer 
på en målrettet måte. Likedan er refleksjonene i fellesskapet over hverandres fortellinger av 
uvurderlig verdi. Det er i denne fortolkende sammenhengen at ny kunnskap oppstår og at ens 
egen innforståtthet artikuleres og bevisstgjøres. Den tause kunnskapen opphører som taus 
kunnskap. Vi har sett at denne prosessen har vært viktig for bevisstgjøring, artikulering og 
skriftliggjøring av artiklene. Som aksjonsforskere har vi sett at den narrative metoden, 
fortolkning og refleksjon over praksisfortellinger og artikulering av egen kompetanse knyttet til 
holdninger og verdier har vært sammenvevde prosesser. Vi mener at barnehagenes valg av 
metode er sammenfallende med vår metode aksjonsforskning. Praksisfortellinger ga mening 
og grunnlag for refleksjon og endring av praksis i barnehagene og denne prosessen ga 
mening til oss som både veiledere og forskere. Vi var nær dokumentasjonene og 
utfordringene de sto i på hver sine måter. 

Bjørnsrud (2005) omtaler forskerrollen som prosessveileder hvor deltakerne oppmuntres til 
refleksjoner rundt sin egen praksis (Bjørnsrud, 2005, s. 38). Vi som prosessveiledere og 
prosjektlederne i de elleve barnehagene har stått i gjensidige prosesser. Prosjektet har vært 
organisert slik, at veiledning har vært knyttet til utviklingsarbeidet i første halvdel av 2012, 
hvor både nettverk av prosjektledere og prosjektgrupper i den enkelte barnehage har fått 
veiledning. I siste halvdel har veiledningen vært knyttet til skriveprosessen av artiklene. 
Praksisfortellinger har vært brukt som refleksjonsgrunnlag i alle typer veiledning. Aktørene har 
søkt veiledning og vi har tatt tak i spørsmål og utfordringer, samtidig som vi har brakt våre 
teoretiske anliggender inn som næring til refleksjonsprosessene. Vi har utfordret og støttet og 
knyttet praksis til teori. Spesielt har det handlet om å forstå hva danning og læring innebærer 
i praksis.  

Det er deltakernes forståelse av egen virkelighet og ønsket om forbedring av sider ved denne 
virkeligheten som er utgangspunkt for læringssituasjonen. Refleksjonen rundt egen praksis og 
erkjennelsen av utviklingsbehov vil generere spørsmål som krever søking etter utvikling av ny 
teori eller ny kunnskap (Rennemo, 2006, s. 90). 

Aksjonsforskning som metode 
Vår rolle som aksjonsforskere har vært å være nær det prosessuelle i kunnskapingen, men 
og være nok distanserte til å skaffe oss ny kunnskap om barnehagen som læringsmiljø og 
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danningsarena. Er det mulig å finne en posisjon utenfra når en har erfaring innenfra? Dette 
spørsmålet reiser Bjørnsrud (2005, s. 22).  Som forsker er dette nærmest et uløselig 
dilemma, sier han.  Å opparbeide seg analytisk distanse er krevende. I rollen som veileder har 
vi høy kompetanse å stille gode spørsmål som skaper refleksjoner. Dette kan hjelpe vår 
selvbevissthet og selvrefleksjon som forskere i aksjonslæring. Vi har reflektert underveis ved 
våre posisjoner knyttet til nærhet og avstand, og vi mener at vår nærhet har gitt et grunnlag 
for prosessveiledning som har kommet praksis til gode.   

I aksjonsforskningen har vi hatt en dobbeltrolle som forsker og ekstern veileder som er etisk 
forpliktende. Vi har også lagt noen teoretiske føringer gjennom forelesning og utdeling av 
artikler. Vi ser at dette berører forskerrollen knyttet til nærhet og avstand. I aksjonsforskning 
kan en ikke bare hente ut data fra praksis, men ifølge Jakhelln (2004) må en gå inn i et 
forpliktende samarbeid og dele kunnskapen med hverandre. Hun viser videre til Lars Løvlie 
(Slagstad, Korsgaard og Løvlie, 2003, s. 10) som skriver: «Det er teori og praksis som 
sammen gjør en forskjell i praksis». Andre betegner nettopp denne prosessen som samskapt 
læring (Klev og Levin, 2009). Gjensidig samarbeid mellom forsker og pedagog i barnehage 
kan avdekke nye spor. Meningsutveksling mellom ulike aktører kan gi kontrasterende tanker 
og innspill som kan åpne for nye perspektiver og ny undring. Dette er kjernen i 
aksjonslæringsprosessen. Denne type erfaringslæring er nært knyttet til en lærende 
organisasjon hvor en tenker og reflekterer over ulike hendelser i hverdagens praksis. 
«Refleksjon er på mange måter den bærende kraft der erfaringene konverteres til læring» 
(Tiller, 1999, s. 28). Vi erfarer mye i hverdagen som vi ofte tar for gitt og som vi ikke 
ordsetter. Det ligger et potensial for læring om oss selv og vår kultur på arbeidsplassen i 
erfaringene. Å artikulere denne kunnskapen er krevende, men nødvendig. Gjennom skriftlige 
prosesser har dette vært et viktig anliggende i bevisstgjøring av hverdagspraksisen i 
barnehagene.  Refleksjon over det som har skjedd før og nu betinger en aktiv observasjon av 
egen praksis. Denne prosessen har vært gjensidig og resultatet er blitt formidlet gjennom 
aktørenes artikler. 

Prosjektlederne initierte og ledet arbeidet enten på en enkelt avdeling eller i hele barnehagen. 
Det foregikk ulike parallelle prosesser i og med kravet om dokumentasjon av praksis og 
skriving av artikkel. Veiledningen hadde dermed en dobbel funksjon både i forankring og 
dokumentasjon, men og i forhold til skriveprosess. Disse samskapte prosessene gjorde at 
både veileder/forsker og andre i prosjektgruppene stilte de kritiske spørsmålene og delte 
erfaringer med hverandre. Et slikt fellesskap i nettverk kan gi ny kunnskap, inspirasjon og ny 
erkjennelse som gir aktørene ulike kompetanseløft. ”Uten kollegers spørsmål og undring, 
kritiske tenkning og fortolkning vil det ikke være grunnlag for egen erkjennelse” (Schei og 
Kvistad, 2012, s. 41). Igjen understrekes betydningen av et ”forskende” fellesskap, slik at 
erfaringene vi gjør oss ikke forblir tause, men verdifulle utgangspunkt for refleksjon og ny 
utprøving. Læringspotensialet utnyttes mye bedre når to eller flere kolleger samarbeider i en 
aksjonslæringsprosess. I dette prosessuelle arbeidet har vi innhentet skriftlig dokumentasjon 
om ledelse, innhold og dokumentasjon hvilket ligger som datainnsamling og forutsetning for 
skriving av denne artikkelen. 

Vi mener at å være tre prosessveiledere som fortolker, analyserer og drøfter data er en 
kvalitetssikring.  Å være tre har hjulpet oss til å oppdage nyanser i forståelse av materiale. 
Det har sikret at vi ikke har blitt blinde i vår egen forforståelse og nærhet til prosessen. 
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Del 1  

Overordnede aspekter med utviklingsarbeidet 
 

Hvordan kan et utviklingsarbeid bidra til implementering av formålsparagraf og andre 
samfunnsføringer?  

I vår målsetting for deltagelse i prosjektet ønsket vi fokus på hvordan vi kan forstå og 
implementere den nye formålsparagrafen. Det å få lov å forske på egen praksis innen 
dette emnet håper vi kan gi oss store muligheter til å forstå barns lærings- og 
danningsprosesser for videre å skape en kvalitativ forskjell i vår praksis (Nardosletta 
barnehage).  

Dette sitatet er hentet fra en av de elleve barnehagene i pilotprosjektet. Prosjektets mandat 
fra KD er tolket som en implementeringsprosess.  Vi har felles forståelse med dem om at 
pilotprosjektet er implementering av ny formålsparagraf i barnehageloven. 

For å forstå implementering av både den nye formålsparagrafen i Lov om barnehager som 
trådte i kraft 2011 og den nye forskrift i form av Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver (2011) har vi valgt å se nærmere på læreplanteori.  Vi ønsker å bruke Goodlads fem 
«ansikter» for å forstå prosessene i implementeringen av formålsparagrafen (Gundem, 1990). 
Konteksten er vår praktiske aksjonsforskning knyttet til de elleve barnehagene. De har i deres 
artikler brukt både lov og rammeplan. Andre sentrale føringer som St. meld. nr. 41 (2009-
2010) Kvalitet i barnehagen og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet henvises det til. Denne 
kontekstualisering viser kunnskap om barnehagens samfunnsmandat. Ifølge Bjørnsrud (2005) 
innebærer læreplanteori i dag å se både på det planlagte og intenderte samtidig som en ser 
det uforutsigbare. Våre aktører har våget å stå i uforutsigbare prosesser samtidig som de har 
hatt et klart mål. Forskning på dette feltet skal både løfte fram bredde, kompleksitet og 
dilemmaer, sier Bjørnsrud (2005, s.17). Samlet sett viser artiklene dokumentasjoner på 
barnehagens bredde både i form av beliggenhet, størrelser, privat og kommunal, 
aldersgrupper og ideologisk forankring. Vårt materiale inneholder ulike barnehageformer hva 
innhold og type angår. Valg av innramming, fokus, forutsetninger og problemstillinger er 
forskjellige. Kompleksiteten vises i alle samhandlingene i barnehagens hverdagspraksis.  
Dilemmaene uttrykkes gjennom refleksjoner over både god og dårlig praksis i fortellingene.  

Ut fra læreplanteori er det å lese og fortolke nye planer et profesjonelt ansvar. Det er et 
ansvar i fortolkningsprosessen å være i stand til å se det pedagogiske handlings- 
rommet som planene gir, ifølge Bjørnsrud (2005). Slike overskridende prosesser har vi sett i 
pilotprosjektet. Alle de elleve barnehagene åpnet nye dører til nye handlingsrom ved å 
etablere reflekterende arenaer. Voll barnehage skriver i artikkelen (s. 8):«Som voksne kan vi 
si at prosjektet har gjort noe med måten vi ser ting på. Vi ser andre ting enn vi gjorde 
tidligere, og går inn i situasjoner og responderer med en annen bevissthet enn tidligere». 
Barns vennskap har vært deres fokus.  

Læreplaner kan betraktes fra ulike synsvinkler. Goodlad har skissert fem læreplannivåer 
(Østrem m.fl. 2009):  

1. Ideenes læreplan (”ideological curricula”) 
2. Den formelle læreplan (”formal curricula”) 
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3. Den oppfattede læreplan (”perceived curricula”) 
4. Den operasjonaliserte læreplan (”operational curricula”) 
5. Den erfarte læreplan («experiential curricula”)  

 
Som vi ser er det en lang vei å gå fra de ideene som blir nedfelt i læreplandokumen- 
tet til den læring og danning som finner sted i barnehagens hverdag knyttet til dens relasjoner 
og innhold. Implementeringsprosessen knyttet til pilotprosjektet befinner seg på de tre 
nederste nivåene. Fra den oppfattede læreplanen til den erfarte læreplanen. Den oppfattede 
læreplan innebærer å fortolke barnehagen som lærings- og danningsarena. Dette har vært et 
viktig anliggende i prosessen gjennom hele utviklingsarbeidet. Hvordan forstå begrepene 
læring og danning? Hvordan forstå dette i forhold til miljø og arena? Hvordan forstå begrepene 
som meningsskapende for barn? Hva innebærer voksenrollen i forhold til barns lærings- og 
danningsprosesser? Disse spørsmål har vært stilt i ulike sammenhenger. Både gjennom å se 
på egne assosiasjoner og fortolkninger og å se disse i lys av teori, har aktørenes forståelse 
trådd fram gradvis. Aktørene har uttrykt at dette har vært en utfordrende prosess. Spesielt å 
finne en faglig forståelse og fortolkning av danning. En styrer framholdt på sluttevalueringen 
at dette prosjektet har vekslet mellom teori og praksis. Hun uttrykte at teorien har gitt mening 
til fortolkningsprosessen. Å få større forståelse av begrepene danning og læring gjennom 
egne og teoretiske fortolkninger har vært gjenstand for samtaler i veiledning. Dette har vært 
essensielt i aksjonsforskningen. Fortolkningsprosessene kan ses som parallelle prosesser i 
veiledning og den enkelte barnehage. Dette er kjernen i samskapte prosesser (Klev og Levin, 
2009). Denne kunnskaping (Schei og Kvistad 2012) har vært grunnlag for videre fortolknings- 
prosesser av praksis.  

Teoretiske begrep blir som briller som betrakter, løfter opp og analyserer og reflekterer over 
praksis. Samtidig vet vi at eget blikk på egen praksis kan være vanskelig. En er selv 
innforstått med egen kultur og egne handlinger. Den tause kunnskapen kan dominere de 
erfarnes handlinger. Her befinner seg alltid mange blinde flekker (Johari-vinduet) (se lenke 
araaki-arabase). Som forskere kan vi og være for innforståtte om barnehagens kultur. Vi 
mener å ha sett at artikulering av yrkeskunnskap og ordsetting av det innforståtte har vært en 
viktig del av skriveprosessen, både praksisfortellinger og artiklene. KDs føring om 
skriftliggjøring skal ha ære for det. Det innforståtte og den tause kunnskapen er krevende å 
få bevisstgjort og artikulert. Svært mange av barnehagene har løftet opp hverdagsfortellinger. 
Ved å ta et kritisk blikk på egne væremåter og tenkemåter har de forstått praksis på nye 
måter. Vi har og sett at fokus på praksis som «ikke er god nok» har utfordret. Ulike 
praksisfortellinger i hverdagen har forløst kritiske perspektiv og etablering av reflekterende 
arenaer har gjort dette mulig. Nye løsninger og nye handlinger har dermed blitt forløst som en 
forutsetning for endring. Prosjektlederne og de andre aktørene har evnet å være selvkritiske 
og ivaretakende av danningens nøkkelverktøy: den kritiske refleksjon.  

Å ordsette egen yrkespraksis krever faglige begrep. Evnen til læreplanfortolkning er sentral i 
fasen den oppfattede læreplanen. Bjørnsrud (2005) sier at de som skal iverksette læreplanen 
må være kritiske, analytiske og bearbeidende i læreplanprosessen. De må kunne «lese og 
fortolke» (Engelsen 1999). Fortolkning utført av barnehagens faglige ledelse vil ha betydning 
for planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering (Østrem m. flere 2009, s. 9). «De 
må være i stand til å se det pedagogiske handlingsrommet som planene gir dem» (Bjørnsrud 
2005, s. 17). Vestkanten barnehage viser til egen kompetanse på analyseforståelse og 
hvordan den er ervervet:  
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Deltakerne i prosjektgruppa har kompetanse i Marte-Meo veiledning og ICDP (foreldre- 
veiledningsprogram). Det betyr at de har en analyseforståelse for eget arbeid, for 
eksempel hvordan støtter vi barna og hvordan er vi som voksne overfor barna.  

Den operasjonaliserte læreplanen innebærer det som skjer i barnehagens daglige virksomhet 
(Østrem m. flere 2009, s.10). Det er når formålsparagrafen og rammeplanen realiseres og 
settes ut i praksis. Handling og samhandling vil være i fokus. Refleksjoner over handlinger 
både i form av hva har vært gjort før, hva gjør vi nå og hva kan vi tenke oss å gjøre (hypotetisk 
handling) vil være sentralt i denne fasen.  For å forstå disse vurderingsprosesser er 
lemniskaten et anvendelig symbol (Schei og Kvistad, 2012). Denne dynamiske vekslingen har 
foregått når aktørene har presentert praksisfortellinger for hverandre, fortolket de ut fra ulike 
perspektiv, reflektert og analysert om der er andre måter å tenke på.  Dette kan innebære 
både vendepunkt og forløsende nye væremåter. Førskolelærere med veiledningskompetanse i 
prosjektet har anvendt PYT-modellen for å løfte praksis til et kritisk etisk nivå. De har alle 
vært forpliktet, engasjerte og motiverte og aksjonsforskningen har derfor gitt meningsfylte, 
lærerike og forløsende samhandlinger og nye forståelser for alle parter. Det ble understreket 
på siste erfaringsdelingsdag. 

Å vite og erkjenne hvordan den enkelte voksen og fellesskapet i barnehagen skaper 
forutsetninger for å fremme barnets læring og danning i handling har vært utfordrende. Ved å 
se på eksisterende praksis i konkrete situasjoner og felles væremåter i det daglige har 
mange aktører blitt seg selv mer bevisst. «Det levnes ingen tvil om at vi voksne i barnehagen 
skaper forutsetninger for barns opplevelse av seg selv» (Nardosletta barnehage, s. 1). 
Sluttevalueringen understreket det samme. Alle barnehagene har hatt et sterkt fokus på 
gjensidigheten mellom barn og voksne. Gjennom denne markering har voksenrollens 
betydning fått et spesielt fokus i pilotprosjektet. Dette fokus har preget innholdet i 
veilednings-samtalene og det avspeiles veldig tydelig i artiklene. Leangen barnehage (s.11) 
har skrevet: 

Spørsmålene vi stiller oss i møte med barn må bidra til at vi forstår barnets 
handlinger, tanker og uttrykk bedre. Samtidig må vi stille selvreflekterende spørsmål 
ved egen væremåte og tenkemåte for å forstå egne handlingsmønstre.  

Å våge å gå dypt i erkjennende prosesser har vært det som løftes fram i artiklene som de 
voksnes danning. Den erfarte læreplanen innebærer alle aktørene som barns, ansattes og 
foreldres erfaringer med barnehagens innhold og relasjonelle virksomhet etter å ha tatt i bruk 
formålsparagrafen og gjort den til praksis. Det er her resultatet av en implementeringsprosess 
skal utgjøre en forskjell. Nardosletta barnehage, (s.3) stiller følgende grunnleggende 
spørsmål: «Klarer vi å implementere slik at det utgjør en forskjell i praksis?» Spørsmål som 
har vært stilt fortløpende på veiledning har vært: Hva innebærer barnehagen som lærings- og 
danningsarena for barn? for de ansatte? for foreldre? Hvordan dokumentere dette? Hva 
innebærer hverdagsaktiviteter og innhold i det daglige for barns læring og danning? Hva er 
sammenhengen mellom det vi sier at vi gjør og det vi gjør i barnehagen? Å se og løfte fram 
eksisterende praksis, fortolke denne i lys av læring og danning og dokumentere hva den 
innebærer har vært et steg på veien mot fasen den erfarte læreplanen. I denne 
implementeringsprosessen har refleksjon over egen praksis vært et essensielt element og 
kravet om skriftliggjøring har beriket prosessen med å sette ord på egen yrkespraksis. 
Praksisfortellingene har vært et viktig grunnlag for refleksjon for alle ansatte. De to neste 
hoveddeler dokumenter dette.  
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Hvordan forankre et utviklingsarbeid i hverdagens praksis?  
«Aksjonsforskningen er kanskje den retningen som har gitt det vesentligste bidraget til en 
overordnet faglig forståelse av og begrunnelse for organisasjonsutvikling» (Klev og Levin, 
2009, s. 54). Barnehagenes utviklingsarbeid kan forstås som organisasjonsutvikling (OU). I 
fire av elleve barnehager har hele barnehagen vært deltakende. De andre har jobbet mer 
avgrenset, men har uttrykt at dette arbeidet skal fortsette og ha overføringsverdi til hele 
barnehagen. Det er blitt understreket at utviklingsarbeidet skal være et hverdagsprosjekt og 
god praksis skal dokumenteres ut fra en virkelighet i hverdagen. Det levende livet er formidlet 
på ærlige og selv-reflekterte måter i artiklene. 

Til tross for at pilotprosjektet har vært svært avgrenset i tid, har barnehagene fulgt bestemte 
faser for utviklingsarbeid (Søbstad og Kvistad, 2005). Klev og Levin (2009) deler OU-
prosessen i tre faser. De benevner disse tre fasene med a) initieringen, b) oppstarten og c) 
læringsspiralen. Vi vil understreke et dynamisk perspektiv på det prosessuelle og har sett 
hvordan parallelle prosesser er blitt sammenvevde. ”Initieringen er søken etter 
problemavklaring som kan reflektere hva som skal være innretningen og målsettingene med 
utviklingsarbeidet” (2009, s. 71). De sier at når det gjelder aktørers medvirkning, er 
utfordringen å få frem og integrere ulike synspunkter i denne første fasen. Barnehagene 
startet utviklingsarbeidet både med innramming av fokusområde og utvikling av 
problemstilling. Kartlegging av hva de hadde gjort tidligere av tilsvarende arbeid ble foretatt. Å 
kartlegge egen kunnskap om danning og læring før de startet arbeidet ble også gjort. 
Barnehagene har uttrykt hvilke forutsetninger de har og hvilke profileringer og tidligere 
satsningsområder som har vært gjennomført i barnehagene. Flere ville innlemme 
pilotprosjektet i det eksisterende for å unngå utsagn som «ennå et nytt prosjekt!». For oss 
eksterne veiledere har det vært frydefulle prosesser å følge deres innramming i det 
hverdagslige Å være analytisk innebærer å kartlegge ståstedet, skriver Vestkanten 
barnehage. Elvebakken barnehage startet med at alle skrev ned sine forventninger til å delta i 
utviklingsarbeidet. At denne fasen ble gjennomført ulikt viser «at det er mange veier til Rom».  

Barna har vært kilde i forhold til det vi har reflektert over. Det var deres innspill vi ville 
ha tak i, og som skulle danne grunnlaget for våre refleksjoner i lærings- og 
danningsprosessen. Barna har bidratt med mye” (Voll barnehage). Videre skriver hun: 
Refleksjonene i møtene har bidratt til å knytte hverdagen sterkere til problemstillinga, 
og å gi arbeidet større aktualitet.  

Problemavklaring er den første viktige fasen i OU arbeidet (Klev og Levin, 2009, s.76) og ser 
det som sentralt for endringsprosessen.. Å avgrense seg ved å velge fokusområde ble gjort. Å 
formulere en god problemstilling innen det valgte fokusområdet har vært meget vesentlig for å 
være medforskende og å gå i dybden. Dette har vært en pågående prosess, som har vært 
gjenstand for veiledning. Som svar på problemstillingen er resultatene blitt dokumentert i 
artiklene. Noen har formulert egne mål på bakgrunn av sentrale målformuleringer. Nardosletta 
barnehage satte seg mål med utgangspunkt i sentrale føringer (s. 3): «å forstå barns lærings- 
og danningsprosesser for videre å skape en kvalitativ forskjell i praksis». Presttrøa barnehage 
valgte en metaforisk problemstilling med mange undertekster, som kunne gi ulike svar: 
Hvordan få barn til å klatre høyere? Barns mestring i naturen var deres fokus.  De sier i sin 
artikkel at alle sju avdelinger var med på å formulere problemstillinger. Dette hadde indirekte 
betydning for forankringsprosessen, slik vi tolker det. Problemstillingene har hatt en 
overordnet betydning i søken etter svar. De har vært kjernen og drivkraften, den røde tråden 
og motivatoren i arbeidet med å finne dokumentasjon på barnehagens som lærings- og 
danningsarena. Da resultatene ble presentert på erfaringsdelingsdagen var det som svar på 

 
 

problemstillingen. Vi synes at valgte problemstillinger kjennetegner gode faglige innramminger 
og presise formuleringer: 

• Hvordan kan voksnes involvering i leiken påvirke barns danning? (Borgen) 
• Hvordan bidrar det tilrettelagte miljøet til at barn utvikler respekt for seg selv og 

andre? (Elvebakken) 
• Hvordan kan oppmerksomme voksne få frem det unike i hvert barn? (Futura) 
• Hvordan kan vi best fremme meningsfulle samhandlinger mellom voksne og barn i 

måltidet i barnehagen? (Leangen) 
• Hvordan fremme ettåringens iboende trang til å klare selv? (Moholt) 
• Hvordan kan estetiske opplevelser i barnehagen bidra til å fremme en positiv 

selvoppfatning hos barnet? (Nardosletta) 
• Hvordan få barn til å klatre høyere? (Presttrøa) 
• Hvordan kan trygghetssirkelen og «trygg-base-tenkning» hos de voksne fremme et 

godt læringsmiljø for ettåringen? (Solbakken) 
• Hvilken opplevelse og forståelse kan barn få av seg selv ved at voksne tar deres 

følelser på alvor? (Vestkanten) 
• Hvordan barn uttrykker og opprettholder vennskap? (Voll) 
• Hvordan møter de voksne barns ulike innspill og initiativ og hvilken betydning har 

det for barns dannings- og læringsprosess? (Øya) 
 

Klev og Levin (2009) sier at oppstarten er neste fase i utviklingsarbeidet. Å legge grunnlaget 
for en langsiktig læringsprosess er viktig i denne fasen, sier de (2009, s. 72). Planlegging 
med innramming av strukturer og arenaer, forutsetninger og muligheter for møtevirksomhet 
har inngått i oppstarten og var pågående hele tiden. Tid og rom har vært en utfordring. 
Artiklene har ulike fortellinger om planlegging og rydding for rom og tid til refleksjon.  

Det var klart fra begynnelsen av at hele personalet skulle involveres i arbeidet med 
prosjektet. Dette var viktig for å styrke helhetsfølelsen i personalgruppa og for å sørge 
for at alle fikk ta del i viktig kompetanseutvikling knyttet til ny lov og planverk. 
Imidlertid var det fornuftig å danne en mindre gruppe som fikk hovedansvar for 
prosjektet og som skulle få veiledning på DMMH i perioden. Gruppen ble dannet av 
representanter fra begge avdelingene; en assistent, en fagarbeider og tre 
førskolelærere, hvorav en av dem prosjektleder. Disse hadde som ansvar å drive 
prosjektet fremover, innsamling av materiale, sørge for skrivearbeid, planlegge og lede 
arbeidet med prosjektet på møter (Leangen barnehage).  

Forankringsprosessen var krevende for mange. Halvårsevalueringen gir et bilde på utfordrende 
sider ved dette. Tid til forankring, planlegging og ledelse som prosjektleder er nevnt av svært 
mange. Motstand i organisasjonen angående prosjektet er et annet moment. Avklaring av 
forventninger som spriker både fra høgskole, styrer og øvrige ansatte er også berørt. I og med 
at dette utviklingsarbeidet har gått over svært begrenset tid, er erfaring knyttet til 
implementeringsprosessen begrenset. I sluttevaluering understreket både styrere og 
prosjektledere at utviklingsarbeidet har vært kort, men intenst og dermed har mye skjedd på 
kort tid av faglig art. Barnehagene har vært opptatte av hva som gir overføringsverdi til andre 
sider ved organisasjonen. «Gjennom engasjement og tilegnet kunnskap har prosjektgruppas 
arbeid fått ringvirkninger videre i enheten» sier Vestkanten barnehage. 
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Det var klart fra begynnelsen av at hele personalet skulle involveres i arbeidet med 
prosjektet. Dette var viktig for å styrke helhetsfølelsen i personalgruppa og for å sørge 
for at alle fikk ta del i viktig kompetanseutvikling knyttet til ny lov og planverk. 
Imidlertid var det fornuftig å danne en mindre gruppe som fikk hovedansvar for 
prosjektet og som skulle få veiledning på DMMH i perioden. Gruppen ble dannet av 
representanter fra begge avdelingene; en assistent, en fagarbeider og tre 
førskolelærere, hvorav en av dem prosjektleder. Disse hadde som ansvar å drive 
prosjektet fremover, innsamling av materiale, sørge for skrivearbeid, planlegge og lede 
arbeidet med prosjektet på møter (Leangen barnehage).  

Forankringsprosessen var krevende for mange. Halvårsevalueringen gir et bilde på utfordrende 
sider ved dette. Tid til forankring, planlegging og ledelse som prosjektleder er nevnt av svært 
mange. Motstand i organisasjonen angående prosjektet er et annet moment. Avklaring av 
forventninger som spriker både fra høgskole, styrer og øvrige ansatte er også berørt. I og med 
at dette utviklingsarbeidet har gått over svært begrenset tid, er erfaring knyttet til 
implementeringsprosessen begrenset. I sluttevaluering understreket både styrere og 
prosjektledere at utviklingsarbeidet har vært kort, men intenst og dermed har mye skjedd på 
kort tid av faglig art. Barnehagene har vært opptatte av hva som gir overføringsverdi til andre 
sider ved organisasjonen. «Gjennom engasjement og tilegnet kunnskap har prosjektgruppas 
arbeid fått ringvirkninger videre i enheten» sier Vestkanten barnehage. 
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”Den enkelte medarbeider skal bli aktivt engasjert i å forme sin egen arbeids- 
situasjon” sier Klev og Levin (2009, s. 72). Den tredje fasen i OU - prosessen benevner de 
som læringsspiralen. ”Utviklingsforløpet er basert på å skape konkrete løsninger til de 
problemene som aktørene i organisasjonen ser” (op.cit., 2009, s. 72). «Vi har fått gode 
faglige råd, litterære tips og økt kunnskap og forståelse av hvordan vår pedagogiske 
virksomhet kan sees inn i en større og helhetlig kontekst» (Nardosletta barnehage). 
Vestkanten barnehage formidler diskusjoner som kan være så hverdagslige at de handler om 
et lite plaster – men refleksjonene kan bli dype og avklarende:     

Når og hvorfor skal barnet få plaster? Hvem skal vi ta hensyn til når uenigheter rundt 
barna oppstår? Våre egne følelser eller respekt for barnet og barnets medvirkning? Ny 
teori, nye refleksjoner fører kanskje til ny læring som gjør at det skjer en 
danningsprosess hos oss voksne også? At vi ser sammenhenger som skaper ny 
mening? 

Det hverdagslige kan løftes, fortolkes, analyseres og være bevisstgjørende. Dype og 
erkjennende refleksjoner om det relasjonelle og det tredje kommer vi tilbake til. 

Hvordan har det prosessuelle i utviklingsarbeidet blitt ledet? 
I dokumenter underveis i den praktiske aksjonsforskningen har vi fått prosjektlederne til å 
sette ord på egen rolle og erfaring. De har satt ord på sentrale sider ved deres væremåte og 
tenkemåte: å være pådriver, igangsetter, knutepunkt, medforsker, motivator, bremsekloss, 
spørsmålsstiller, kritisk venn og forankrer. De har ledet parallelle prosesser med å forankre 
skriving av praksisfortellinger, fortolkningsprosesser, refleksjonsprosesser og å motivere hele 
personalet i dette prosessuelle arbeidet.  Refleksjonsprosesser om det gjensidige mellom 
barn og voksnes lærings- og danningsprosesser krevde pedagogisk ledelse. ”Pedagogisk 
ledelse kan defineres som den ledelsen som kreves for å initiere og lede refleksjons- og 
læringsprosesser i organisasjoner. Denne type ledelse spiller en vesentlig rolle for utvikling 
og endring av læringssystemer og læringskulturer” (Wadel, 1997, s.39).  

Å utføre dette på en systematisk måte var nytt for noen. Enkelte styrere og prosjektledere har 
sagt i sluttevalueringen at dette var nybrottsarbeid. Det er lagt et grunnlag for videreføring har 
de fleste uttrykt. Det fortolker vi som at pedagogisk ledelse er et faglig ledelsesområde som 
ikke er etablert i alle barnehager. I og med at åtte barnehager hadde pedagogisk ledere som 
prosjektledere var det å lede et slikt prosjekt en ny måte å fylle rollen på. De tre andre var 
fagledere og styrer. De ble utfordret på mange nye sider ved pedagogisk ledelse sammen 
med prosjektgruppa. Å være møteleder, koordinator, tidsrydder, planlegger, og forløser er 
benevnelser som de har brukt. Veiledning av dette arbeidet har vært ledd i den praktiske 
aksjonsforskningen. Alle prosjektlederne har hatt en bredt sammensatt prosjektgruppe, hvor 
ulike yrkeskategorier i organisasjonen har vært representert. Dette var i samsvar med føringer 
fra KD og har hatt stor innvirkning på forankringsprosessen i implementeringsarbeidet. Flere 
stemmer har dermed kommet til orde både i arbeidet internt og i veiledning eksternt.  

Hvilke arbeidsmåter har barnehagene valgt?  
Det prosessuelle arbeidet handler både om arbeidsmåter som personalet har benyttet 
kontinuerlig i utviklingsarbeidet og om valg av metoder og verktøy knyttet til arbeid med barn. 
Derfor ser vi at noen arbeidsmåter har vært viktige i forankringsprosessen i utviklingsarbeidet, 
slik at hele personalet har fått et eierforhold til problemstillingen. Å fortolke og skape felles 
forståelse av begrep har skjedd gjennom ulike arbeidsmåter. Pedagogisk sol er ofte benyttet.  
Andre har hatt stor betydning for å løfte fram barn som subjekt og aktører i lærings- og 
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danningsprosesser. De elleve barnehagene har valgt     praksisfortelling som grunnleggende 
metode. Handling er fortellingens kjerne, sier Bech-Karlsen (2003, s. 82). Birkeland sier at å 
fortelle er å holde erfaringen fast. ”Fortellingens funksjon er å erobre erfaringen” (1998, 
s.44). I og med at hensikten med pilotprosjektet var å dokumentere god praksis, er det 
forståelig at valget falt på praksisfortellinger. Birkeland kaller barns og voksnes selvlagde 
fortellinger om og fra barnehagen for praksisfortellinger. De er kilde til kunnskap, hevder hun. 

Praksisfortelling som arbeidsmåte har vært benyttet som grunnlag for fortolkning og for å se 
ulike relasjoner barnet står i. De ble i begynnelsen benyttet som datagrunnlag og 
dokumentasjon av god praksis. Hva med de som inneholdt «dårlig praksis»? Utfordringene ble 
grunnlag for dypere refleksjoner. Mange praksisfortellinger ble til veiledningsgrunnlag slik at 
eier ble veisøker og refleksjonene ble knyttet til de voksnes handlinger. Artiklene inneholder 
mange uttalelser fra barnehagene om dette: «For å komme enda dypere i fortellingene så ble 
de samme historiene tatt opp på basemøter (Presttrøa barnehage). «Praksisfortellingene ble 
samlet inn fortløpende. Vi ønsket nedskrevne fortellinger i jeg-form hvor dialogen mellom 
barna og de voksne skulle være med. Praksisfortellingene ble grunnlag for felles refleksjon i 
prosjektgruppa» (Vestkanten barnehage s. 5). «Å jobbe med praksisfortellinger skaper god 
refleksjon fra alle i personalgruppa. Vi ser at dette er med på å utvikle oss» (Elvebakken 
barnehage, s. 9). De understreker at observasjoner og praksisfortellinger utfyller hverandre. 
Noen samlet praksisfortellinger knyttet til barn langs en tidslinje og kunne dermed se læring 
som en prosess. Voll barnehage fikk tydeliggjort vennskap over tid på denne måten. Ifølge 
Biesta (Vist og Alvestad, 2012, s. 70) sier han at «læring er et begrep som bare kan brukes i 
ettertid». Dette er et stort dilemma ved anvendelse av praksisfortellinger som arbeidsmåte 
som «fryser nuet». Å se barns læring i etterkant av en prosess over tid kan være vanskelig 
ved bruk av praksisfortellinger. Leangen barnehage forstår praksisfortelling som opplevd 
praksis: 

Vi ser på arbeid med praksisfortellinger som en god arbeidsmåte for å nå de målene 
som er satt for dette pilotprosjektet. Praksisfortellinger gir oss et innblikk i en 
hendelse sett fra fortellerens fortolkende blikk. Ved å skrive ned noe utelates naturlig 
nok alt annet og dette noe trer frem som noe viktig. Det som er spennende er hvordan 
dette kan forstås, og ikke minst forstås forskjellig beroende på hvilket perspektiv man 
har/tar. I en personalgruppe representerer enhver sitt unike perspektiv/perspektiver, 
og ved å dele sin fortelling kan samme hendelse forstås på mange ulike måter. Vi tror 
at i dette ligger nøkkelen til bedre å forstå oss selv, barna og vår praksis (Leangen 
barnehage). 

Samtlige har uttrykt at denne formen ga øvelse i å stille gode faglige spørsmål og 
perspektivtaking, som la grunnlag for en reflekterende kultur. Å forstå barns intensjoner og 
samhandling i både barns og voksnes lærings- og danningsprosess fant sted i det 
prosessuelle.  Flere opplevde motstand blant personalet i dette. Kanskje fordi dette 
utviklingsarbeidet ikke fikk den langsiktige forankring som er nødvendig for å forstå danning 
og læring? Det å gi tid og rom til tillitsbygging og avklaring av hensikter er nødvendig. 
Samtlige barnehager har uttalt at dette har vært begynnelsen på fortsettelsen med en slik 
arbeidsmåte som utviklingsarbeid innebærer. Å la seg berøre kunne stå som overskrift over 
suksessfortellingen om praksisfortellingen. Andre metoder og verktøy som ble benyttet:  

• Pedagogisk sol – spesielt i avklaring av egne kunnskapslager, fortolkninger og nye 
fortolkninger av teoretiske begrep. Også som ledd i kartlegging.  

• EQ dukkene til Maria-Pia Gottberg  
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• Dramatisering av sanger, rim, regler, bøker, samtaler med barn og filming om følelser  
• Dialogseminar  
• Samtaler og tegning med barn om vennskap. Egen vennskapsvegg 
• Oppslag på doveggen med tanker og praksisfortellinger  

 
Å ha fulgt pilotprosjektet som et utviklingsarbeid har gitt kunnskap om det prosessue- 
lle endringsarbeidet som et kompetanseløft. Prosjektledere og prosjektgruppene har fått 
erfaring om ledelse av denne type faglig virksomhet. De har stått i det åpne og uforutsigbare. 
Samtidig har de vært målbevisste, planlagte og lagt vekt på forankring med alle aktørene. En 
viktig forutsetning for dette har vært en faglig formulert og tydelig problemstilling. De har 
bygget på egne forutsetninger i organisasjonen, avklart gjensidige forventninger og vært 
ledende. Drivkraften har vært et ekte faglig engasjement. De har mestret å skape 
reflekterende arenaer hvor egen praksis i møte med barns læringsmiljø og danningsarena har 
hatt fokus på fortolkning og veiledning. De har søkt teori og anvendt den for å se 
sammenhenger med praksis. De har våget å stille kritiske spørsmål om egne væremåter og 
tenkemåter knyttet til verdier og holdninger. I og med den profesjonelle konteksten dette har 
skjedd i, har den personlige kompetansen hatt overføringsverdi til fellesskapet. De har gitt 
seg selv nye handlingsrom og styrket kvalitet og bevissthet om den etiske forpliktende 
praksis knyttet til barnehagens samfunnsmandat.  
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Del 2  

Danning og læring i et relasjonelt perspektiv 

 
Hvilke kjennetegn på samspill mellom voksne og barn finnes i 
utviklingsprosjektet?  
I utviklingsprosjektet har alle barnehagene fokusert på dannings- og læringsprosesser i lys av 
relasjonelle perspektiv. Seks av disse retter fokus på de yngste barna, ei aldersgruppe som 
de siste årene har økt betydelig i barnehagen; og som krever tydelig fokus på 
småbarnspedagogikken. Samspillkvaliteten er avhengig av personalets faglige og personlige 
kompetanse. I St. meld. nr. 41 (s. 22) betegnes personalet som ”barnehagens viktigste 
ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, læring 
og sosial utjevning». I NOU 2012:1 (s. 57) fastslås at ”deres samspill med barna gir 
barnehagen konkret innhold og kvalitet” og viser til internasjonal forskning som bekrefter 
personalets betydning for barnehagens kvalitet. Personalet har en forpliktende rolle i samsvar 
med barnehagens samfunnsmandat. Dette presiseres også i rammeplanen (2011): 
”betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra 
barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn” (s. 5) og videre ”danning er en livslang 
prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og 
væremåter” (s. 15). Artiklenes vekt på relasjonelle perspektiv er knyttet til voksnes 
væremåter og tenkemåter med vekt på grunnholdninger i samspill, noe følgende sitat viser:  

Voksenrollen er avgjørende med tanke på å bekrefte barn på deres egne innspill, og at 
det de bidrar med er verdifullt. Dette har betydning for hvordan de opplever seg selv, 
og at de føler seg som en viktig del av fellesskapet (Øya barnehage, s. 2). Vi må 
tilstrebe å møte barna der barna er, for å få tak i og forstå hva de er opptatt av, hvilke 
tanker de bærer på og hvilken retning de ser (Leangen kulturbarnehage). Små blikk og 
kommentarer kan bety så mye både på godt og vondt. … Barna får mer tid til å 
reflektere og til å ta avgjørelser selv. Vi er aktivt tilstede på sidelinja med øyne, ører, 
munn og hjerte (Voll barnehage).  

Disse utsagnene forteller om de voksnes bevisste krav til egne holdninger og væremåter med 
ønske om pedagogisk og relasjonell kvalitet, et ønske som er i tråd med rammeplanen 
(2011). Ønske er mer et krav om at personalet skal møte alle barn med kjærlighet og varme. 
Rammeplanen knytter kravet til barns læringsprosesser: ”Læring vil være preget av kvaliteten 
i samspillet mellom barn og personale” (s. 33). Ifølge Van Manen (1993) kan slik kvalitet 
benevnes som pedagogisk takt, og han skriver ”Pedagogikk betinges av kjærlighet og omsorg 
for barnet” (s. 61). Å bygge relasjoner i samspill er grunnleggende i alt arbeid med 
mennesker, understreker Røkenes og Hanssen (2012) og utdyper at «Relasjonskompetanse 
handler blant annet om å kjenne seg selv, å forstå den andres opplevelse og å forstå hva 
som skjer i samspillet med den andre» (s. 11). De mener at handling ikke kan skilles fra 
samhandling og ser at yrkeskompetanse rommer både relasjons- og handlings- 
kompetanse. Dette har vært viktig fokus for personalet i Presttrøa barnehage: ”Relasjoner 
skapes hele tiden. Det er viktig for barns danning at vi er med på å skape de gode relasjoner 
mellom barna og mellom barn og voksne” (s. 9). Drugli (2012) ser også relasjonskompetanse 
som del av den profesjonelle verktøykassa og hevder at ”alle som arbeider med barn, bør 
kunne mye om relasjonens betydning, og om hvordan etablere, endre og utvikle den” (s. 93). 
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På bakgrunn av sin forskning på de yngste barna i barnehagen, bekrefter hun at positive 
relasjoner mellom barn og personalet må være preget av varme, deling av positive følelser, 
omsorg og åpen kommunikasjon.  

Hvilke kjennetegn på samspill finner vi i artiklene? Betydningen av den gjensidige relasjonen 
mellom barn og voksne utdypes av flere aktører i prosjektet og knyttes til forståelse av 
lærings- og danningsprosesser. Øya barnehage skriver at ”voksne må vise engasjement for 
barnets interesser og ha evne til å vise omsorg. Sensitivitet og syn på barn er viktig” (s. 3). I 
Solbakken barnehage har ettåringens behov for trygghet, tilknytning og medvirkning ført til 
bevisstgjørende refleksjonsprosesser og erkjennelsen av at ”voksnes væremåter og 
tenkemåter, struktur og rammer i barnehagen skaper forutsetninger for barns væremåter og 
tenkemåter” (s. 2). I slike nære relasjoner er de voksne en ressurs som fremmer barnets 
trivsel og trygghet. Personalet i Nardosletta barnehage beskriver også relasjonens betydning: 
”Den må ligge som en trygg grunnmur for at barnet skal kunne hengi seg og fortolke inntrykk 
for videre bearbeidelse. De voksnes involvering, forståelse og sensitivitet har stått helt 
sentralt” (s. 9). Samtidig ser de faren ved at strukturelle forhold, som for store barnegrupper, 
forringer kvaliteten. Rammer og ressurser hemmer implementering av formålsparagrafen og 
sier ”vi blir berørte og opprørte på barns vegne … intensjoner og visjoner står i sterk kontrast 
til praksis” (s. 9). Den samme refleksjonen finner vi i Futura barnehage (s. 7): 

Vi ble nødt til å gripe muligheten her og prøve å fylle verktøykassen med konkrete 
redskap for å håndtere stress, dette for å holde arbeidsgleden oppe og finne trivsel i 
et hektisk arbeidsliv. Vi var nødt til å finne de historiene der ”hjartet var på rette 
staden”, og vi maktet å være oppmerksomme voksne som fikk frem noe unikt i alle 
barn. 

En trivselsundersøkelse gjennomført av Bratterud, Sandseter og Seland (2012), viser at barns 
trivsel og mulighet for medvirkning i barnehagen henger sammen med forhold som både har 
med struktur- og prosesskvalitet å gjøre. Forskerne viser til barnehagens voksentetthet, og at 
det er stor variasjon mellom barnehagene. ”Dersom barnehagene ikke har tilstrekkelig og 
kvalifisert personale, vil det bli vanskelig å imøtekomme alle barnehagens oppgaver og gi 
hvert enkelt barn tilstrekkelig oppmerksomhet” (s. 91). I NOU 2012:1 presiserer Øie-utvalget 
nettopp forutsetningen for at personalet gis rom for nok tid og oppmerksomhet og at 
”pedagogiske prosesser går sammen med strukturelle faktorer” (s. 64). Dette har ført til at 
utvalget foreslår økt bemannings- og pedagogtetthet for å fremme kvaliteten for alle barn i 
barnehagen (s. 325). 

Oppsummert viser artiklene følgende kjennetegn på samspill barn/voksen: gjensidighet 
mellom voksne og barn er avhengig av de voksnes bevisste tenke- og væremåter. Å se barn 
som subjekt og medvirkende aktører stiller krav til voksnes relasjonskompetanse og 
grunnholdninger. Flere skriver at barns medvirkning krever voksne som er tilstedeværende og 
engasjerte, sensitive og nære, og som har evne til å vise omsorg og åpenhet for barns behov 
for tilknytning og trygghet. Videre viser artiklene til at lyttende voksne undrer seg mer sammen 
med barn, som får tre tydelig fram. Dette bidrar til at voksne blir oppmerksomme på barns 
intensjoner, som igjen er viktig informasjon for voksne i likeverdig samspill med barn. 
Trivselsundersøkelsen understreker også at voksnes relasjonskompetanse er sentral både for 
barns trivsel og medvirkning i barnehagen (Bratterud, Sandseter og Seland, 2012).  
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Hvilken betydning kan voksnes væremåte ha for barns medvirkning, 
selvfølelse og kunnskaping? 
Barns rett til medvirkning er forankret i FNs barnekonvensjon og lovfestet i barnehageloven.  I 
rammeplanen (2011, s, 18) kreves at ”den pedagogiske virksomheten må organiseres og 
planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning”. Barns rett til medvirkning er en 
stor utfordring i et samfunn, hvor barn tidligere ikke har hatt denne rettigheten. Tradisjonsrike 
og vante former for samhandling kan være både utfordrende og tidkrevende å forandre 
nettopp fordi ”Barns rettigheter berører kjernen i konvensjonelle autoritetsforhold” (Bae 2006, 
s. 11). Moholt barnehage tar utfordringen i dette prosjektet (s. 3) ”Barns rett til medvirkning 
krever en ny voksenrolle … voksne som ser barnet som subjekt … som gir barnet erfaring 
med å bli sett og hørt … styrker deres syn på seg selv som viktig deltaker i et demokrati”. I 
denne barnehagen ønsker de voksne å være viktige gjensidige medopplevere. Å dannes til 
denne nye voksenrollen er et av målene for denne barnehagens utviklingsarbeid. En slik 
prosess, krever dypdykk i barnehagens kultur og kraftfulle, transcendente refleksjoner som 
fører til overskridende handlinger (Søndenå, 2004). Flere barnehager kan vise til slike 
prosesser i vårt datamateriale som i ovennevnte Moholt barnehage. I denne barnehagen er 
personalet opptatt av danning og medvirkning som gjensidige prosesser og skriver (s. 3) 
”Gjennom medvirkning får barnet erfaring med å bli sett og hørt og dette kan være med på å 
styrke deres syn på seg selv som en viktig deltaker i et demokrati.” Personalet er inspirert av 
Bae og av hennes mangeårige forskning med fokus på relasjonsprosesser i barnehagen. Hun 
(Bae, 2005, s. 1) hevder ”Å møte barn som subjekt er altså ikke noe som trer i kraft etter 
hvert som de vokser og får språk. Utfordringen ligger der helt fra de kommer til verden”. Dette 
utfordrer personalet i tillegg til Bae sin vektlegging av anerkjennende atmosfære og 
gjensidighet i relasjonen. Pedagogens væremåter skaper forutsetninger både for barnets og 
de voksnes utvikling.  

En bevisstgjøring, hvor pedagogen begynner å se kritisk på egne ureflekterte holdninger i sin 
kunnskapsbakgrunn, betegner Bae (1992) som et vågestykke. I Moholt barnehage ønsker 
personalet at barnet skal få større plass i sitt eget liv. De har stilt spørsmål ved hvorfor 
voksne hjelper de yngste med oppgaver som de kan klare selv. Systematiske refleksjoner 
knyttet til barnets dannings- og læringsprosess har her ført til mer bevisste voksne og gitt 
ringvirkninger for samspill i praksis. Endring krever at de voksne evner å la barnet medvirke, 
og de skriver ”grunnen til at vi ofte er i forkant kan være at vi som voksne har et ønske om å 
være effektive i hverdagen” (s. 6). Dette innebærer at voksne må gi barna responstid, 
gjenerobre langsommeligheten og være nysgjerrig på den voksnes hjelperefleks overfor 
ettåringen. ”Det er sånn jeg har gjort det, og det er ikke før nå at jeg har blitt bevisst det. 
Dette uttrykker en assistent på et av våre første møter om temaet, og flere kjenner seg 
igjen.” (s.7). Med mer kunnskap og økt trygghet på hverandre har personalet i 
prosjektperioden våget å være kritiske venner for hverandre. I artikkelen skriver de videre (s. 
7):  

Vi er av den oppfatning av at dersom vi voksne viser at vi tror på barnet, og hva det 
kan mestre, så styrker det troen barnet har på seg selv. Vi kan da være med på å 
styrke barnets selvfølelse og selvtillit, og gjennom medvirkning sender vi signaler om 
at barnet har påvirkningskraft ikke bare i møte med seg selv, men også i møtet med 
andre. Dette ser vi på som viktige deler av barnets danningsprosess i barnehagen.   

Røkenes og Hanssen (2012) mener det er viktig å skille mellom selvtillit og selvfølelse: 
”Selvtillit er noe vi får gjennom å mestre ulike ferdigheter, og blir møtt med ros og beundring 
for det vi gjør. Selvfølelse er noe vi utvikler gjennom å bli sett, hørt og anerkjent empatisk av 
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viktige andre over tid” (s. 183). Positiv selvfølelse er en anerkjennelse av den du er som 
person. Det vil være verdifull støtte i både barns og voksnes søken etter kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger. Slike prosesser i personalgruppa kan styrke barnehagen som 
læringsarena, slik det hevdes i St. meld. nr. 41 (s. 59): ”En god barnehage gir barnet støtte 
for læring, ser og anerkjenner barnets evne og behov for å lære”.  

”Begrepet kunnskap er sammensatt av to begrep; kunne og skape. Gustavsson (2000) sier at 
det kan hete kunnskaping. Han mener at kunnskap innebærer noe kreativt, og at å skaffe seg 
kunnskap er en aktivitet, som krever bevissthet om å framstille kunnskapen. I Voll barnehage 
er personalet opptatt av voksenrollens betydning i møte med barnet som subjekt og med 
mottoet ”Vi bygger kunnskap sammen” fokuserer de på samspill ut fra følgende perspektiv:  

For oss har det blitt enda viktigere å ha samme fokus som barnet. Det gjør at vi lettere 
får tak i deres intensjoner. Vår betydning som personale kommer tydeligere fram. En 
av våre fagarbeidere sier: ”Det er mesta hustre! E tenke på ka det kan bety for et 
barns opplevels.”  … Det samme gjelder oss voksne imellom, legger hun til. Det er 
viktig at personalet har en god tone med kultur for å si noe fint om hverandre. Vi er 
modeller, og vår tone vil smitte over på barna (Voll barnehage, 2012, s. 8). 

I samsvar med å se barn som subjekt skaper barn seg selv og sin kunnskap i aktiv 
samhandling med ting og mennesker. ”Hvis barnehagebarn skal bli møtt ut fra sine rettigheter 
til å lære og til å utvikle seg ut fra egne forutsetninger, - slik barnehageloven og barnekonven- 
sjonen sier - så må myndigheter og barnehagepersonalet ta et klart ansvar når det gjelder 
barns læringsprosesser” (Bae, 2005). I Borgen barnehage har personalet erkjent at hver og 
en må ha kunnskap om hva som påvirker danningsprosessen: 

Vi må ha kunnskap om barnas forutsetninger, behov, interesser og erfaringer for å 
tilpasse og utvikle barnehagen slik at den blir stimulerende og utviklende for alle barn. 
Dette krever kompetente voksne som har et bevisst forhold til hvilke muligheter vi 
tilbyr barna i barnehagen og hvordan vi selv er i relasjon med barn (Borgen barnehage, 
s. 10). 

I nyere teori om læring, ses barn som aktive medkonstruktører av egen kunnskap. I 
motsetning til stereotype pedagogiske mønstre, hvor pedagogen formidler kunnskap eller 
tester barns kunnskap gjennom lukkede spørsmål, så tar nyere læringssyn høyde for at barn 
er aktive medskapere av mening underveis i prosessene (Bae, 2004). Å være med som 
deltaker åpner for totalt andre muligheter enn å være tilskuer på sidelinja. Dette har 
betydning både for barns læring og danning og også for barns trivsel. Den er i stor grad 
avhengig av de voksne og deres kompetanse, lyst og mulighet til å se og være i samspill og 
dialog med barn. ”Medvirkning i form av muligheter til selv å påvirke hvor de skal bevege seg, 
og hva de skal gjøre ser ut til å være viktig for barnas trivsel i barnehagehverdagen” 
(Bratterud, Sandseter og Seland, 2012, s. 4). 

Medvirkning krever voksne som ser barnet som et subjekt som har kompetanse til å 
påvirke omgivelsene rundt seg. Med dette forstår vi at barn er deltakende og får tid til 
å respondere på innspill og initiativ (Moholt barnehage). 

Tid blir derfor en annen viktig faktor som flere av artiklene løfter fram i barns lærings- og 
danningsmiljø. Å skape både rom for og tid for å være i leik, kunne utforske og oppleve. Dette 
krever en levende pedagogikk. At de voksne evner å være sensitive for barns 
meningsskaping, at voksne er villig til å legge egne planer til side, og ikke blindt følge en 
oppsatt plan. Skal barns danning tas på alvor, må hverdagen i barnehagen gi tid og rom for 
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barns stemme og aktive innvirkning i eget liv. Personalet i Moholt barnehage har erkjent at 
barns lærings- og danningsprosesser krever en langsommelig pedagogikk. Vi har tidligere 
nevnt flere artikler som nevner at stramme rammefaktorer utfordrer personalets mulighet til 
den romslighet og fleksibilitet de ønsker i møte med barn. Leangen barnehage, med sitt fokus 
på måltidets muligheter, har erfart at de rammene de setter for måltidet legger klare 
forutsetninger for samhandlingsmulighetene (s. 9). Her kreves både bevissthet og refleksjon 
om hvordan innholdet må organiseres slik at det er rom og tid for barns medvirkning og andre 
forventede pedagogiske intensjoner.   

Konklusjonen er entydig. Dette pilotprosjektet viser at voksnes tenke- og væremåter er av stor 
betydning for barns selvfølelse, medvirkning og kunnskaping. Likeverdighet i asymmetriske 
relasjoner krever en bevisst holdning for å justere ubalansen i maktforholdet. Dette fordrer 
drøftinger og refleksiv praksis. ”For at drøftingene skal gi mening og få betydning i den 
enkelte barnehage, synes det sentralt å forankre diskusjonen i den aktuelle barnehagen, 
barnegruppens sammensetning og den lokale konteksten og få med hele personalgruppen i 
felles prosesser” (Bae, 2012, s. 26).  

 

Hva kjennetegner den gjensidige læringsprosessen i barnehagen? 
I Vestkanten barnehager er satsningsområdet ”Æ blir mæ i møte med dæ”, hvor barns og 
voksnes gjensidige lærings- og danningsprosess står i fokus: ”Vår atferd som voksne har 
betydning for om barnet lykkes i samspill og får en positiv følelse av seg selv” (s. 1). Dette er 
i tråd med Bubers grunnfilosofi. Når et Jeg forholder seg til et Du, kjennetegnes det av at 
”mennesket blir til Jeg ved Du´et” (Buber, 1992, s. 29). Den ene formes av den andre, også i 
forholdet mellom voksne og barn. Det er et ærlig og ekte møte mellom to likeverdige 
mennesker, som begge har lik mulighet til å være åpne og mottakelige, fri og skapende. 
Derfor vil dette forholdet være dynamisk og selvfornyende, hvor det er dyp forståelse for 
dialektikken mellom det individuelle og det sosiale. Dette handler om å bli til i verden. 
Selvutfoldelse må ses i lys av det sosiale, hvor den enkelte viser ansvar for hvem og hva en 
er. En forståelse som peker på betydningen av at vi blir til i verden gjennom vårt forhold til 
andre. Det kan først og fremst representere det ukjente, og det som er annerledes. Læring 
kan ses som tilegnelse, hvor mennesket mestrer ulike ferdigheter, en læring som gir mer og 
mer, altså en beholdning individet har. Som en ”motvekt” til dette synet presenterer Biesta 
(2009) læring som en reaksjon på det som er forskjellig fra oss. En læring som har til hensikt 
å forstyrre og utfordre. Læring, som reaksjon, handler om å bli til i verden, vise hvem jeg er, 
og hvor jeg står. Dette sier oss noe om hvordan barn går aktivt inn i samspill med miljøet, slik 
Voll barnehage skriver (s. 8): 

Vi erfarer som rammeplanen sier at: ”Barna er sosiale aktører som bidrar til egen og 
andres læring” (s. 16). De har vært aktører i egen og hverandres dannelsesprosess, 
og i stor grad lagt grunnlaget for personalets prosess. De lærings- og dannings- 
prosesser barna er i, har ikke sitt grunnlag i teorier. De er erfaringsbaserte. Prosjektet 
har tydeliggjort for oss at barna lever sine relasjoner. De gjør vennskap, og dannes 
kontinuerlig i måten de møter omverden på og i samspillet med den.   

Danning skjer i fellesskapet når barn gjør vennskap. Vennskap har over tid vært fokusområde 
i Voll barnehage, hvor personalet har økt sin kompetanse gjennom egen danningsprosess:  

De refleksjonene, vi har gjort oss gjennom dette prosjektet, har dannet oss til noe 
annet enn det vi var … Hva liker vennene dine at du gjør, og hva liker du at vennene 
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dine gjør? Dette er spørsmål vi har snakka om sammen med barna. Vi ønsker å sette 
fokus på den enkeltes betydning for de andre i gruppa … Vi opplevde at vår aktive 
tilstedeværelse var av betydning for barna i deres lærings- og danningsprosess (s. 3, 8). 

Vennskapsrelasjoner kjennetegnes av åpen dialog preget av gjensidig tillit og trygghet om å 
ville hverandre vel. Pettersen (2006) hevder at menneskets vekst og utvikling er knyttet til 
gode relasjoner, og hun viser til Aristoteles som betrakter vennskap som svært 
betydningsfullt.  Det gode liv for Aristoteles er et liv i fellesskap med andre. ”Målet med 
menneskets danning, innenfor rammene av Aristoteles` tenkning, er å gjøre oss i stand til å 
virke på vårt beste sammen med andre mennesker” (s. 69). I sosiale situasjoner trenger vi 
praktisk klokskap, som Aristoteles benevner som fronesis. ”Klokskap handler om det unike, 
om å kunne se hva som er i en konkret situasjon er den beste handlingen, og dette må 
erkjennes av den enkelte” (Pettersen, 2006, s. 79). Vennskap kan være en kilde til å danne 
hverandres fronesis. Vestkanten barnehage har også arbeidet med tilhørighet og fellesskap i 
barnegruppa. Her er det lagt vekt på trygg hverdag og mestring i samspill med andre barn. 
Sammen med barna ble ”hjertestol” skapt, hvor særlig barna skulle si noe positivt om barnet 
som gruppa valgte til å sitte i stolen. Å være en venn og få venner var i fokus. Vennskap gir 
en god ramme for kunnskap og er ”betydningsfull for utvikling av selvrefleksjon og empati, for 
opplevelsen av å bli sett og forstått og inngår derfor også i danningen av den enkeltes 
karakter og identitet” og skaper en unik mulighet for danning (Pettersen, 2006, s. 66).  

Ovennevnte viser at aktiv samhandling i barnehagens hverdagsliv, bidrar til selvinnsikt, hvor 
en gjensidig påvirker hverandres lærings- og danningsprosess. Denne prosessen kan gi den 
enkelte praktisk klokskap, verdifull innsikt, som kan ha stor betydning for personens nåtid og 
fremtid.  

Danning innebærer både det som skjer her og nå, men og det som har et framtidig 
perspektiv i seg. Vi kommer aldri bort fra at barns danning skaper forutsetninger for 
væremåter og tenkemåter i senere år. Men syn på barn og barndom kan ikke handle 
om enten – eller. Å møte barn som beings i det levende livet her og nå legger 
grunnlaget for noe framtidig. Derfor handler det om både – og. Både beings og 
becomings. (Schei og Kvistad, 2012, s. 96). 

Hvordan skjer danning i barnehagens fellesskap?  
Danning handler for oss om både barns og voksnes mulighet til refleksjon. Barnehagen er en 
arena for demokratiske prosesser. Mennesket er i en særstilling med sin evne til 
selvrefleksjon, evne til å velge og evne til å være ansvarlig, både for oss selv og andre 
(Myhre, 1994). I barnehagen skal de voksne både være lydhøre for barnas uttrykk og følge 
barnas engasjement, og de skal formidle kunnskap, vekke barns nysgjerrighet og undring. 
Dette er en balansekunst. De voksne skal ikke styre eller overta, men inngå i et samarbeid 
som skaper grunnlag for at barn selv skal oppdage, få økt innsikt og forståelse. De voksne 
skal være medundrende og medforskende. Kvaliteten i samspillet vil ha betydning for den 
læring som skjer. Det betoner viktigheten av voksne med samspillyst, med vilje til å prøve ut 
noe nytt sammen med barn og som i større grad er innstilt på å rette blikket mot barns 
oppmerksomhet (Østrem, 2012). Det er krevende, men morsommere. Forståelse av 
danningsbegrepet gir føringer for en bevegelse fra formidling til felles utforskning. En 
bevegelse i gjensidighetens rom. 

Voll barnehage har erfart at barnets selvrefleksjon kan føre til inkludering i leken (s. 5). Her 
beskrives et levende samspill, hvor barn er villige til både å bidra med noe og gi slipp på noe 
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eget. En veksling som ivaretar det gjensidige og opprettholder vennskapsrelasjonen. 
Danningsprosessen kan knyttes til evnen til å reflektere både over det en møter og over seg 
selv, egne holdninger og væremåter. Selverkjennelse er viktig. Materialet vårt gir mange 
eksempler på samspill, hvor barn blir oppfordret og inspirert til både refleksjon, ta stilling og 
til å uttrykke egne meninger. Flere viser til betydningen av at personalet stiller barn gode 
spørsmål, som inspirerer til undring og refleksjon. En praksis, som utforsker barns undring og 
tenkning, kan danne et fundament for læring og samtidig øke barns bevissthet om egne 
tanker og eget språk. «Voksnes interesse for barns undring gjør at barnet opplever seg som 
betydningsfullt, og det skaper næring for videre undring» (Elvebakken barnehage, s.4). Barn 
trenger å bli møtt av voksne som bryr seg om hvordan barnet tenker, og som tør å gå inn i 
prosesser som ikke bare er bekreftende og støttende. ”Jeg synes det er viktig at vi voksne 
stiller spørsmål, slik at barna gjør seg sine egne tanker” (Nardosletta barnehage, s. 9). 
Barnehagen knytter dette til tro på at refleksjon styrker barnet til å være aktiv medskaper i et 
demokratisk miljø. Barnet kan være kritisk til sine omgivelser og bli av betydning, både for 
seg selv og andre. Med dette mener de å ta barns perspektiv og gi dem rett til egne erfaringer 
og opplevelser. Å ta barns tenkning på alvor handler om å anerkjenne at barn kan tenke selv 
og det å utfordre barns tanker (Olsholt, 2008).  

Materialet vårt viser at voksne i barnehagen ofte skaper plass til samtaler og opplevelser der 
barns kritiske tenkning og undring står i fokus. I Voll barnehage har undersøkende fellesskap 
i åpne dialoger vært viktig fokus: ”Det kan være undringen sammen med barna, la spørsmål 
stå ubesvart noen dager, mens barna søker svar. Å la barnas perspektiv være en del av 
grunnlaget for hva vi gjør i dag og for planene vi legger fremover” (s.1). Det stiller krav til de 
voksne om å gi slipp på en rolle, hvor de vet best og har alle svarene. Kunsten er å slippe 
barna til, og la deres stemme få plass og betydning. «I dette prosjektet oppdaget vi at en av 
rammene vi hadde skapt i velmenende intensjon faktisk røvet barna fra viktige 
samhandlingserfaringer» (Leangen barnehage, s. 9). ”Det er viktig i en danningsprosess at 
barna får tid og anledning til å tenke selv og til å prøve” (Presttrøa barnehage, s. 6). 
Personalet i denne barnehagen er ”nysgjerrige på barns opplevelse av seg selv” og undres 
hvordan de best kan legge til rette for likeverdige møter som en forankret trygghet til at barnet 
tør å presentere seg selv. Barn undrer seg ofte i sin streben etter å forstå seg selv og verden, 
og barns undring kommer til uttrykk på ulike måter gjennom spørsmål, fortellinger og 
samtaler, leik og estetiske uttrykk. Dette er en refleksjon personalet på Vestkanten 
barnehage har gjort seg i sitt arbeid med fortolkning av en praksisfortelling. 

Denne fortellingen viser en gruppe barn på tre år som stopper opp i leken for å drøfte 
hva de kan gjøre overfor Nils som har slått seg. De setter seg selv til side for å snakke 
om det barnet som er lei seg. De engasjerer seg selv om de hører at han får trøst av 
en voksen. … Danning handler om at barn kan stille kritiske spørsmål, har evne til å 
reflektere og se ting i en større sammenheng. Er det ikke det som skjer her? Deretter 
løftet vi fram den voksnes betydning. Den voksne kunne foreslått å fortsette leken da 
de hørte at Nils fikk trøst. I stedet får barna rom og tid til å diskutere og reflektere 
uten å bli avbrutt (Vestkanten barnehage, s. 7). 

Som oppsummering på danning i barnehagens fellesskap, er vi enige med Bae (2005) som 
sier at  

Dypest sett handler det å møte barn som subjekt om en yrkesetisk holdning. Den må 
komme til uttrykk i praksis på varierte måter, enten det gjelder barns medvirkning, i 
fysisk og psykisk omsorg, ved å vise respekt for barns lekende væremåter eller 
gjennom å skape et læringsmiljø hvor barn engasjeres i spennende prosesser. 
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Del 3  

Danning og læring i møte med kultur, innhold og 
omgivelser  

 
Hvordan påvirker det kulturelle innholdet barns danning i fellesskapet? 
Personalets ansvar for barnehagens danningsinnhold innebærer en bevissthet om det tredje i 
relasjonen. Det være seg det fysiske miljøet ute og inne, materiale, og utvalg av leker og 
bøker. Danningsbegrepet har i utgangspunktet et individualistisk preg. Den grunnleggende 
tanken er imidlertid at mennesket utvikles gjennom sitt møte med omverdenen, i møte med 
andre mennesker, kultur, og i møte med det som er fremmed og annerledes (Gustavsson, 
2001). Det barnet møter er med på å fremme barnets danning. Det vil være samhandlinger av 
ulik karakter. Vi må se på betydningen av vår påvirkning og i den påvirkning som ligger i det 
omgivende miljøet. I vårt materiale er det fortellinger fra leik i naturen og i barnehagens 
innerom som viser ulike kvaliteter i samspillet mellom barn og omgivelser. Det tredje handler 
også om det kulturelle miljøet med valg av fortellinger, tradisjoner, sanger, og estetiske 
opplevelser. Her ligger en viktig del av barnehagens pedagogiske innhold. Det psykiske 
samhandlingsmiljøet mellom voksne, mellom barn og voksne og barn imellom er en vesentlig 
premiss for barns læring og danning. En kultur skapes der verdiene preger handlingene og 
væremåtene. «Barn lærer hele tiden, og gjennom alt de gjør. Det må bety at barn møter 
danningsinnhold overalt i barnehagen» (Nardosletta barnehage, s.8).  

Barnehagenes artikler forteller om barns møter med kultur og tradisjon. Personalet er viktige 
kulturformidlere, både som rollemodeller og ved å gjøre kultur tilgjengelig for barn. I artiklene 
finner vi fortellinger om barn som deltar aktivt på sine egne måter, barn og voksne som 
samarbeider, og som skaper kultur sammen.  I interaksjon med omverdenen virker 
mennesket forandrende inn på kulturen, en kulturell prosess som skjer gjennom menneskets 
egen aktive virksomhet. I slike prosesser skapes ny forståelse og innsikt, noe som kan 
forandre mennesket selv (Brostrøm og Hansen, 2004). Erfaringer fra barnehagene våre løfter 
fram betydningen av den aktive og engasjerte voksne med en oppmerksomhet og sensitivitet i 
det å oppdage barns interesser og innspill, og bygge videre på dette. Dette sitatet fra Borgen 
barnehage kan stå som et eksempel på dette. 

For oss er det viktig å gi barna erfaringer og opplevelser som bidrar til læring gjennom 
leik. Dette krever en aktiv voksenrolle som igangsetter, inspirerer, viderefører og 
tilfører noe nytt i leiken. Oppmerksomheten må rettes mot det barn er sammen om. 
Hva ønsker barn å utforske, hva er de nysgjerrige på, hva skjer når de mestrer nye 
ting, hvilke utfordringer har de behov for? (Borgen barnehage). 

Personalet velger bevisst et læringsinnhold som barn aktivt kan ta i bruk i sin 
meningsskaping. Hvordan barn tar imot inspirasjonen er ikke forutbestemt av voksne, men gir 
rom for barns utforskning og ulike tilnærminger. På Øya barnehage har de skapt en tradisjon 
om fredagsdans. Her lever kultur, fellesskap og glede! Personalet inspirerer og setter i gang 
aktiviteter der barn og voksne kan delta ut fra seg selv. Dette er bevisste valg av aktiviteter 
der voksne oppmuntrer barn til å bli oppmerksomme på hverandre. Barna får positive 
samspillserfaringer og får betydning for hverandre. Fortellingen om påskefisken fra Øya 
barnehage, kan stå som et eksempel på et bevisst valg av læringsinnhold knyttet til våre 
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tradisjoner. Det er påskeforberedelser på avdelingen. Personalet har satt fram kar med vann 
og gul ull, slik at barna kan tove kyllinger. 

Mens flere av barna har begynt aktiviteten, sitter Morten stille på stolen og kikker ned 
på karet med vann. ”Skal du lage en kylling du også?”, spør en voksen. Men Morten 
uttrykker at det vil han slettes ikke. Han sitter stille litt til. ”Vil du gå ned, da?”, spør 
den voksne.  Morten rister på hodet. Nei, det vil han heller ikke. Han ser ned i vannet, 
ser på ulla og prater om fisk. Lenge sitter han slik, uten å ta på verken vann eller ull. 
Så legger han ulla nedi og begynner å forme og klemme på den. ”Fisken”, gjentar han 
flere ganger under prosessen. Etter en lang stund trekkes en flat ull klump med 
”antenner” opp av vannet. Han får tilbud om å lime på øyne og rødt nebb. Men det er 
uaktuelt for Morten. Han har laget en fisk, han (Øya barnehage). 

I denne fortellingen kan barnet møte kultur og innhold med frihet og selvstendighet. Barnet 
skaper selv sine erfaringer gjennom måten det tar artefaktene i bruk (Ødegaard, 2012). 
Mahrdt (2004), refererer til Arendt som knytter danning til det å tre fram i fellesskapet, ta 
initiativ og tåle det mangfoldige. Hvert menneske bringer inn noe nytt med seg selv og sin 
forskjellighet. Brostöm (2011) tar utgangspunkt i Klafkis danningsbegrep som sier at danning 
omfatter både selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. «Danning er å være myndig 
og modig, ha evne til kritikk og delta aktivt i demokratiet, øve innflytelse, kunne argumentere 
og kunne lytte» (s.42). Fortellinga over kan også forstås som barns motstand og en kraft for å 
gi uttrykk for egne intensjoner. Morten viser her et mot og en kraft ved ikke å innordne seg 
voksnes forventninger. Skal vi fremme barns danning i barnehagens praksis, må personalet 
våge å gi rom for barns motstand (Østrem, 2012). «Danning handler ikke bare om å kunne yte 
motstand, men også å bli møtt med motstand» (Østrem, 2012, s.135). At læring og danning 
skjer i et gjensidig samspill med omgivelsene fremhever betydningen av å se på det skapende 
møtet mellom mennesker og aktiviteter, ideer og prosjekter. Et slikt møte stiller store krav til 
den voksnes åpenhet og velvillige forståelse av barnets intensjoner og tilnærming. Et møte 
hvor barnet får mulighet til å kjenne seg forstått og akseptert, og til å uttrykke mer av seg selv 
uten å stå i fare for å bli avvist eller utelukket fra fellesskapet (Bae, 1996).   

Biesta (2009) er opptatt av en gjensidighet mellom det lærende subjekt og læringens 
innhold, hvor læringsinnholdet ikke må være statisk og uberørt av subjektet, men heller ikke 
tilfeldig. Innholdet skal ha den kvalitet i seg at det både berører og forstyrrer. Det skal gi 
motstand mot det vi allerede vet. Østrem (2012) løfter fram betydningen av at det faglige 
innholdet barn møter i barnehagen skal ha relevans for barns liv. For Morten i fortellinga over, 
var det vannet og fisken som skapte mening. Samtidig skal innholdet innebære noe ukjent, 
noe som gir en form for motstand som bidrar til å utvide barnets perspektiv og forståelse. 
Artiklene fra Leangen og Vestkanten barnehager løfter fram forståelse av danning hvor barns 
motstand er aktualisert. De stiller viktige spørsmål ved hvordan personalet i hverdagen lett 
kan frarøve barn muligheten både til å yte motstand og tåle å få motstand. På den måten kan 
personalet frarøve barn viktige samhandlingserfaringer (Leangen barnehage). Ved å ha et mer 
eller mindre bevisst ønske om ro og god stemning kan personalet sette rammer som ikke 
skaper motstand hverken for barn eller voksne. Rammer som ikke skaper refleksjon over 
egne selvfølgeliggjorte væremåter. 

Frarøves ikke barna viktig lærdom hvis målet er å unngå konflikter? Vi mener danning 
handler om å ta egne valg, selvstendig tenkning og barns medvirkning. Det kan 
innebære at vi voksne ikke alltid har rett. Var det slik at Anne viste motstand mot 
avgjørelsen og markerte at voksne ikke hadde rett? (Vestkanten barnehage). 
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Slik kan vi forstå Anne som handlende og aktivt subjekt som yter motstand og opponerer mot 
å tilpasse seg voksnes forventninger. All læring kan føre til uventede forandringer (Biesta, 
2009). Han knytter læring til det risikable. Vi kan risikere å lære noe vi på forhånd ikke kan 
forestille oss! I møte med et læringsinnhold ligger muligheten til det uforutsette og 
uforutsigbare. Et slikt perspektiv aktualiserer forholdet mellom det planlagte og det spontane. 
En utfordring hvor personalet står i det usikre og åpne i spennet mellom egne intensjoner og 
barns innspill. 

Hvordan kan barn være aktive medskaper i hverdagen i en treleddet 
relasjon? 
Det ser ut til at læringskulturene i de ulike barnehagene er sammensatte og varierte. 
Materialet vårt viser flere fortellinger om barns læring gjennom aktiv deltakelse i fellesskapet, 
hvor de voksne legger til rette og inntar en støttende og oppmuntrende rolle. Altså et 
sosiokulturelt syn på læring (Afdal, 2011). I denne tradisjonen kan læring knyttes til å mestre. 
Et perspektiv vi kan kjenne igjen i flere artikler (Borgen, Elvebakken, Moholt, Presttrøa). I 
tillegg kan vi se et syn på læring hvor barn og voksne sammen skaper kunnskap. Altså et syn 
på læring som skjer gjennom forhandling og nyskaping (Afdal, 2011). Mange av artiklene 
løfter fram refleksjonens betydning for læring og danning (Leangen, Moholt, Nardosletta, 
Presttrøa, Vestkanten, Voll). Både barn og voksne får rom til refleksjon og undring. Kolle, 
Larsen og Ulla (2010) refererer til Derrida som fremhever det å yte motstand mot det ensidige 
og om å synliggjøre det tvetydige og det ulike. Slik kan det å utvikle kunnskap handle om en 
bevegelig praksis, om ikke å stivne i fastlåste mønstre.  

Rammeplanen (2011) sier at læring i barnehagen skal ta utgangspunkt i og bygge opp om 
barnas egne interesser, deres nysgjerrighet og oppdagerlyst. Personalets rolle er også å være 
gode modeller som engasjerte og nysgjerrige voksne. De må kunne fange opp og gi barn 
tilbakemelding som støtter en positiv innstilling til læring. En pedagogisk konsekvens er at de 
voksne må rette blikket dit barnet har sin oppmerksomhet. Begrepet treleddet relasjon er 
aktualisert (Østrem, 2012, Torjussen, 2012). En relasjon mellom et du og et jeg og et 
saksforhold vi deler (Østrem, 2012, s.136). Hun viser til Skjervheim som løfter fram at et 
likeverdig møte mellom to subjekt er avhengig av at man møtes i noe felles tredje (s.70). Et 
møte hvor saksforholdet står i sentrum for kommunikasjonen.  

Vi var opptatte av å skape rom for barnet til å utforske sin personlige og kulturelle 
identitet, hvor barnet kunne realisere sine evner og egenskaper. Med det som 
utgangspunkt brukte vi en del dramatisering for å skape rom for et tredje saksforhold 
(Nardosletta barnehage). 

Det tredje etableres ved at vi tar del i den andres interesse, og evner å ta den andres 
synspunkter på alvor. Dette peker på betydningen av voksnes sensitivitet for barnets uttrykk 
og intensjoner. Voksne som må ivareta barnets subjektstatus gjennom en innlevende og 
forstående holdning. Som deltaker i en treleddet relasjon engasjerer jeg meg i den andres 
ytringer ved at vi «sammen vender oppmerksomheten mot et felles saksforhold» (Torjussen, 
2012, s.150). Gjensidige relasjoner etableres gjennom et felles engasjement for noe utenfor 
selve relasjonen. I materialet vårt finner vi fortellinger om hvordan barn stopper opp i leiken 
sin for sammen finne ut hva de kan gjøre. «De setter seg selv til side for å snakke om det 
barnet som er lei seg» (Vestkanten barnehage, s.7). «Det betydningsfulle tredje finnes ikke, 
det må skapes og fortolkes og gis mening i en intersubjektiv sammenheng som er i 
kontinuerlig forandring» (Østrem, 2012 s.150). Med dette forstår vi at læringsinnholdet er 
bevegelig og levende, og nært knyttet til hva barn og voksne bringer inn og skaper sammen. 
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En viktig forutsetning for å etablere det tredje ligger i å anerkjenne det fremmede hos den 
andre. Det ulike kan få plass og gi næring til nye forståelser og perspektiver. Vi får nye 
perspektiver å forstå våre erfaringer med og gjør endring mulig. En treleddet relasjon mellom 
et du og et jeg og et saksforhold vi deler, blir dermed en viktig forståelsesramme for barns 
læring (Østrem, 2012). Dersom det ikke finnes et virkelig objekt i sentrum for 
oppmerksomheten, noe vi kan være sammen om, kan barnet bli objekt for den voksnes 
oppmerksomhet. Slik kan barnet fratas muligheten for et gjensidig samspill mellom 
likeverdige subjekter (Østrem, 2012). Å mangle det tredje i relasjonen kan stille voksne i en 
mektig maktposisjon overfor barnet. I vårt materiale kan vi finne dype erkjennelser om dette. 

Vi vet at vi mennesker aldri kan komme på innsiden av noen andres subjektive 
perspektiv, og at vi derfor bør møtes i et tredje anliggende hvor det etableres rom for 
at vi kan involvere oss i andres personlige livskunnskap, og ta deres perspektiv på 
alvor (Nardosletta barnehage). 

Dette peker på nødvendigheten av felles fokus og en sensitivitet for hva barnet retter sin 
oppmerksomhet mot. Det viser også at det som befinner seg mellom subjekter, gir mulighet 
til å være i en likeverdig relasjon, hvor voksne ikke invaderer eller definerer barnet. «Skal 
barns subjektposisjon gjøres gjeldende, er det nødvendig å spørre hva barn ser og hva voksne 
kan lære, oppdage og forstå ved å se sammen med barnet…» (Østrem, 2012, s.76).  Dette 
utfordrer oss i å stå i det åpne, være nysgjerrig, og ta aktivt del i vår egen danning. Vi må 
tørre å slippe barnet til, og tørre å legge kontrollbehovet til side. Vi skal ikke legge oss selv til 
side, men slippe barnet til i samtalen og samhandlinga. Biesta (2009) sier det slik at 
undervisere må vise interesse for barns tanker og følelser og gi plass til at barn kan reagere 
på deres egne, unike måter. Ikke minst må voksne utfordre barn til å reagere. Dette ser vi i 
sammenheng med barns medvirkning og danning, hvor voksne lar barns stemmer bli synlige 
for barnet selv og for fellesskapet.  

En viktig erkjennelse vi har gjort oss i vårt arbeid er at gjennom estetiske opplevelser i 
barnehagen får barn muligheten til å presentere seg selv, utprøve sin virkelighets- 
oppfatning og være av betydning. Med de rette og sensitive voksne får barn oppleve 
en verden der deres stemme, holdninger og verdier er av betydning for fellesskapet – 
og saksforholdet (Nardosletta barnehage). 

Å etablere det tredje kan skape forbindelse mellom barns rett til medvirkning og barnehagens 
ansvar for å komme barn i møte med noe vi definerer som betydningsfull kunnskap. En 
balanse mellom barns interesser, nysgjerrighet og engasjement og samfunnets ansvar for å gi 
barnehagen et innhold som er verdt å engasjere seg i. De voksne må ha noe å by på. De kan 
og vet og kjenner noe av det som enda er ukjent for barnet. En posisjon vi må forholde oss til 
med varsomhet. Selv om voksne har både mer kunnskap og livserfaring enn barn, må vi være 
på vakt over holdninger og væremåter som signaliserer at de voksne vet best. Barn kan vite 
mye vi ikke vet, som det er viktig å vite noe om! Her må vi være våkne for hva barn retter sin 
oppmerksomhet mot. Det ligger et pedagogisk og et samfunnsetisk ansvar å bestemme 
hvilke utfordringer vi vil bringe inn i barns liv. I relasjonen må vi være sammen om noe, uten 
at det må forstås kun som målstyrt samvær (Hellesnes, 1992). Det er både i samfunnets 
interesse og i barns interesse at barn tilegner seg mangfoldig kompetanse, men som vi har 
løftet fram tidligere; kunnskap forplikter. Å vite er ikke nok. Kunnskapen må også brukes til 
noe som gir mening både for barnet og har betydning for fellesskapet.  

Et gjensidig møte hvor barn og voksne er sammen om noe, får betydning for hvilken posisjon 
barn og voksne får i prosessen. «Å rette oppmerksomhet mot rom, materiell og fysisk miljø i 
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barnehagen kan ut fra dette bidra til nye muligheter i barns mestring, deltakelse, lek og 
læring» (Becher og Evenstad, 2012, s.108). 

Hvordan påvirker omgivelsene barns læring og danning? 
I den faglige diskursen eksisterer det stor oppmerksomhet på hvilken måte det fysiske 
miljøet, rommet både ute og inne, har betydning for barns læring. Det settes i gang 
danningsprosesser når barn interagerer med artefaktenes fysiske og symbolske egenskaper 
(Krogstad m.fl, 2012). Rom og steders materialitet og egenskaper påvirker menneskets 
danning.  «Samspillet mellom pedagogiske og arkitekturmessige ideer kan støtte opp under 
hverandre. Bygg, arkitektur og fysisk utforming virker inn på den pedagogiske praksisen» 
(Becher og Evenstad, 2012, s.95). Rommet legger premisser for samhandling, læring og 
dialog mellom barna. Slik får rommet betydning i kraft av hva det tilbyr av muligheter og 
begrensninger for barn livsutfoldelse (Seland, 2011).  Selv om vi kan bestemme rommet, kan 
også rommet bestemme oss. Hva blir barn oppmuntret til å gjøre? Vi handler ofte i tråd med 
det rommet og inventaret innbyr til eller setter begrensninger for. Slik kan det materielle sies 
å ha stor pedagogisk kraft. Forskere snakker om rommets makt, og om rommet er svakt eller 
sterkt kodet (Gulløv og Højlund, 2005, Nordtømme, 2012, Seland, 2012). Hvordan rommet er 
innredet og hvilket utstyr som er tilgjengelig, vil prege den pedagogiske praksis. Rommets 
koding kan derfor være avgjørende for hva som skjer av aktivitet og hva som ikke skal foregå.  

På lysrommet vil vi tilrettelegge for små prosjekter sammen med barna. Erfaringer 
viser at dette rommet blir bruk til herjeleik, og det er få rekvisitter som inviterer til 
spennende leik. Rommet blir brukt av de barna som er tøffest og sterkest, og det 
ønsker vi å gjøre noe med. Vi velger at dette rommet skal inspirere barn til rolleleik, 
teater, dans og sang (Borgen barnehage). 

Rom som er sterkt kodet gir tydelige forventninger om hvilken aktivitet som skal foregå der, 
og hvordan vi skal oppføre oss. Dette kan skape trygghet, særlig for de som forstår koden, og 
blir inspirert av den. Rommets koding kan på den andre siden også skape usikkerhet og 
forventningspress. Sterkt kodete rom, gjerne i form av spesialrom, kan knyttes til økt fokus 
på barns læringsutbytte (Seland, 2012). Artiklene i vårt materiale forteller om en bevissthet 
om rommets muligheter, som skal inspirere til barnets egen aktive deltakelse.  

Hvordan vi tilrettelegger og bruker det fysiske miljøet er også en viktig faktor som 
spiller inn, når det gjelder å la barna mestre utfordringer og oppgaver selv. Våre tanker 
om barns lærings- og danningsprosesser og om barn medvirkning vil gjenspeiles i 
hvordan vi utformer det fysiske miljøet. Vi er fleksible i forhold til bruken av de ulike 
rommene på avdelingen. De utformes med utgangspunkt i barnas interesser og et 
ønske om at utformingen av rommene skal fremme barnas mulighet til aktiv 
deltakelse i hverdagen (Moholt barnehage). 

Det fysiske miljø og de materialer som vi omgir oss med påvirker det som skal skje, det gir 
ramme for både barns og voksnes muligheter. Rommet ses på som den tredje pedagog, som 
både kan fremme og hemme den pedagogiske tanke. Rommets betydning i det pedagogiske 
arbeidet er inspirert fra Reggio Emilias filosofi. «Der ses arkitektur, estetikk, planløsning og 
innredning som aktive medspillere i barn læringsprosess på lik linje med pedagogens 
involvering» (Becher og Evenstad, 2012 s.99). I flere artikler ser vi en bevissthet om hvordan 
miljøet kan fremme læringsprosesser der barna får være aktive. For eksempel der bleiene 
ligger i skuffer som er synlig og tilgjengelig slik at barna selv kan finne fram, og der møblene 
er utformet slik at barn selv kan klatre opp og ned (Moholt barnehage). Elvebakken 
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Montessori barnehage legger særlig vekt på å tilrettelegge det fysiske miljøet slik at barn får 
delta aktivt. De vektlegger at det fysiske miljøet skal fremme barnets selvstendighet og 
uavhengighet, slik må også materiale være tilgjengelig for barna. 

Vi mener at vårt tilrettelagte miljø hjelper barna til å få erfaringer om seg selv, hvordan 
de skal opptre og være mot andre. Det hjelper også barna med å ta vare på miljøet 
rundt seg. Miljøet må være attraktivt, estetisk og funksjonelt. Møblene må være 
dimensjonert etter barnas størrelse, skap og hyller må være plassert slik at barna kan 
nå tingene som plasseres der. Bord og stoler må være lette å flytte rundt på. De 
voksne er en del av miljøet, og er de som tilrettelegger det… Vi observerer, vurderer 
og reflekterer fortløpende over barnas handlinger for å legge til rette miljøet 
(Elvebakken barnehage). 

Denne barnehagen viser en bevissthet rundt den voksnes posisjon i det å legge til rette det 
fysiske miljøet. Dette perspektivet finner vi også i Borgen barnehages erfaringer hvor de har 
endret rommenes funksjon. «Det krever voksne som involverer seg i barns leik, voksne som 
er tilgjengelig og nær, voksne som tilfører rommene nye materialer som inspirerer til ny leik» 
(s.11). Noen artikler har løftet fram betydningen av materialvalg som støtter et fellesskap 
blant barn, altså at miljøet og omgivelsene skaper rom for at barn møtes og utforsker 
sammen. Presttrøa barnehage har erfart at naturen gir vilkår som skaper «større tid og rom 
for at barn kan være i tette relasjoner med hverandre» (s.1). Vi leser i materialet vårt om 
personalet som bevisst skaper rom for barns leik og rom for å utforske.  

Hvis vi ønsker at barna skal være aktive i danningsprosessen så må barna ha stor 
grad av påvirkningsmuligheter i det fysiske rom. Naturen som lekerom tilfredsstiller 
disse kravene. Det er opp til barna å bestemme hvordan det skal brukes. Ingen har på 
forhånd definert hvordan naturen skal brukes (Presttrøa barnehage). 

At barn får innvirkning på sitt fysiske leikemiljø, knyttes her til det å skape likeverdige 
relasjoner. Slik har det fysiske rommet betydning for barnets lærings og danningsprosess. 
Naturen gir en ramme hvor barn både inspirerer og utfordrer hverandre. Vi kan forstå naturen 
som et svakt kodet rom, noe som innbyr til selvstendighet og til kreativ utforming i samarbeid 
med andre barn. Her går barn aktivt inn i samspill med omgivelsene. De tar dem i bruk på sin 
måte, og transformerer miljøet og materialet inn i sin kontekst. I rom med svak koding, kan 
det være lettere for barna selv planlegge og organisere sine  aktiviteter (Seland, 2012). 
«Naturen er en lekeplass som er i stadig endring, og endringene er det barna selv som står 
for. Det som den ene dagen var en sjørøverskute, blir den neste ei hytte» (Presttrøa 
barnehage, s.7). Slik kan barn få reell medvirkning og innflytelse (Seland, 2012). Mange barn 
ser ut til å foretrekke svakt kodete rom, der mulighetene er mange, der barns kreativitet og 
fantasi får større plass. Hvor barn også kan være mer fri fra voksnes kontroll (Seland, 2011). 
Dette blir også bekreftet i Presttrøa barnehages artikkel:  

Det er alltid et «rom» som er ledig der de kan trekke seg unna å være i fred… De 
finner seg en plass under ei gran hvor de leker. På slike plasser kan de være lenge og 
det skapes tette relasjoner der. 

I forståelsen av læring og danning har flere artikler løftet fram barns mestring. Her har 
rommets utforming en betydning for hvilke muligheter barn får for å prøve selv, for aktivt å ta 
del i eget liv. Barn oppmuntres til egen problemløsning, med den hensikt at de skal bli mer 
aktiv i sin egen læringsprosess (Moholt barnehage). Vi kan se det som en måte å 
inderliggjøre 
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 kunnskap (Brostöm og Hansen, 2004). «Læringsmiljøet skal inspirere til forskning og 
nysgjerrighet gjennom å gi barn nye erfaringer og utfordringer» (Borgen barnehage, s. 2). 
Denne barnehagen er opptatt av å se både hvordan rommet inspirerer til ulik leik og 
betydningen av voksnes ulike involvering i leiken. Det fysiske rommet må gi muligheter for 
barn til å ta aktivt del i fellesskapet, gi rom for å møtes i leik som skaper mening for barn. 
Barn viser sin kunnskap gjennom handling, og i handling trer de fram som subjekter, som 
verdifulle deltakere i fellesskapet. Dette kan vise en bevissthet på rom som skal inspirere til 
å ta i bruk undring og nysgjerrighet. For oss står det fram en bevissthet på en mangfoldig ide 
om barn, ikke bare som kunnskapstørste og lærelystne, men også som lekne, sosiale og 
skapende mennesker.  

Den uformelle læring i tid og rom, i møte med ulike materialer og 
materialets tilgjengelighet 
Artiklene i materialet vårt løfter fram begrepet tilrettelegging i tilknytning til voksenrollens 
betydning for barns læring og danning. Vi ser at det å legge til rette forstås på ulike måter; 
det kan handle om organisering av hverdagen, det kan handle om hvilke materiale som er 
tilgjengelig og hva de vil inspirere til. I materialet synliggjøres tilrettelegging som det å finne 
fram materiale og inspirere til leik og samspill. Det knyttes til å skape et miljø, hvor barn får 
prøve seg fram og opplever å mestre.  

På Kjegla pleier personalet noen ganger å la trommene stå fram på gulvet. Petter er 
glad i å slå på trommene og i dag er intet unntak. En av de voksne henter flere 
trommer, rasleegg og trommestikker. Og så er det hele i gang. Barna velger sangen 
om løven fra Kardemomme by av Torbjørn Egner. En av assistentene leker at hun er 
løve (Utdrag fra en praksisfortelling fra Øya barnehage). 

Barnehagens verdier og egenart, eller samfunnets krav om målbare resultater, kan styre hva 
vi legger til rette for. Tradisjonelt kan det «å legge til rette for noe» være knyttet til formell 
læring. En bevissthet om omgivelsenes påvirkning, gir oss innsikt i et komplekst samspill og 
en helhetlig læring. Her er et spenn mellom det planlagte og det spontane. Det planlagte gir 
uttrykk for personalets bevisste valg og angir en retning. Møte med barnet åpner for det 
skapende, hvor voksne gir seg hen og følger barnet. Artiklene sier mye om en tilrettelegging 
som skjer på bakgrunn av voksnes eget engasjement, om kunnskap om hva barn er opptatt 
av, og en vilje til å velge innhold som styrker fellesskapet. Å legge til rette for inkludering og 
fellesskap kan for eksempel være å bruke sanger og fortellinger som kan inspirere barn til 
felles leik. I artikkelen fra Øya barnehage vises dette gjennom fortellinger om skapende 
uttrykk med utgangspunkt i kjente sanger og fortellinger. Å ha et repertoar som alle kjenner 
til, kan gjøre det lettere for barn å forstå leikens innhold. En felles inspirasjon som styrker 
muligheten for å kunne delta i leik, komme med meningsfulle innspill i leiken, og slik oppleve 
seg betydningsfull for fellesskapet. Å legge til rette et miljø for læring og danning kan også 
handle om fleksibilitet. Det må være rom for å ivareta individuelle behov. Dette viser en 
erkjennelse av at barn er ulike, og at alle ikke trenger å gjøre det samme til samme tid.  

Brostöm og Vejleskov (2009) betoner betydningen av nysgjerrige voksne som viser, forklarer, 
forteller for barn om den verden som omgir oss, og på den måten etablere et felles tredje. 
Personalet kan på ulike måter inspirere og skape nysgjerrighet, med blikk, kropp, stemme, 
med å være rettet mot det vi anser som det vesentlige. I tillegg har utforming av det fysiske 
miljøet betydning, hva miljøet inspirerer til, valg av materiale og leketøy. Innholdet kan ha 
forskjellig karakter, ut fra personalets bevisste hensikt i hva de mener er viktig lærings- og 
danningsinnhold. Det er verdt å merke seg at personalets forståelse for barnets intensjoner 

 
 

og behov er avgjørende for å skape felles interesse. Likeså hensynet til den aktuelle 
kontekst. Miljøet kan også legges til rette slik at barna selv har mulighet til å oppdage 
innholdet. Å oppdage handler om å bli bevisst, å bli klar over noe, bli oppmerksom på noe.  I 
dette kan det skje viktig læring. «Å lære er å oppdage», sier Grendstad (1986, s.17). Å 
oppdage kan også innebære at jeg må forandre oppfatning, altså gi avkall på det jeg mente 
tidligere til fordel for det jeg nå finner ut. Det avgjørende for barns danning er likevel at barnet 
tar aktivt del i innholdet med engasjement og egen utforskning. Personlig kunnskap er et 
resultat av din egen oppdagelse. Først når du får et forhold til kunnskapen og etablerer din 
forståelse av den, blir kunnskapen personlig. En inderliggjøring av kunnskap som skjer 
gjennom aktivt arbeid med stoffet. Det er forskjell på å være passiv mottager av kunnskap, og 
det å ta aktivt del i å skape kunnskap. I danningsprosesser er den enkelte aktiv i sin søken 
etter kunnskap.  

 

Konklusjon 

Hvordan forstå barnehagen som lærings- og danningsarena i et 
utviklingsarbeid? 
Vi har gjennom tre hoveddeler beskrevet våre fortolkninger av viktige sider ved pilotprosjektets 
gjennomføring i 2012. Gjennom vår aksjonsforskning har vi skaffet oss kunnskap om hvordan 
dette prosjektet har hatt betydning for kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehagene. Vi vil 
trekke fram noen faktorer, som har hatt stor betydning, og som vi vil benevne som 
suksesskriterier.  

Pilotprosjektet, som et implementeringsarbeid i elleve barnehager, har hatt fokus både på det 
relasjonelle og det innholdsmessige i barnehagene. Begge deler er nært knyttet til arbeidet 
med å fremme barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. For at formålsparagrafen skal 
få betydning for barnehagens hverdag og levde liv, til det beste for barn, må den forankres i 
praksis. I dette arbeidet har det dynamiske forholdet mellom teori og praksis fått en sentral 
plass, da fortolkning av begrepene danning og læring var viktig for effektuering av den gode 
praksis. Alle aktørene skriver om at utviklingsarbeidet har skapt en forskjell i praksis og viser 
hvordan læring og danning er gjensidig avhengig av hverandre. 

De elleve barnehagene skapte reflekterende arenaer, hvor personalets væremåter og 
tenkemåter i møte med barns danning og læring kunne bevisstgjøres, artikuleres og føre til 
reell endring. Å skape kunnskap sammen er en vesentlig faktor i organisasjonsutvikling. Vi 
har sett et utviklingsarbeid i barnehagene, hvor parallelle prosesser har vært nødvendige for 
kompetanseutvikling «De refleksjonene vi har gjort oss, har dannet oss til noe annet enn det 
vi var» (Voll barnehage, s.8). «De gjensidige parallelle prosesser viser at personalets egen 
utvikling er en nødvendighet for å få til endring i praksis» (Nardosletta barnehage, s.5). 
Utviklingsarbeidet, som arbeidsform, har dette potensialet i seg. Det krever faglig ledelse 
med kunnskap om forankring i hele organisasjonen. Prosjektlederne var pedagogiske ledere, 
som gjennom utviklingsarbeidet fikk erfaring med å lede kompetanseløft i barnehagen. 

Å få veiledning og dyktiggjøring gjennom aksjonsforskning er en suksessfaktor. Samskapte 
læringsprosesser mellom høgskole og praksisfelt har læringspotensialer for begge parter. Å 
binde sammen implementering av sentrale føringer til det å gjøre barnehager til lærende 
organisasjoner har et framtidsperspektiv i seg knyttet til kompetanseutvikling. Denne formen 
for forankring mellom teori og praksis er svært forskjellig fra enkeltstående kursdager.  
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Aktørene har vært utfordret på sin personlige kompetanse, og de elleve artiklene beskriver på 
ulike måter denne definisjonen av kompetanse: «En persons helhetlige evne til å møte 
komplekse krav, situasjoner og utfordringer» (Kompetansestrategien 2007 - 2010). Aktørene 
har dokumentert at den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen er relasjonskompetansen. 
Den er knyttet til deres væremåte, tenkemåte og bevisstgjøring av dens betydning i møte med 
barn, hvor refleksjon over egne handlinger blir sentralt. «Vi våger å skape rom for barns 
refleksjoner, vi er nysgjerrige på å høre hva barna sier» (Voll barnehage, s. 8). Å våge å «gi 
barn større plass i sitt eget liv» (Moholt barnehage, s. 2) viser gjensidighet og dyp respekt for 
barnet. Det vitner også om erkjennelse av at voksne ikke har alle svarene, og ikke alltid har 
rett (Vestkanten barnehage). Utviklingsarbeidet har synliggjort barns motstand i møte med 
voksne og i møte med kultur. Noe som viser personalets bevissthet og kompetanse til 
innlevende forståelse. «Å skape rom for at barn kan utforske sin personlige og kulturelle 
identitet» (Nardosletta barnehage, s. 7). Utviklingsarbeidet viser økt erkjennelse av 
gjensidighet i relasjonene, hvor voksne blir berørt av barn. Hvor barn får tre fram og får 
betydning for fellesskapet. Andre har vektlagt betydningen av strukturelle forhold, hvor 
rammebetingelser som antall barn i gruppa, kvalifisert personal, tid og rom, kan forringe eller 
høyne kvaliteten i barnehagen.   

Å formulere egne problemstillinger som pådriver i kunnskapssøken nedenfra og innenfra i 
barnehagene, ser vi som en annen suksessfaktor. Å skape eierforhold til de fokusområdene 
barnehagene vil forbedre, for at alle skal være forpliktet i forhold til barnehagens 
samfunnsmandat, kan realiseres gjennom utviklingsarbeid.   

Skriftliggjøring av det prosessuelle arbeidet, både underveis i form av praksisfortellinger, men 
og som avsluttende faglig erfaringsbasert artikkel, har vært en suksess, som har 
overføringsverdi til all kompetanseutvikling. Fortellinger som åpner opp for nye prosesser. Å 
stoppe opp i praksis avdekker det positive i det levende livet, og det avdekker krenkende 
praksis. Det gir økt trygghet i å stå i det åpne, utfordre og støtte hverandre, kontrastere og gi 
motstand. Å våge å gå inn i det undrende og gå åpent inn i subjektmøter kan føre til 
overskridende praksis. Her utfordres artikulasjon av taus kunnskap, myndiggjøring av 
personalet, profesjonalisering og verdibasert ledelse med tid og rom for barns innspill og 
meningsskaping og personalets aktive deltakelse i samspillet. Åpenhet og sensitivitet for hva 
barn er opptatt av, og en vilje til å by på seg selv i et gjensidig møte (Øya barnehage). Her 
balanserer voksne det å følge barnet og å tilby lærings- og danningsinnhold som styrker 
fellesskapet. Dette er kompetente voksne, som viser høy kompetanse i å skape rom for 
deltakelse og vennskap, som ser hvordan «barn lever sine relasjoner og gjør vennskap» (Voll 
barnehage). 

 

Veien videre 
Samtlige uttaler i sluttvurderinger at de vil fortsette denne læringsspiralen, tenke langsiktig og 
bygge videre på de grunnsteinene som er lagt. De vil forankre denne arbeidsformen, som 
utviklingsarbeid er, i planer, og de har uttalt at de vil anvende praksisfortellinger som 
refleksjons- og bevisstgjøringsgrunnlag. Barnehagene har erfart betydningen av refleksjon i 
fellesskap. En refleksjon, hvor personalet våger å stille kritiske spørsmål til praksis og våger 
å utfordre tanken, slik at refleksjonen bære preg av å være overskridende. Deres forståelse 
for kompetanseutvikling innad i organisasjonen kan ha lagt kimen til videre kvalitetsutvikling i 
de elleve barnehagene. Denne formen for fagliggjøring har vært underkjent som 
etterutdanning knyttet til kompetanseheving. Vi mener utviklingsarbeid må få større betydning 
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i framtidige langsiktige og systematiske kompetanseløft. Dette må ses i tråd med 
lederutdanning. 

Vi vil også framheve betydningen av nødvendige rammer for å gjennomføre et slikt 
utviklingsarbeid. Barnehagene har gitt uttrykk for at dette har vært intenst arbeid, som krever 
tid og struktur. I barnehagens hverdag har ofte utviklingsarbeidets fokus måtte vike. Dette 
peker på en erkjennelse av at kvalitetsarbeid og kompetanseutvikling må gå over tid, og 
berøre hele personalet for at det skal få betydning for praksis. 

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena, sett fra et voksenperspektiv som et 
kompetanseløft, har store framtidige muligheter, hvilket dette prosjektet viser. Utvikling av 
reflekterende arenaer, veiledning, egenvurdering og dype personlige erkjennelser har vært 
parallelle prosesser. Ved å fremme kritisk refleksjon og knytte dette til hverdagspraksis har 
pilotprosjektet vist at skal man oppnå reell endring og fremme den gode praksis, må arbeidet 
settes inn i en planlagt, systematisk helhet. Faglig valg må prioritere dette arbeidet i alle ledd 
i organisasjonen. Slik kan hverdagens levende liv gi tid og rom for læring og danning i 
barnehagen. 
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”Koffer bry sæ om barns danning ?”  
 

 

Sammendrag 
I barnehagen må vi forholde oss til formålsparagrafen i lov om barnehager. For å forstå lovens 
betydning ønsker vi å se på hva de ulike begrepene omsorg, leik, danning og læring betyr for 
vår praksis. Gjennom å lese artikler og bruke dette som teoribakgrunn, har vi fått ny kunnskap 
som blir et bakteppe for vår forståelse.  Vi kan se at begrepene henger sammen og utfyller 
hverandre. Omsorg er å vise omtanke som i leiken kan være å ta hensyn til andre. Leik og 
samhandling er en arena for vennskap og i dette samspillet gis forutsetninger for barns 
danning. Gjennom gode danningsprosesser settes barnet i stand til å utvikle seg til gangs 
menneske. Å leve et godt liv i fellesskap med andre er et av danningens mål. Gjennom støtte 
fra voksne som fanger opp og følger opp barns interesser, vil barna mestre oppgaver som 
utfordrer og de utvikler selvstendighet og trygghet. Voksnes holdninger og væremåter har 
betydning for hvordan vi møter barn. Erfaringer fra praksisfortellinger om voksnes involvering i 
leiken, har gitt oss noen tanker om hvordan vi påvirker barns danning. Vi har sett at relasjoner 
og samspill er viktig i barns dannelsesreise, samhandlingsprosesser der barnet selv er en 
aktiv medskaper i sin hverdag. Ved å bruke praksisfortellinger til refleksjon og drøftinger, har 
vi blitt oppmerksom på at det er i samtalene og refleksjonen rundt fortellingen at vår 
kunnskap om barns danning bygges og utvikles. Vi har blitt observante på nye ting som vi ikke 
har sett før, selv om de har vært der. Barnehagens læringsmiljø får betydning for hvilken leik 
og aktiviteter som tilbys og hvilke materialer som inspirerer til leik. Vi ser på rommenes 
funksjon som den 3. pedagogen og har gjort endringer for å skape ulike arenaer til ulike typer 
leik. Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena krever kompetente voksne som 
gjennom sine holdninger og verdier møter barn med respekt, likeverd, toleranse og 
anerkjennelse.  Pilotprosjektet har bidratt til en start på endring av barnehagens praksis.  

Innledning 
Barnehagens mandat ligger forankret i formålsparagrafen i lov om barnehager. I den ligger et 
krav om hva som er barnehagens oppdrag. For å utføre disse kravene i praksis, kreves det 
kompetente og kunnskapsrike medarbeidere. Hvordan ser vi at formålsparagrafen blir forstått 
og bearbeidet til handlinger i vår barnehagehverdag? Hvilket forhold har vi til læring og 
danning i barnehagen? Dette krever at vi må reflektere over egne handlinger og væremåter i 
møte med barn. Vi tror at deltakelse i et pilotprosjekt vil hjelpe oss med å forstå og gi oss 
mer kunnskap om læring og danning. Vi setter fokus på leiken, voksenrollen og hvordan det 
fysiske miljøet innvirker på innholdet i leiken. Praksisfortellingene blir et viktig 
refleksjonsverktøy. Det å lytte til andres tenkemåter danner grunnlag for forandring i egen 
tenkning. 
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Vi vil vite mer om hvordan vår barnehage forstår og praktiserer læring og danning i praksis. 
Hvordan skjer læring og er det mulig å knytte danning til dette?  

Men først en presentasjon av hvem vi er. 

Borgen barnehage er en kommunal barnehage som ble bygget i 1991. Tomta er på ca 21 
mål, inkludert ei fotballøkke. Barnehagen ligger i utkanten av boligområdet på Ottersbo, 9 km 
fra Brekstad sentrum. Den har en fin beliggenhet, er godt skjermet for vær og vind, og ligger 
trygt unna trafikk. Vi har et unikt uteområde med skogen og fjæra i nærmiljøet. Barnehagen 
består av 36 helplasser fordelt på 2 avdelinger. Knotten med 12 småbarnsplasser for 
aldersgruppa 0-3 år, og Maurtua med 24 storbarnsplasser for aldersgruppa 3-6 år. I tillegg til 
styrer består barnehagens ansatte av ett team som er fordelt på to avdelinger. Teamet har en 
grunnbemanning på 4 årsverk pedagoger og 4 årsverk fagarbeidere/assistenter. Totalt er vi 
13 voksne, 12 damer inkludert spes.ped.assistent og 1 mannlig lærling. Barnehagen har en 
teamleder med førskolelærerutdanning, som er ansvarlig for det daglige pedagogiske og 
administrative arbeidet på teamet. De andre pedagogene har ansvar for egen primærgruppe 
og hvert sitt fagområde.  

Barnehagen har fire satsningsområder; med inspirasjon fra Reggio Emilia pedagogikken 
bruker vi prosjektarbeid som metode, vi ønsker å skape et godt språkmiljø, vi profilerer oss 
med satsning på friluftsliv der alle barn deltar på turer hver uke, og vi har fokus på sosial 
kompetanse. Gjennom å bruke prosjekt som metode i det pedagogiske arbeidet ivaretar vi 
barns rett til medvirkning. Barns meninger og interesser skal tillegges vekt i valg av 
prosjekter. Dette krever voksne som lytter til barn, tolker, forstår, utfordrer og undrer seg 
sammen med barn. Det krever voksne som involverer seg i barns liv. Vi legger til rette for en 
progresjon i tilbudet ut fra barnets alder og ferdighetsnivå, slik at barnet opplever mestring og 
får lyst til å lære. Barnehagens leikemiljø sier noe om hva vi tilbyr av aktiviteter og innhold i 
leiken. Det interessante er å se på om leikemiljøet vil lede oss til en bedre praksis knyttet til 
barns læring og danning, og om vi får en større forståelse for hva formålsparagrafen betyr for 
vår jobbutførelse. Barna på våre avdelinger er delt inn i primærgrupper med tilhørende 
primæransatte. Dette for å lette organiseringen med tanke på tilrettelagte aktiviteter samt å 
skape små arenaer for tett samspill mellom barn og voksne.  

Læringsmiljøet skal inspirere til forskning og nysgjerrighet gjennom å gi barn nye erfaringer og 
utfordringer. ”Det du klarer med hjelp i dag, klarer du selv i morgen”.  

Å være i barnehagen skal gi barna gode opplevelser. Omsorg, trygghet og tilknytning gir en 
god start på barnehagelivet. Vi tilrettelegger for at barna bruker sansene, kroppen sin og at 
de lærer å uttrykke seg. Barna får erfaring i å utforske lærings-miljøet inne og ute, og de får 
medvirke i egen hverdag gjennom det de er opptatt av og interessert i. Barna skal få være 
medvirkende og deltakende i egen lærings-prosess.  

Vi har fokus på at barna skal lære å samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre. 
Tilhørighet og gruppefellesskap er viktig. Barna får øve på å lytte til hverandre og delta i 
samtaler med andre. Å være en god venn og forholde seg til andre på en bra måte er viktig i 
et demokratisk samfunn. Vi ser at barnet har iboende muligheter til å utvikle seg selv i 
samspill med omgivelsene, men det er også viktig med voksne som har evne, vilje, erfaring 
og kunnskap til å møte barn på en positiv måte. Voksnes væremåte bør være mer 
bekreftende enn vurderende, slik at barnet får fram det som bor i det. Det krever å ha et blikk 
for barnet samtidig som barnet samspiller ut fra det å bli sett.  
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Å møte et barn med blikket  
Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår. 
Det er som å dra på en reise 
tilbake titusener år 
Og ikke bare finne sin egen barndom på ny, 
men artens famlende barndom 
i tidenes morgengry. 

Andrè Bjerke  

Dette diktet handler for meg om respekt for menneskeverdet og barndommens egenverdi. Det 
får meg til å tenke på relasjoner mellom voksne og barn og det å godta barnet ut fra barnets 
situasjon. Det å vise en anerkjennende væremåte der barnet blir møtt med forståelse, 
toleranse og respekt.  

Det er stort fokus på kvalitet i barnehagen fra stat og kommune og vi i Borgen barnehage har 
organisert vår barnehagehverdag med tanke på kvalitet i innhold og organisering. Arbeid med 
”Beste praksis” kan hjelpe oss både å bli bevisst og utvikle den kompetanse dette krever av 
de ansatte. Vi er i gang med et systematisk arbeid med fokus på kvalitet og ledelse knyttet til 
voksenrollen. Fokusområdet i nåværende periode er rettet mot de voksnes involvering i 
leiken. Vi velger derfor å knytte det til pilotprosjektet. Vi mener den voksnes involvering i 
leiken spiller en viktig rolle i forhold til barnehagens læringsmiljø og danningsarena og vi er 
spent på hvordan pilotprosjektet bidrar til utvikling og kompetanseheving i personalgruppa. 
Barnehagens læringsmiljø blir drøftet og vi diskuterer om rommenes funksjon fører til 
endringer og ny inspirasjon i barnas leik og aktiviteter. En pedagogisk virksomhet med mange 
aktører krever ansatte som planlegger, organiserer, samkjører, evaluerer og reflekterer. Alle 
møter mellom ansatte i og rundt barnehagen er en viktig del av barnehagens drift og utvikling. 
Møtene er sentrale for at hvert barn skal møte ansatte som samhandler og tilrettelegger ut 
fra spørsmål barn er opptatt av og hva som er barnets behov. Møter med prioritert tid til 
refleksjon og drøftinger, vil være et ledd i kompetansehevingen i personalgruppa.  

Hovedmålet i årsplanen for 2012 er: ”Barna skal lære seg å omgås andre mennesker på en 
akseptabel måte”. I det legger vi at vi har normer og verdier som er knyttet til barnehageloven 
og vår kultur som vi ønsker å ivareta gjennom vennskap og gode relasjoner. Samtidig ønsker 
vi at barnet skal realisere egne ressurser til samfunnets beste. ”Grunnleggende verdier som 
menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale 
samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, leik og læring i barnehagen” 
(Rammeplan 1.1). Med dette som bakteppe ønsker vi å se nærmere på hvordan voksnes 
involvering påvirker dette. Vi ønsker å se på hvordan lærings- og danningsprosesser skjer hos 
barn i barnehagen. Vi er nysgjerrige på hvordan rommenes funksjon inspirerer til barns leik og 
hvordan barns læring og danning påvirkes gjennom det fysiske miljøet som den 3. 
pedagogen. Vi ønsker å se på hva voksnes involvering kan bety for barns danningsprosesser i 
leiken. Hvilke danningsprosesser oppdager vi? Med utgangspunkt i vår nysgjerrighet, undring 
og barnehagens pedagogiske opplegg, har vi kommet fram til følgende problemstilling: 
”Hvordan kan voksnes involvering i leiken påvirke barns danning?”  

Målet for prosjektet er å skape en felles forståelse og innsikt i hva som skaper barns 
danningsprosess der voksne er involvert i leiken. Vi ser først på vår forståelse av begrepene 
omsorg, leik, danning og læring. 
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Omsorg handler om å være omtenksom, bekymre seg for og bry seg om hverandre. Å sette 
krav og grenser er også omsorg. Omsorg er å handle til det beste for barnet slik at barnet 
føler seg elsket, respektert og forstått. Å lære barna å takle motgang er også en del av 
omsorgsrollen. Siden alle barn er forskjellige, har de ulike omsorgsbehov. Med voksne som 
støttespillere lærer barn å gi omsorg for hverandre. Voksne som er nær og viser vei, voksne 
som bekrefter barns omtanke for hverandre, gjør noe med barns danning og det er mye læring 
i god omsorg.  

Leiken har en sentral plass i barnehagen og den har sin egenverdi. Leiken er noe barn er 
sammen om og som skjer på barns premisser. Lysten til å leike kommer innenfra. Den er ”på 
liksom” og er en frivillig aktivitet der barnet selv styrer sin medvirkning. Å leike er ofte å ”late 
som om” der barnet går ut av virkelighetens verden. Barna utvikler språket og får større 
ordforråd, de bearbeider følelser og lærer å samarbeide. Barna får trening i å ta ulike roller, 
de må forhandle og kompromisse og løse konflikter, de bearbeider opplevelser og utvikler 
tanker og fantasier, de kommuniserer på ulike plan, de lærer at alle kan bestemme litt etter 
tur og de bygger opp og tar vare på vennskap. Å hjelpe barn å skaffe seg venner og holde på 
venner er en av barnehagens viktigste oppgaver. Voksne må utvikle et inkluderende miljø der 
forskjellighet anerkjennes og alle barn må få mulighet til deltakelse i det sosiale fellesskapet. 
Å tilrettelegge for et godt leikemiljø der vi har ulike arenaer for ulike typer leik, vil bidra til at vi 
gir barna muligheter til å prøve ulike ting. Voksne som introduserer og tilfører nye ting i leiken, 
hjelper barn med å videreutvikle sin leikekompetanse. Vi må inspirere og legge til rette for et 
leikemiljø som gir mening for barn, der barn i sin leik kan utforske verden og få ny kunnskap. 
Gjennom tilegnelse av ny kunnskap lærer barn, og når de omsetter det de har lært til 
handlinger viser de sin danning.  

Barnehagen er en arena for danning når det enkelte barn gjennom omsorg, leik og med- 
virkning gis anledning til undring og nysgjerrighet, og til å reflektere over seg selv og andre 
gjennom sine opplevelser og erfaringer, og slik oppdager at det er en del av en større 
sammenheng. Barnet blir et produkt av det de opplever og erfarer i relasjon med andre. Det 
som berører barnet i samspill med sine omgivelser og i møte med omverdenen, gjør at de 
oppdager noe nytt ved seg selv. Barnets selvdanning innebærer å ta stilling til de verdier og 
normer det møter og handle ut fra egen overbevisning. I barnehagen må det være plass for 
leik og samhandling, og vi må ha arena for læring både i strukturerte og ustrukturerte 
aktiviteter. Samhandlingsprosesser i leik og læring og hensynet til hverandre, gir forut- 
setninger for barnets danning. ”Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i 
barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns danningsprosess» (Schei og 
Kvistad 2012, s 62). Danning forutsetter læring, men må ikke reduseres til kun å være 
læring. På dannelsens arena trengs trygge rom der barn blir sett og verdsatt. ”Danning i 
barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som 
individ og egen personlige og kulturelle identitet. Danning har som mål å gjøre oss i stand til 
å virke på vårt beste sammen med andre mennesker. Vi skal realisere våre evner og 
egenskaper som gjør oss i stand til å leve et godt liv i fellesskap” (Bostad 2009). Danningen 
begynner hjemme hos oss selv, så erfarer vi noe ukjent og fremmed som vi tar med oss hjem 
igjen. Vi reflekterer over de erfaringene vi har gjort og innarbeider dem i oss selv.  
Dannelsesprosessen er en reise som varer hele livet (Gustavsson 2001). 

Barnet lærer gjennom å øve på ting, være nysgjerrige, undre seg, forske på ting og gjøre nye 
oppdagelser. Barn lærer av å omgås hverandre og gjennom å være en del av et fellesskap. 
Læring skjer i både formelle og uformelle situasjoner. Læring er alltid tilstede i leiken, men 
leiken er ikke alltid tilstede i læringen. Å møte barn med åpenhet, nysgjerrighet og undring gir 
muligheter til å fange opp og følge opp det barn er opptatt av. Å rette oppmerksomheten mot 
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noe felles, et felles tredje gir barn mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter som gir 
mening for dem. Voksne i barnehagen må gi utviklingsstøtte til barnet slik at de opplever 
mestring og utvider sine ferdigheter gjennom aktiv deltakelse. ”Kvaliteter ved relasjonen er 
med og skaper forutsetninger for hva små barn lærer, på hvilken måte de lærer og hva slags 
forhold de får til seg selv som en som kan lære” (Bae 2005). For oss er det viktig å gi barna 
erfaringer og opplevelser som bidrar til læring gjennom leik. Dette krever en aktiv voksenrolle 
som igangsetter, inspirerer, viderefører og tilfører noe nytt i leiken. Oppmerksomheten må 
rettes mot det barn er sammen om. Hva ønsker barn å utforske, hva er de nysgjerrige på, hva 
skjer når de mestrer nye ting, hvilke utfordringer har de behov for? Læring er små steg mot 
sosiale og kognitive ferdigheter. 

Metode 
Hele barnehagen deltar i pilotprosjektet. Gjennom ansattes involvering vil vi skape interesse 
og eierforhold til prosjektet. Prosjektgruppa består av to førskolelærere og to assistenter 
fordelt på to avdelinger. I tillegg er jeg som styrer med som prosjektleder. Vi ønsker størst 
mulig engasjement blant alle ansatte i utviklingsarbeidet. Også av ansatte som ikke er 
tilknyttet prosjektgruppa. Derfor blir prosjektet tema på våre interne møter. 

For å få en dypere forståelse av formålsparagrafen, må vi forstå begrepene som brukes. Hva 
betyr å ivareta barns behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling? Vi bruker tid på personalmøter for å få en felles forståelse av begrepenes 
betydning. Pedagogisk sol blir brukt som metode og alle noterer ned sine tanker og sin 
forståelse av de ulike begrepene. Deretter sammenfatter vi det hele til barnehagens 
forståelse av begrepene.  

Vi bruker praksisfortellinger som verktøy for å få frem ansattes tanker og refleksjoner rundt en 
situasjon der de voksne er involvert i barns leik. Det å få tak i hverdagshistoriene er en 
utfordring for meg med administrativt ansvar, men prosjektgruppas bidrag fra hverdagslivet er 
til god hjelp. Vi starter med suksesshistoriene for å skape trygghet i skrivearbeidet. Går 
deretter over til kritiske fortellinger, der eieren av fortellingen beskriver egne opplevelser på 
samhandling med barn som kunne vært gjort annerledes. Alle ansatte har ansvar for å skrive 
praksisfortellinger fortløpende. Disse samles i en perm og er med som sak på personalmøter, 
avdelingsmøter, fagmøter og møter i prosjektgruppa. Prosjektgruppa ønsker at alle ledere 
bringer praksisfortellinger inn som sak på sine møter. For hver praksisfortelling brukes 
”dialogseminar” som et verktøy. Eieren av praksisfortellingen leser først fortellingen, deretter 
gir møtedeltakerne sin respons på fortellingen etter tur. Når deltakerne er tom for respons, får 
eieren av teksten lov til å respondere. Tilslutt i ”dialogseminaret” oppsummerer vi hvordan 
dette kjennes. Vi bruker et refleksjonsskjema der vi tolker og analyserer fortellingen. Vi stiller 
følgende spørsmål: Hva får fortellingen meg til å tenke over og drøfte? Hvordan påvirker 
fortellingen mine /våre handlinger overfor barna? Hva tror vi har vært barnets fortelling om 
hendelsen? Hva uttrykker fortellingen om barns lærings- og danningsprosesser? Hvilke mål og 
verdier uttrykker fortellingen knyttet til Rammeplan og barnehagens årsplan? Hvorfor valgte 
jeg å fortelle akkurat denne fortellingen? Ved å bruke denne metoden ser vi at det er i 
samtalene og gjennom felles refleksjon og bevisstgjøring at vår kunnskap om barns 
danningsprosess bygges og utvikles. Metoden er valgt for å skape kunnskap, engasjement, 
glede og motivasjon i personalgruppa. Erfaringer viser at refleksjon engasjerer. 
Praksisfortellinger på alle interne møter skaper eierforhold til prosjektet. Alle ansatte har hver 
sin notatbok, der de kan skrive ned ”gyldne øyeblikk”, kommentarer, barns tanker, sitater fra 
artikler og fagstoff. På ”veggavisen” på do deltar alle med sitater og tanker om barns læring 
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og danning. Dette bringes med inn på personalmøter til refleksjon.  Vi vil inkludere alle barna i 
prosjektet, og alle voksne har et felles ansvar for å se enkeltbarnet og barnet i fellesskapet. I 
møtet med barnet stiller vi oss spørsmål som: Hva lærte barnet av dette? Hva kunne vært 
gjort annerledes? Vi må tørre å stille spørsmål til egen praksis og til hverandre. Vi må gi 
barna tid til å tenke selv og hjelpe de i sin undring. Voksne må skru på ”hørestyrken” og lytte 
for å forstå hvordan barn tenker og for å kunne støtte og oppmuntre barnet uten å gi 
faktasvaret (Åberg og Lenz Taguchi 2006). Barna må få utforske og oppdage sammenhenger, 
likheter og ulikheter. Underveis må vi stoppe opp å spørre oss selv: Hva har skjedd med meg 
i situasjoner med barn? Jobber jeg på autopilot eller tenker jeg annerledes nå etter at 
prosjektet har kommet i gang? Hva har skjedd med min dannelsesprosess? Hvordan bli klar 
over meg selv og samtidig utvide? Hvordan utforsker jeg hverdagen og hvordan synliggjøres 
mine oppdagelser? Jeg må være åpen på ulikheter for å skape noe nytt. Gå fra meg selv i 
prosessen til hva jeg kan bidra med for andre. Er det ting i hverdagen som forstyrrer oss i 
voksnes inkludering i leiken?  

Resultat, diskusjon og refleksjon 
I barnehagen ønsker vi å tilby barna et annet leikemiljø enn det de har hjemme. Dette for å 
skape nysgjerrighet, undring, og gi barna nye opplevelser og erfaringer. Vi ønsker at barna 
skal få være forskere i sitt eget leikemiljø, med voksne som støttespillere og inspiratorer. Vi 
starter med å se på hva slags leikemiljø vi har. Hele personalgruppa deltar i en kartlegging av 
rommene slik de er i dag, og konkluderer med at rommene ikke inviterer til det leikemiljøet vi 
ønsker. Vi må se på hvilken funksjon de ulike rommene skal ha, hva slags type leik og 
aktiviteter inviterer rommene til og for hvem. Hvor skal det tilrettelegges leik for små barn og 
hva kan vi tilby de største barna? Personalet kommer med forslag på hva hvert rom skal 
inneholde av leikemateriell og utstyr, og vi bestemmer oss for å gjøre endringer på et og et 
rom av gangen.  

Badet blir et fellesrom for leik for begge avdelingene. Her tilrettelegges det for vannleik, leik 
med skum og såpebobler og de største barna kan utforske hva som flyter og synker i vann. Vi 
har et vannbord som kan brukes til ulike eksperimenter, og en båt som kan fylles med vann 
og utforskes på barns premisser. For å fange opp barns nysgjerrighet og interesser, må 
voksne involvere seg i barns leik på badet. De må legge forholdene til rette slik at barn 
opplever glede og mestring i trygge omgivelser. Voksne må tilby leikemateriell som barn er 
opptatt av og som gir de nye erfaringer. Erfaringer som kan føre til ny kunnskap. I leiken på 
badet foregår samhandling mellom barn og mellom barn og voksne. Denne samhandlings- 
prosessen gir forutsetninger for barnets danning. 

En dag var flere 3-åringer samlet på badet for å leike. Den voksne fyller vann i 
vannbordet og henter plaskkopper og sugerør. Barna begynner å leike med koppene, 
fyller i vann og tømmer ut igjen. Noen prøver å blåse i sugerørene. Så henter barna 
såpe fra såpedispenseren og har såpen oppi vannet. Det blir bobler, og flere barn blir 
nysgjerrige på dette. Barna blir utfordret til å blåse oppi vannkoppen. Det kommer 
bobler i koppen og barna viser stor glede og interesse for det som skjer. Men så er 
det en gutt som ikke skjønner hvordan man skal blåse i et sugerør. Det er noe helt 
nytt for han. Han observerer de andre barna og med litt hjelp fra den voksne knekker 
han den koden. For første gang i sitt liv kan han blåse i et sugerør og til og med lage 
bobler. Bobler som vokser over koppen.  
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Dette er en aktivitet flere barn er sammen om. Barna er interessert i vannleik og de er 
nysgjerrige på hva som skjer når de tilfører såpe i vannet. De opplever at såpen blir til bobler 
når de blåser med sugerøret og de viser glede. En gutt blir utfordret i noe han ikke mester. 
Barnet og en voksen retter oppmerksomheten mot et felles tredje, koppen og sugerøret. Det 
felles tredje gir gutten mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og en ferdighet som gir mening 
for han. Etter å være observatør til andre barns mestring og gjennom støtte fra en voksen, 
klarer gutten etter hvert å gjennomføre denne aktiviteten selvstendig. Her blir det en 
vekselvirkning mellom det barnet blir møtt med og det barnet selv blir en aktiv del av. Måten 
dette påvirker hverandre på, blir en del av denne guttens selvdanning. Barnet får tillit til seg 
selv gjennom egen mestring, samtidig som han er en del av et fellesskap. I denne fortellingen 
synliggjør den voksne sine oppdagelser. Fortellingen viser en endring av praksis ved at 
aktiviteten på badet foregår over lang tid, der barna selv utvider vannleiken med å forske på 
såpe i vann. I utgangspunktet skulle leiken avsluttes tidligere, men den voksne gir rom for og 
bruker tid på en aktivitet der barns undring og nysgjerrighet blir vektlagt. Den viser også 
hvordan voksnes involvering påvirker barn i leiken. Her løftes barns medvirkning fram gjennom 
voksne som møter barn i det de er interessert i.  
 
På lysrommet vil vi tilrettelegge for små prosjekter sammen med barna. Erfaringer viser at 
dette rommet blir bruk til herjeleik og det er få rekvisitter som inviterer til spennende leik. 
Rommet blir brukt av de barna som er tøffest og sterkest og det ønsker vi å gjøre noe med. Vi 
velger at dette rommet skal inspirere barn til rolleleik, teater, dans og sang. På den ene 
veggen monterer vi speil og på motsatt vegg bygger vi en liten scene med sceneteppe. Barna 
kan se seg selv i speilet fra scenen og være sitt eget publikum hvis de ønsker det. Vi får 
hengt opp et musikkanlegg som kan brukes til sang og dans. Utkledningsklær blir lagt frem 
og vi setter opp sminkespeil. Vi ser at dette rommet kan brukes av alle aldersgrupper ut fra 
hvilke ferdigheter barna har. De yngste barna danser og vrikker på rompa, mens de ser seg 
selv i speilet. Gjerne med et lite skjørt eller en hatt på hodet. De som er litt eldre opptrer for 
hverandre med sang eller de har et lite rollespill. Det foregår mye rolleleik der både voksne og 
barn har ulike roller i leiken. Vi ser at barna kler seg med skjørt og leiker at de er damer eller 
inntar andre roller som f.eks katter eller andre dyr. Her foregår det mye samspill og leik som 
barna er sammen om og det utvikles vennskap. Barna leiker skyggeteater og fantasien brukes 
og utvikles. Barna lærer å samarbeide, de øver på å ta ulike roller, turtaking og de 
kommuniserer på ulike plan. De går ut av leiken og planlegger hvem som skal ha ulike roller 
for så å gå inn i leiken å være i rollen. Barna forhandler og løser uenighet. I situasjoner der 
konflikten blir større enn det de håndterer selv, må voksne være nær og hjelpe barna videre i 
leiken. Voksne må også være tilgjengelig slik at de kan hjelpe barn videre i leik som stopper 
opp. Gjerne med å tilføre nye elementer som utvider leiken og holder den i gang. Vi ser at 
voksnes involvering i barns leik gjennom å tilrettelegge, være tilgjengelig, tilføre rekvisita og gi 
barna nye inntrykk og erfaringer, beriker barns leik.  Barna får opplevelser og erfaringer som 
de bringer med seg videre i leiken. Lysrommet har blitt en arena for sosial fantasileik.  
Fellesskapet i leiken og hensynet til hverandre i samspill med omgivelsene, påvirker barns 
danning. Vi ser at lysrommets funksjon har betydning for hva barn lærer, hvordan de lærer og 
på hvilken måte dette påvirker barns dannelsesreise.  

På småbarnsavdelinga er det viktig med rom som er tilrettelagt for toddlerne. Her har vi gjort 
noen grep tidligere der innegarderoben ble flyttet ut av avdelingen og erstattet med puter, 
innesklie og materiale som inviterer til sansemotorisk leik. Her kreves det voksne som deltar i 
leik på gulvet, voksne som er nær og viser vei. De voksne må ha kunnskap om barnas 
utvikling og behov. På småbarn er det mye fokus på primære behov, og det gjelder å utnytte 
småstundene til leik og samspill. Her er voksnes involvering i leik en nødvendighet. Med 
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voksne som støttespillere lærer barn å vise omtanke for hverandre. Voksne som lager 
forutsetninger for at barna mestrer hverdagen. Vi ser at grupperommet på småbarn kan 
brukes på annen måte. Her kan vi ta med ei lita gruppe barn til leikeaktiviteter som for 
eksempel maling, lego, togbane eller lesing. De eldste barna på småbarn har behov for å 
delta på aktiviteter der de er litt skjermet fra de aller yngste. Grupperommet blir derfor 
innredet til dette formålet. Vi ser at barna liker å tegne og male sammen med en voksen eller 
sammen med hverandre og de liker å sitte sammen med en voksen i sofaen å bli lest for. På 
dette rommet foregår leik og aktiviteter barn og voksne er sammen om. Voksnes involvering 
gir trygghet for barna. De prøver ut nye ting, lærer av hverandre og er nysgjerrige på 
omverdenen. Alt dette gir forutsetninger for barnets danning. Det er viktig med voksne som er 
sensitive for barns undring, ønsker og behov. De yngste barna har ikke de samme verbale 
språkforutsetningene som de eldre barna. De uttrykker seg med lyder, kroppsspråk, blikk og 
gester i en slags samordning. Når voksne er bevisst på dette, kan vi møte barn der de er i 
øyeblikket og ta tak i deres ønsker og behov. 

På storbarnsavdelinga vil vi bruke grupperommet til bordaktiviteter. Et sted hvor barna kan 
forske på ulike materialer, der fantasi og kreativitet spiller en aktiv rolle. Det krever at voksne 
bringer spennende materialer inn i dette rommet. En pedagog får ideen om å samle inn 
materialer som betegnes som ”søppel”. Dette etter inspirasjon fra Reggio Emilia. Barna får 
hver sin pose med seg hjem, der de fyller posen med blant annet metall- og plastikk-ting. 
Utstyret tas med tilbake til barnehagen, der barna forsker på hva de kan lage av dette. Her 
utfordres barnas kreativitet og fantasi. Dette blir et lite prosjekt som skaper engasjement og 
nysgjerrighet i et fellesskap. Barna får ideer fra hverandre, de viser sine skapende evner og 
får veiledning fra voksne. Barna er en aktiv del av prosjektet der de får nye kunnskaper og 
erfaringer. Samhandlingen mellom barn og mellom barn og voksne, får betydning for den 
læringen som skjer i situasjonen og samspillet som foregår mellom menneskene. Barn 
utvikler evnen til å være prøvende og nysgjerrig, noe som har betydning for gode 
danningsprosesser.  

Barn forholder seg til verden på en konkret måte gjennom sine erfaringer. Derfor er det viktig 
at vi tilbyr barna ulike opplevelser og erfaringer ut fra deres ståsted. Det bør være progresjon i 
forhold til hva barn kan og hvilke utfordringer de får. Barna skal følges og ikke fylles, og 
erfaringer over tid vil føre til læring. Barna må få lov til å være på vei. Alle barn har en 
”skattekiste” som de voksne må finne nøkkelen til for å se hva som er inni. Vi må finne barns 
evner og la de bruke dem. Gir jeg barna de erfaringene de trenger og setter jeg de sporene jeg 
ønsker å sette? Barn har også behov for å erfare at ting ikke går som planlagt. De må tåle at 
ting blir annerledes. Et viktig spørsmål for oss ble hvordan vi møter barns sårbarhet. Hvilken 
voksen er jeg og hvordan vil jeg bli husket? Kommunikasjonen mellom voksen og barn har 
stor betydning. Hva skjer i møtet og hvordan påvirker våre væremåter barn? Vi må være klar 
over den makten vi voksne har til å forme barn på godt og ondt. ”Det handler om hvilket frø 
du planter og hvordan du planter det i barnets hode, det er jo der det skal vokse” (Sitat fra et 
tidligere barnehagebarn - Are Skanke). 

Assistenten har fått ansvar for å ta med seg noen barn på språkgruppe på 
personalrommet. På grunn av lite voksne på avdelingen denne dagen lar det seg ikke 
gjennomføre. I stedet tar assistenten med seg eventyret om ”Geitekillingen som 
kunne telle til ti” inn på avdelingen.  Siri 3,5år har så lyst til å høre eventyret om skuta 
og dyrene.  Assistenten finner fram figurene og legger opp til å fortelle eventyret ved 
bruk av bordteater. Hun legger rekvisittene utover lillebordet og begynner å fortelle. 
Siri og Oda på 3 år viser interesse for det som skjer ved bordet. Snart kommer det 
enda flere barn som er nysgjerrige på det som foregår ved bordet. Flere og flere barn 
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kommer til bordet. Tilslutt er alle 12 barna på avdelingen samlet rundt bordet. (De 
andre 12 barna er på tur). Barna er helt oppslukt av fortellingen. 

Etter at assistenten har fortalt ferdig eventyret, får barna et dyr hver. Så får barna 
fortelle eventyret på sin måte til assistenten. Etterpå leker barna eventyret om 
”Geitekillingen som kunne telle til ti” på sin måte og uten voksnes styring av 
aktiviteten. 

Denne praksisfortellingen viser at selv om det er færre voksne på jobb enn planlagt, er det 
alltid tid og rom for å gjøre planlagte aktiviteter på en annen måte. Det blir en god stemning 
på avdelingen fordi assistenten inviterer til en aktivitet som skaper nysgjerrighet og interesse. 
Dette er en aktivitet som foregår over tid. Assistentens engasjement i fortellingen fører til at 
alle barna blir interessert og involvert i leiken. Først ved å vise eventyret for barna, deretter 
ved at barna får prøve selv, noe som igjen gir inspirasjon til ny leik. Kan våre handlinger og 
valg sette i gang refleksjoner hos barn? Her bruker barna seg selv aktivt gjennom handlinger. 
De utfører eventyret på sin måte og viser en inderliggjøring av kunnskap. Barna får en positiv 
opplevelse, der ingen får avslag og alle får delta. I leiken får barna erfaring i å vente på tur, 
de hører om telling og opplever spenning. De barna som ikke har hørt eventyret før, opplever 
noe nytt og barna erfarer at det er plass til alle. Knytter vi denne historien til problemstillingen 
”Hvordan kan voksnes involvering i leiken påvirke barns danning?” ser vi at assistenten har 
skapt en arena for leik og samhandling. Assistenten tilfører leikematerialer som brukes, og gir 
barna kunnskap og erfaring som barna tar med seg inn i leiken. Barna inkluderes i det sosiale 
samspillet i leiken med eventyret, og de utfører leiken slik de tolker eventyret. Barnas 
oppfattelse kommer til uttrykk gjennom deres handlinger. Aktiviteten blir dokumentert med 
bilder som skaper refleksjon i etterkant. Refleksjoner som blir tilgjengelig for hverandre og 
fører til kompetanseheving. Historien forteller om en aktivitet som gjør noe med både barn og 
voksnes læring og danning i barnehagehverdagen.   

Når vi tar i bruk praksisfortellinger som refleksjonsgrunnlag, ser vi at det skjer et vendepunkt i 
voksnes holdninger i møte med barn. Bevissthet om væremåte, tilstedeværelse og hvordan 
kommunisere med barn løftes frem. Tanker som ”hva lærte barnet av dette?”, ”hvorfor sa jeg 
det jeg sa?” og ”hvordan påvirker mine andlinger barns læring og danning?” dukker opp. 

Barnegruppa er på vei ut, og en gutt på 4 år vil ha med seg ”prompeputa”. Assisten- 
ten sier at den kan bli ødelagt. Gutten spør flere ganger og tilslutt sier assistenten at 
han kan leike med ”prompeputa” på benken. Senere i uteleiken ser assistenten at 
gutten har tatt med seg ”prompeputa” til uteplassen. Han og flere unger leiker med 
den. Voksne og barn sitter ved grillplassen, da gutten kommer gråtende. Han sier at 
noen har ødelagt ”prompeputa”. Assistenten sier: ”Hva var det jeg sa”. To andre 
voksne snakker med gutten og sier at det er synd at ”prompeputa” ble ødelagt. Den 
ene voksne sier: ”Kanskje mamma kjøper en ny?” Gutten slutter å gråte og alt blir bra 
igjen. 

Assistenten ser ikke at gutten er lei seg for at ”prompeputa” er ødelagt og imøtekommer ikke 
hans følelser. I stedet blir gutten møtt av andre voksne som bekrefter han på hans følelser.  
Assistenten som viser lite sympati reiser seg opp og sier til den voksne, ”det var ikke mye 
danning og læring i det jeg gjorde her”. De andre voksne er enig i det. Assistenten reflekterer 
over egen væremåte og sier at i denne situasjonen lærte jeg mye. Dette er en situasjon som 
setter spor for hvordan jeg skal møte barn senere.  
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Her har assistenten opplevd hvordan samhandlingen mellom voksen og barn og hensynet til 
hverandre påvirker barns følelser. I ettertid sier assistenten at dette ble et vendepunkt for 
meg. Jeg glemmer aldri denne episoden og er nå mer bevisst på hvordan mine handlinger 
påvirker barns følelser. Assistenten reflekterer over de erfaringene hun får i denne 
situasjonen og tar det innover seg. Her skjer det noe med assistentens dannelsesprosess. 
Gutten blir møtt av voksne som gjør han i stand til å håndtere sin situasjon. Voksne som 
involverer seg i hans tanker og følelser og gir han støtte på det.  

Voksnes makt bygger opp eller bryter ned, og våre handlinger gjenspeiler våre holdninger i 
møte med barn. Ved å vise evne til refleksjon over egne handlinger, skjer en bevisstgjøring 
hos den enkelte medarbeider. Praksisfortellingen bidrar til refleksjon både hos fortelleren og 
de andre medarbeiderne. Gjennom felles drøftinger og tankeutvekslinger blir vi både utfordret 
og utviklet. Erfaringer gir ny kunnskap og læring som gjør noe med danningsprosessen hos 
den enkelte. Dette har ført til endring av praksis i møte med barn. Barnet blir møtt av voksne 
som ser deres behov og de inviteres inn i leik som engasjerer dem.  

Konklusjon 
Pilotprosjektet har tatt oss med på en reise der vi har fått ny teoretisk kunnskap om læring og 
danning. Vi har vært usikker på begrepenes betydning og stilt flere spørsmål enn vi har fått 
svar. På hvilken måte følger vi i Borgen barnehage opp vårt oppdrag knyttet til barns 
læringsmiljø og danningsarena i barnehagen? Vi må stoppe opp å spørre oss selv «Hva har 
skjedd med meg i situasjoner med barn? Jobber jeg på autopilot eller tenker jeg annerledes 
nå etter at prosjektet har kommet i gang?»  Svaret vi har fått er at personalet i prosjektgruppa 
har blitt mer bevisst på egen væremåte i møtet med barn. Vi har erfart at relasjonen i møtet 
med barnet påvirker barnet og oss selv som voksne. Synet på barn og egen væremåte i møtet 
med barn har ført til nye erkjennelser i egen dannelsesreise. Nye oppdagelser deles med 
personalet både muntlig og skriftlig. Vi har blitt mer bevisst på hva som forstyrrer oss i vår 
deltakelse i leiken. Når tar vi voksne kontakt med hverandre og gir ulike beskjeder? Vi må 
minne hverandre på at voksne som er involvert i leik er opptatt. For at barnehagen skal bli en 
arena til barnets beste, må alle være med og bidra for andre. Vi må være åpen på ulikheter 
og villige til å skape noe nytt. Gjennom våre tankeutvekslinger har det skjedd en utvikling og 
en bevisstgjøring hos den enkelte medarbeider. Ved å dele egne tanker med andre, kommer 
det nye tanker som kan forandre oss. Vi har startet på en prosess der kompetanseheving kan 
føre til endring av praksis. Vi ser at praksisfortellingene er nyttige som grunnlag for refleksjon 
og er en bevisstgjøring av utøvelse av praksis.  

Som svar på tittelen på denne artikkelen ”Koffer bry sæ om barns danning?” mener vi at en 
av våre viktigste samfunnsoppgaver er å hjelpe det enkelte barnet til å bli gangs menneske. 
Vi vet at samhandling med andre og omgivelsene gir forutsetninger for danning. Derfor må vi 
involvere oss i barns leik, vi må sørge for at alle barn har noen å leike med og vi må skape 
gode leikearenaer. Vår erfaring viser at vi må ha kunnskap om læring og danning, hva som 
påvirker danningsprosessen og hvorfor. Vi må ha kunnskap om barnas forutsetninger, behov, 
interesser og erfaringer for å tilpasse og utvikle barnehagen slik at den blir stimulerende og 
utviklende for alle barn. Dette krever kompetente voksne som har et bevisst forhold til hvilke 
muligheter vi tilbyr barna i barnehagen og hvordan vi selv er i relasjon med barn. Vi må ha 
tilgjengelige voksne som observerer og veileder underveis i leiken og i andre hverdags- 
aktiviteter. Dette krever en bemanningsnorm som gir mulighet for tett oppfølging og nærhet i 
barnegruppa og hos det enkelte barn. Her har vi erfart at å dele barnegruppa i primærgrupper 
med 2 voksne til stede, gir større muligheter for å ivareta både enkeltbarnet og barnegruppas 
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behov og interesser. Dette åpner opp for at voksnes involvering i leiken lettere lar seg 
gjennomføre og de voksne får en tettere og bedre oversikt over barnas ferdigheter og 
mestring. 

Hvordan vet vi at involveringen fremmer barns danning? Vi vet at vår væremåte har betydning, 
og at vi påvirker barn i vårt møte med barn. Våre holdninger gjenspeiler våre handlinger. 
Hvordan det fremmer danningsprosessen til det enkelte barnet er vanskelig å vite, men ved å 
bruke praksisfortellinger får vi drøftet og reflektert rundt situasjoner som er opplevd i møtet 
med barn. Vi deler våre tanker om barns læring og danning i bestemte situasjoner og 
sammen ser vi på hva fortellingen uttrykker om dette. Dette beriker vår kunnskap og 
bevissthet og hjelper oss videre i arbeidet med læring og danning. Relasjoner og samhandling 
er viktig i barnehagen. Voksne som møter barnet med anerkjennelse og felles fokus. Et felles 
blikk mot noe som oppleves her og nå. Det krever voksne som regulerer og korrigerer 
væremåter og formidler følelser, slik at barn får erfaringer med kontaktferdigheter. 
Kontaktferdigheter blir lært gjennom det levde liv. Kvaliteten på samhandlingen gir en viktig 
forutsetning for barns dannelsesreise.  

Endring av rommenes funksjon har gitt inspirasjon til ulike typer leik. Barna utforsker nytt 
materiale og de tilfører leiken nytt innhold. Det krever voksne som involverer seg i barns leik, 
voksne som er tilgjengelig og nær, voksne som tilfører rommene nye materialer som 
inspirerer til ny leik. 

Vi ser at pilotprosjektet bidrar til en endring av barnehagens praksis og at vi er underveis, 
men det må fortsatt jobbes med forankring og kompetanseheving i hele personalgruppa. Alle 
ansatte må involveres i det videre arbeidet med å styrke barnehagen som læringsmiljø og 
danningsarena. Praksisfortellingene må brukes og deles også etter avsluttet pilotprosjekt. 

Vi går nå av reisen med pilotprosjektet, men fortsetter vår reise videre på egen hånd. Vi skal 
fortsette å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon og da må vi fortsette med 
kompetansebygging hos de ansatte som jobber med barna i barnehagen. Målet er å stadig 
være underveis i en prosess som fører til læring og danning til barnets beste. Vår 
dannelsesreise varer livet ut.  
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Skrevet av prosjektleder, Åse Undlien Bruvoll, i Elvebakken Montessoribarnehage. 
Melhus kommune 
 
 

Hjelp meg til å gjøre det selv 
 

Artikkel om et utviklingsprosjekt som skal danne grunnlag for god praksis omkring 
læring og danning i barnehagen. Prosjektet skal bidra til personalets utforsking og 
forståelse av hvordan barnehagen i tråd med barnehagens samfunnsmandat kan legge 
til rette for barns læring og danning. 

 

 
Sammendrag   
Hvordan bidrar det tilrettelagte miljøet til at barn utvikler respekt for seg selv og andre? Dette 
var problemstillingen vi kom fram til i fellesskap i vår personalgruppe. Barn er små unike 
mennesker som søker å være i aktivitet i sitt barnehagemiljø. De har ulike behov og søker 
ulike aktiviteter. Dette må vi voksne observere og se. Aktiviteter må være tilgjengelige slik at 
alle barn kan finne det de ønsker å holde på med. De må få medvirke i sin hverdag i 
barnehagen. Vi i Elvebakken Montessoribarnehage har et motto som sier: ”Hjelp meg til å 
gjøre det selv”. Vi må legge til rette for at de små menneskene skal ha frihet til å velge og å 
mestre ting på egen hånd. Barn søker selvstendighet. Vi voksne må være inspiratorer og 
veiledere. Alt vi gjør i barnehagen påvirker barna i sin lærings- og danningsprosess. Vi må 
legge til rette for et miljø som stimulerer til ulike aktiviteter, både alene og sammen med 
andre. Vi må være bevisst vår forbildefunksjon og ta barns aktivitet på alvor. Praktiske 
hverdagsaktiviteter er en del av aktivitetene som barna kan velge i vår barnehage. Disse 
aktivitetene omhandler å ta vare på seg selv, ta vare på andre og ta vare på miljøet rundt seg. 
Etter å ha sett grundigere på disse aktivitetene og systematisk samlet inn praksisfortellinger i 
denne prosjektperioden, ser vi viktigheten av voksenrollen i miljøet. Vi danner grunnlaget for 
miljøet og vi må vise respekt for barna i deres aktivitet. 

 

Innledning   
Line og Nina er i det praktiske hjørnet. «Du er mor som skal lage mat», sier Line. Ett brett med 
to skåler, vann og en ause blir tatt fram og satt på et bord. «Jeg tømmer først», sier Line. «Nei, 
det er jeg som må tømme først når det er så fullt, for jeg er far», sier Nina. De bretter ut 
vaskekluten og setter skålene oppå. De bytter på å helle vann fra den ene skålen til den andre. 
«Nå er middagen ferdig», sier Nina. Line henter brett med utstyr for vindusvask. «Ja, far må 
vaske vindu», sier Nina. De gjør hver sin ting en stund. Line rydder utstyret på plass på brettet, 
og setter det tilbake i hylla. Nina fortsetter å helle vann. Line spør Nina hvor Mona er. «Vi later 
som hun er i barnehagen», sier Nina. «Jeg går og henter henne i barnehagen», sier Line.  

Vi vet at barn uttrykker seg forskjellig. Det er vår oppgave som voksne å se, observere og 
være tilstede slik at vi klarer å få tak i barns uttrykksmåter. Det være seg kroppsspråk, 
mimikk, følelsesuttrykk og verbale uttrykk. For å imøtekomme dette må vi i hverdagen vår ha 
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tid og rom til å lytte, være sammen med og samtale med barna. Dette gjør vi i Elvebakken 
Montessoribarnehage bl.a. ved å ta barna med på praktiske gjøremål, samtidig være nær 
dem og gi barna bekreftelse på at de blir sett som den de er. Barns medvirkning mener vi 
ivaretas på en god måte ved at det fysiske miljøet er lagt til rette for barnet. For å best mulig 
møte barn på det psykiske plan er det viktig at det fysiske miljøet er lagt til rette. Barna søker 
utfordringer og ønsker å mestre. Mestring er en del av læringen. Når de mestrer søker de nye 
utfordringer og får ny læring De har ulike behov og søker dermed ulike aktiviteter. Vi voksne 
må se alle de små menneskene og legge til rette slik at de kan være delaktige i sin egen 
utvikling. De voksne observerer, samtaler med barnet og ut fra dette legger til rette for hva 
som er til det beste for barnet til enhver tid.  

Elvebakken Montessoribarnehage ligger nær Melhus sentrum i Melhus kommune. Vi er en 
privat barnehage. Vi har 52 barn fordelt på 50 plasser. 14 plasser på 0-3 års base og 36 
plasser på 3-6 års base. Vi jobber etter Maria Montessori sine prinsipper og pedagogikken 
bygger på Montessori sine egne iakttagelser og den forskningen som hun drev med gjennom 
hele sitt liv. 

 

”Hjelp meg til å gjøre det selv”, er et motto. Hvert enkelt barn trenger hjelp til å lære, men 
selve innlæringen må hver og én få gjøre på egen hånd og i samspill med andre. Å skape 
trygghet, å la barna få delta i aktiviteter og oppmuntre dem til selvstendighet, er en av 
grunnprinsippene i montessoripedagogikken. De må få frihet til å velge aktiviteter ut i fra et 
tilrettelagt miljø. Det vil ikke si at barna kan gjøre hva de vil til en hver tid, men de har frihet 
innenfor klare grenser. Frihet innebærer ikke i første omgang frihet fra noe, men frihet til 
aktivitet som skaper utvikling hos barna. Aktivitet er det barna velger å holde på med. Det kan 
være kutting av grønnsaker, høre en bok, konstruksjonslek, rollelek eller spille et spill. Barn 
har lyst og behov til å utforske og å være i aktivitet og de lærer. Vi voksne må tilrettelegge et 
miljø som vi mener stimulerer barna i deres utvikling. Samtidig må det være et miljø som 
barna trives i og finner stimulerende. Orden skaper trygghet i et slikt miljø. Det skal hjelpe 
barnet til å utvikle sin selvstendighet. Barna skal kunne velge og vrake blant ulike aktiviteter, 
og de skal kunne gjøre ting på egen hånd. Er aktiviteten opptatt fordi noen andre holder på 
med den, må man velge en annen aktivitet. Egen frihet får ikke gå utover andres frihet. 
Konsentrasjon og harmoni oppstår når barnet er helt oppslukt av noe. For å nå alle barna må 
vi ha mange ulike aktiviteter. Er et barn urolig eller har vanskeligheter med å være i en 
aktivitet, må vi se på miljøet. Vi må se på hva som kan gjøres og deretter endre det for å 
hjelpe og støtte barnet i sin utvikling. Aktivitetene skal stimulere sansene og det kan være 
vanskelig for små barn å konsentrere seg uten bruk av hendene. Den voksne må være 
veileder og inspirator. Den må vise barna hvilke aktiviteter de har tilgang til, og hvordan de 
skal bruke de.  

«Det fins en rød tråd i montessoripedagogikken. Det positive menneskesynet, arbeidsmåten 
og arbeidsmateriellet, lærerens rolle og målet med undervisningen gir et helhetssyn på 
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mennesket, barnet og verden» ( Vatland og Lexow, 2004, s. 11). Barn er små mennesker 
som må sees og respekteres på lik linje med voksne. Barn har ulike interesser og behov ut i 
fra alder, modning og den de er. Vår oppgave som voksen blir å være tilstede for det enkelte 
barn. Barn trenger inspirasjon, oppmuntring, veiledning og støtte på sin læringsvei. Hvert 
enkelt barn er unikt. 

 

Hyller med tilrettelagte aktiviteter. Bøker, dyr, duplo, andre konstruksjonsaktiviteter og praktiske 
hverdagsaktiviteter. Tilgjengelig og orden. Det er tilrettelagt en begrenset mengde av de ulike 
aktivitetene for at det skal bli mer oversiktlig og mer overkommelig for barna å holde orden. 

Da vi fikk spørsmål om å delta på dette pilotprosjektet, så vi nøye på hva det skulle 
omhandle. Vi er en montessoribarnehage og har klare tanker om hvordan vi ønsker å møte 
hvert enkelt barn, og hvordan barnas hverdag i barnehagen skal være. Rammeplanen for 
barnehagens innhold og oppgaver (2011) pålegger oss å gi et vidt læringsfelt. Montessori 
deler også opp i fagområder som omhandler det samme læringsfeltet. Det fysiske miljøet er 
innredet etter de ulike områdene, aktivitetene er tilrettelagt ut ifra de ulike fagområdene og 
det er progresjon i aktivitetene.  

Formålet med pilotprosjektet er å styrke barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. Det 
er helt klart et mål for oss. Å bli mer bevisst og få en større forståelse for hvordan dannings –
og læringsbegrepet kan forståes inn i barnehagens praksis, var veldig interessant. Samtidig 
kunne vi se nærmere på dette opp mot montessoripedagogikken. Vi har helt siden oppstarten 
av barnehagen vært opptatt av at hele personalet skal delta i viktige prosesser. Det har vi 
lært mye av og opplever at vi utviklet oss i en felles retning med en felles forståelse for hva vi 
ønsker for enkeltbarnet og gruppen. Det føles trygt og godt å ha en felles plattform. Vi startet 
prosjektet med at alle i personalet skrev ned forventninger og oppsummerte disse i 
fellesskap.  

Danning er et vidt begrep og vi måtte få en større forståelse for hva det omhandler og 
hvordan vi ser på det opp mot det vi gjør i vår barnehage. Det sies at danning og læring er 
gjensidig avhengig av hverandre, men at danning er mer enn læring. Danning er noe mer enn 
å besitte kunnskap (utdannelse). Det handler om klokskap og det gode skjønn, om innsikt og 
dømmekraft. Læring kan sees på som en del av noe, det å oppdage noe. Det er på en måte 
avgrenset i tid. I vår barnehage kan vi f.eks. se på det å helle vann fra en mugge til en annen, 
som læring. Mens danning er noe som foregår hele tiden. Den foregår i det daglige, og gjør 
deg til den du er, og den du blir. Alt vi gjør i barnehagen påvirker barnet i sin danningspro- 
sess. I montessoripedagogikken snakker vi om ”education from birth”, som direkte kan 
oversettes som, utdannelse fra fødselen. Det er et helhetlig læringssyn som omhandler 
omsorg, lek og læring. Dette er også i samsvar med rammeplanen for barnehagen. Alle barn 
har en iboende motivasjon for å lære og barnet lærer gjennom lek. Å helle vann fra en mugge 
til en annen, kan være en lek for barnet. Barnet blir kjent med seg selv. Søler jeg, eller 
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mestrer jeg det uten å søle? Leken er meningsfull og gøy, og den er en forberedelse til 
voksenlivet. For hver gang jeg heller vann, mestrer jeg det litt bedre. Gjennom samspill og 
samhandling med andre mennesker gis barnet mulighet til kunnskap om seg selv i forhold til 
andre. Hensynet til hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er en 
forutsetning for barns danning og det er personalets oppgave å hjelpe barnet til å forstå at 
egne handlinger kan gå utover andre. Roper jeg nå, forstyrrer jeg de som sitter og leser? Å gi 
rom for barns undring over handlinger og holdninger i møte med andre, legger grunnlaget for 
en kritisk refleksjon barnet har til seg selv i samfunnet. Hvorfor roper hun når vi sitter og 
leser? Ved å bli kjent med det som er forskjellig blir barnet bevisst seg selv og sin 
personlighet. Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag. Det sies at 
danning ikke oppstår hos et passivt mottakende individ, men hos en kritisk og aktiv person i 
forhold til den påvirkning man møter. Barn begynner å lære ved å undersøke og leke med det 
de finner rundt seg. F.eks. blir de kjent med vann ved å leke med vann. Barn er nysgjerrige og 
har en egen vilje til å utvikle seg. Vi må la barna få være aktive og la de få gjøre ting på egen 
hånd. Maria Montessori understreket dette. Hun mente det var en sammenheng mellom 
hjernen og hånden for at innlæring skulle skje.  

 

Metode 
Opplevelser og undring skaper interesse. Vi voksne må gi barna ulike opplevelser og undre 
oss sammen med dem. Samtaler rundt barns spørsmål gir læring, både språklig og faglig. 
Voksnes interesse for barns undring gjør at barn opplever det som betydningsfullt og det 
skaper næring for videre undring. Hvordan kan vi gi barna ulike opplevelser slik at det gir 
næring til aktivitet, læring og danning?  

Ut fra disse tankene fant vi ut at måten vi tilrettelegger barnas arena i barnehagen, og det vi 
tilbyr barn av aktiviteter i hverdagen har betydning for dem i sin danningsprosess. Aktivitetene 
er med på å inspirere barna til å gjøre videre undersøkelser i virkeligheten. Vi ønsket dermed 
å få en økt bevisstgjøring rundt vårt tilrettelagte miljø. Med det tilrettelagte miljøet, mener vi 
de omgivelser som både fysisk og psykisk skal tilfredsstille barns behov ved en viss alder. 
Miljøet rundt barnet er viktig for barnets utvikling på alle plan, både fysisk, psykisk og sosialt. 
Gjennom aktiviteter i det tilrettelagte miljøet blir barnet mer kjent med seg selv. Ved at flere 
barn, og også voksne, er i aktivitet i det samme miljøet, gjør det at barnet også blir kjent med 
andre og lærer å ta hensyn til hverandre. Ut fra disse tankene ble problemstillingen; «Hvordan 
bidrar det tilrettelagte miljøet til at barn utvikler respekt for seg selv og andre»? Miljøet 
omhandler flere fagområder, så vi besestemte oss for å begrense det til praktiske 
hverdagsaktiviteter. For å vurdere dette grundig, bestemte vi oss for ukentlige innleveringer av 
praksisfortellinger og observasjoner av barn og voksne i ulike situasjoner i vårt miljø. 
Refleksjoner og diskusjoner skulle gjennomføres på basemøter og personalmøter. 

 

Hvordan bidrar det tilrettelagte miljøet til at barn utvikler respekt 
for seg selv og andre?        
Praktiske hverdagsaktiviteter er noe av det vi legger stor vekt på hos oss. Aktiviteter skal 
stimulere til kreativitet, bevegelse og koordinasjon. Vi ønsker bl.a. at barna skal klare mest 
mulig på egen hånd, at de skal ta vare på det vi har, ta vare på seg selv og få erfaringer med 
hvordan vi skal være mot hverandre. Å se på dette opp mot danning og læring var 
interessant. Vi oppdaget Idar Kjølsvik (2010) sine tanker rundt danningsbegrepet. Dette 

 
 

samsvarer godt med vår forståelse og viktigheten av det tilrettelagte miljøet for barns utvikling 
og læring. Kjølsvik snakker om etisk dannelse, som er en personlig dannelse og som er 
identitetsutviklende. Han sier at den viktigste relasjonen et menneske har, er relasjonen til 
seg selv. Det preger også forholdet ditt til andre. Han sier videre at den etiske danningen 
også vektlegger relasjonen til naturen og miljøet, samt relasjonen til det som er større enn 
seg selv (livssyn og sosialdemokrati).  

Vi i Elvebakken Montessoribarnehage, mener at vårt tilrettelagte miljø hjelper barna til å få 
erfaringer om seg selv, hvordan de skal opptre og være mot andre. Det hjelper også barna 
med å ta vare på miljøet rundt seg. Miljøet må være attraktivt, estetisk og funksjonelt. 
Møblene må være dimensjonert etter barnas størrelse, skap og hyller må være plassert slik 
at barna kan nå tingene som plasseres der. Bord og stoler må være lette å flytte rundt på. De 
voksne er en del av miljøet, og er de som tilrettelegger det. Her benytter vi i personalet vår 
profesjonsdannelse i følge Kjølsvik. Vi observerer, vurderer og reflekterer fortløpende over 
barnas handlinger for å legge til rette miljøet. Uten denne tilretteleggingen blir ikke barnas 
læringsmiljø eller danningsarena optimal, mener vi i Elvebakken. Men hva er optimalt? 
Hvordan kan vi vite hva som er det beste for barnas utvikling?  Det finnes ingen fasit, men 
mange metoder er prøvd og mange metoder kan brukes. Vi i Elvebakken har funnet en 
metode som vi har tror på. Og vi ser den fungerer hos oss ved at barna er i konstant aktivitet, 
barna oppleves trygge, det er stort sett ro og harmoni, og vi voksne er samstemte på hva vi 
ønsker for barna.  

Barnet skal ha frihet til å velge aktivitet. De skal ha mange aktiviteter å velge mellom og de 
må få bruke nysgjerrigheten sin. Samtidig som det skal være mange aktiviteter å velge 
mellom, må det være nok gulvplass til at barna kan bevege seg fritt rundt. De må lære å vise 
hensyn overfor hverandre, vente på tur og ikke forstyrre. Det å få mulighet til å gjøre ting på 
egen hånd, vil være med på å skape selvstendighet som igjen fører til uavhengighet. En god 
atmosfære i rolige og stimulerende omgivelser, gir barna større muligheter til å utvikle seg til 
glade, trygge og nysgjerrige mennesker.  

 

For å arbeide i retning av dette må vi voksne også være bevisste vår forbildefunksjon. 
Forbildefunksjonen kan vi se opp mot danning. Tilbake i tid knyttet man danning først og 
fremst opp mot det tyske ordet Bildung, med opphav i Bild eller bilde, også de forbilledlige. 
Også dette forteller oss hvor viktig vår rolle som voksne er for barn i deres læringsmiljø og 
danningsarena. Derfor må vi ta vare på miljøet i barnehagen og vise hvordan vi gjør det. For at 
et barn skal kunne tørke opp etter seg når det har sølt, må vi voksne med tydelighet vise 
hvordan det gjøres. Vi kan ikke forvente at et barn skal utføre noe de ikke har blitt vist. Vi må 
sørge for at barna gis mulighet til å prøve og feile ved å oppmuntre de til å vaske, tørke støv, 
pusse sko, kutte grønnsaker, pusse speil, vanne blomster osv. Vi må være tålmodige! Vi må 
også sørge for at øvelsene er tilpasset barnas alder, deres modenhet og at nødvendige 
redskaper er i barnestørrelse. Noen barn får stor mulighet til å være delaktig og gjøre ting på 
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samsvarer godt med vår forståelse og viktigheten av det tilrettelagte miljøet for barns utvikling 
og læring. Kjølsvik snakker om etisk dannelse, som er en personlig dannelse og som er 
identitetsutviklende. Han sier at den viktigste relasjonen et menneske har, er relasjonen til 
seg selv. Det preger også forholdet ditt til andre. Han sier videre at den etiske danningen 
også vektlegger relasjonen til naturen og miljøet, samt relasjonen til det som er større enn 
seg selv (livssyn og sosialdemokrati).  

Vi i Elvebakken Montessoribarnehage, mener at vårt tilrettelagte miljø hjelper barna til å få 
erfaringer om seg selv, hvordan de skal opptre og være mot andre. Det hjelper også barna 
med å ta vare på miljøet rundt seg. Miljøet må være attraktivt, estetisk og funksjonelt. 
Møblene må være dimensjonert etter barnas størrelse, skap og hyller må være plassert slik 
at barna kan nå tingene som plasseres der. Bord og stoler må være lette å flytte rundt på. De 
voksne er en del av miljøet, og er de som tilrettelegger det. Her benytter vi i personalet vår 
profesjonsdannelse i følge Kjølsvik. Vi observerer, vurderer og reflekterer fortløpende over 
barnas handlinger for å legge til rette miljøet. Uten denne tilretteleggingen blir ikke barnas 
læringsmiljø eller danningsarena optimal, mener vi i Elvebakken. Men hva er optimalt? 
Hvordan kan vi vite hva som er det beste for barnas utvikling?  Det finnes ingen fasit, men 
mange metoder er prøvd og mange metoder kan brukes. Vi i Elvebakken har funnet en 
metode som vi har tror på. Og vi ser den fungerer hos oss ved at barna er i konstant aktivitet, 
barna oppleves trygge, det er stort sett ro og harmoni, og vi voksne er samstemte på hva vi 
ønsker for barna.  

Barnet skal ha frihet til å velge aktivitet. De skal ha mange aktiviteter å velge mellom og de 
må få bruke nysgjerrigheten sin. Samtidig som det skal være mange aktiviteter å velge 
mellom, må det være nok gulvplass til at barna kan bevege seg fritt rundt. De må lære å vise 
hensyn overfor hverandre, vente på tur og ikke forstyrre. Det å få mulighet til å gjøre ting på 
egen hånd, vil være med på å skape selvstendighet som igjen fører til uavhengighet. En god 
atmosfære i rolige og stimulerende omgivelser, gir barna større muligheter til å utvikle seg til 
glade, trygge og nysgjerrige mennesker.  

 

For å arbeide i retning av dette må vi voksne også være bevisste vår forbildefunksjon. 
Forbildefunksjonen kan vi se opp mot danning. Tilbake i tid knyttet man danning først og 
fremst opp mot det tyske ordet Bildung, med opphav i Bild eller bilde, også de forbilledlige. 
Også dette forteller oss hvor viktig vår rolle som voksne er for barn i deres læringsmiljø og 
danningsarena. Derfor må vi ta vare på miljøet i barnehagen og vise hvordan vi gjør det. For at 
et barn skal kunne tørke opp etter seg når det har sølt, må vi voksne med tydelighet vise 
hvordan det gjøres. Vi kan ikke forvente at et barn skal utføre noe de ikke har blitt vist. Vi må 
sørge for at barna gis mulighet til å prøve og feile ved å oppmuntre de til å vaske, tørke støv, 
pusse sko, kutte grønnsaker, pusse speil, vanne blomster osv. Vi må være tålmodige! Vi må 
også sørge for at øvelsene er tilpasset barnas alder, deres modenhet og at nødvendige 
redskaper er i barnestørrelse. Noen barn får stor mulighet til å være delaktig og gjøre ting på 
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egen hånd i sitt hjemmemiljø, mens andre får det ikke. Det blir også vår oppgave å se dette, 
bygge på og videreutvikle barnas erfaringer fra sitt eget hjemmemiljø. Noen kan tenke at barn 
må få slippe å være delaktige i hverdagsaktiviteter. Barn må få være barn, barn må få leke. 
Men alle disse aktivitetene er lek for barna. Barna velger aktiviteter fordi de er lystbetonte. Vi 
voksne vasker kopper for at de skal bli rene. Barna vasker dem, fordi de liker det. For de er 
ikke resultatet viktigst, men prosessen. Dette ser vi ved at de vasker dem om og om igjen, 
selv om de er rene. Barna forbereder seg på at de skal bli voksne og hermer etter mye av det 
vi voksne gjør. Vi kan til og med kjenne igjen fakter, ord og tonefall fra oss selv når vi 
observerer barn i aktivitet. Leken er ofte kreativ og innebærer problemløsning. Den øver opp 
språk og gir trening i sosialt samspill. Leken har mål og mening for barnet, selv om det ikke 
alltid virker slik for oss voksne. Å kalle lek for aktivitet, mener vi er å vise respekt for det 
barna holder på med. 

 

Resultat, diskusjon og refleksjon 
Praktiske hverdagsaktiviteter er barnets arbeid og nøkkel til barnets kultur. Det legger 
grunnlaget for senere læring. Aktiviteter knyttet til hverdagslivet, kan være forberedende 
øvelser, f.eks. helle vann e.l. fra en mugge til en annen eller å vaske kopper. Det kan være 
personrelaterte øvelse, det å ta hånd om seg selv, f.eks. kneppe knapper og vaske hender. 
Miljørelaterte øvelser er å ta vare på omgivelsene, f.eks. vanne blomster og tørke støv. 
Harmoni og høflighetsøvelser, vil si å lære og omgås andre mennesker på en god måte, f.eks. 
hvordan hilser vi på hverandre.  

 

Gjennom refleksjoner over praksisfortellingene i pilotprosjektet, ser vi at arbeid med de 
praktiske hverdagsaktivitetene i barnehagen bidrar til at barna blir mer selvstendige og 
uavhengige av voksne. De utvikler også motoriske ferdigheter, som å få kontroll over 
bevegelser og øvd opp øye- hånd koordinasjon Virkelighetsbaserte aktiviteter, gjør at barna 
lærer om seg selv og verden rundt seg. Barn ønsker å gjøre ting på egen hånd, de søker 
selvstendighet. Vi ser at det alltid er barn der de praktiske hverdagsaktivitetene er. Det ser ut 
til at de liker å holde på med de, det er trygt og de erfarer mestring. Gjennom å erfare 
mestring eller ikke mestring, blir barnet kjent med seg selv. Mestring kan gi god selvfølelse. 
Ikke mestring kan gjøre at barnet trekker seg unna eller finner seg noe annet. Den voksnes 
tilstedeværelse og observasjon kan støtte og oppmuntre barnet i slike situasjoner. Line og 
Nina visste hvordan de kunne bruke aktivitetene i hylla. De brukte ikke aktivitetene bare som 
et arbeid i seg selv, men brukte de som en del i sin rollelek. Er dette greit? Det må være 
fleksibilitet i barnas aktivitet. Når de mestrer aktiviteter kan de utvikle dem videre og få 
opplevelser og erfaringer på nye områder. Jentene viste leke ferdigheter som, turtaking, 
rolletaking, fantasi og evne til å bidra til at leken gikk videre. De forstyrret ikke noen andre. 
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Line og Nina valgte selv hva de skulle gjøre. Wolfgang Klafki (Brostrøm og Hansen, 2004) sier 
at danning er å ha evne til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Barnet får 
mulighet til å gjøre selv det de er i stand til å utføre. Det er vår jobb som voksne å legge til 
rette miljøet for barna slik at de kan utvikle en subjektiv selvdanning. De får frihet og mulighet 
til å velge hva de vil holde på med til enhver tid, de er ikke avhengige av voksne til å finne 
fram aktiviteten for seg og de kan selv bestemme om de vil invitere flere med på aktiviteten. 
Frihet til å velge hjelper barna til å holde på med en aktivitet de ønsker. Når de holder på med 
noe de ønsker, kommer konsentrasjon, de utvikler seg og viser hvem de er. For at barna skal 
ha en reell frihet til å velge, må de ha mange aktiviteter å velge mellom og de må være 
tilgjengelige. Den voksne har forberedt og tilrettelagt for aktiviteter som barna kan holde på 
med. Gjennom observasjoner og daglige erfaringer sammen med barna, skal den voksne se 
hva barna ønsker å holde på med. Hva blir brukt mye? Hva velges ikke og hvorfor? Hva må 
den voksne bidra med for å gjøre enkelte aktiviteter mer attraktiv? Barna trenger også 
utfordringer! Ved å se på alt dette, medvirker barna i hvordan miljøet tilrettelegges. De er 
medskapere både i sitt eget og andres liv - demokratisk danning. Samtidig må den voksne 
hele veien vurdere å se hva som er viktig for å gi barna mest mulig påfyll. Barna trenger nye 
opplevelser og vi voksne må tenke progresjon i vår tilrettelegging. Får ikke barna nok 
utfordringer, blir det raskt kjedelig. Vi opplever da at barna blir mer urolig og utilpass. Barna 
ønsker å være i meningsfull aktivitet. Dette er en utfordring som vi hele tiden må jobbe med. 

Line og Nina visste hvordan de skulle bruke aktivitetene. De har blitt presentert for dem 
tidligere av en voksen. For at barna skal kunne føle mestring, må de ha kjennskap til 
aktiviteten. En kan ikke forvente at et barn mestrer å helle vann fra en skål til en annen om 
ikke noen har vist hvordan det gjøres. Dette gjelder alle aktiviteter. Den voksne må vise 
barnet hvordan aktiviteten brukes med innlevelse og interesse. Det er en naturlig rekkefølge 
på aktiviteten. F.eks. med aktiviteten ved helling av vann. Først må man hente brettet med 
skåler og tørkehåndkle. Løft deretter av skålene, løft en skål av gangen og hell forsiktig over 
til den andre. Kommer det vann utenfor, tørker man opp. Til slutt rydder man alt på plass på 
brettet og setter det tilbake i hyllen der aktiviteten ble funnet. Aktivitetene har også en 
«feilkontroll» som gjør at barna kan korrigere seg selv. Ved dette eksemplet er feilkontrollen 
vann på bordet, om det søles vann utenfor skålene. Barnet oppdager det og tørker opp på 
egen hånd. Å korrigere seg selv, er med på å heve selvfølelsen. Om en voksen kommer inn og 
gjør det, kan det skape dårlig mestringsfølelse og selvfølelsen svekkes. Her har vi voksne en 
utfordring fordi vi vil så gjerne hjelpe, vi tror ikke barnet mestrer det selv, vi lar dem ikke få tid 
nok eller vi er redd for at det skal bli kaos rundt oss. Vi voksne må tre tilbake, gi barna tid og 
ha tillit til at de mestrer. Vi må vise respekt for barnets aktivitet. 

Line vasket vindu på ordentlig. De lekte at de lagde mat med ausen, vannet og skålene. Barn 
ønsker å gjøre som oss voksne. Mens vi voksne gjør noe for å få et resultat, f.eks. vasker et 
bord for at det skal bli rent, gjør barna det ofte fordi de synes selve aktiviteten er gøy. Dette 
ser vi ved at de gjør de samme tingene om og om igjen. Vi ser også at barna ofte velger slike 
praktiske aktiviteter fordi de er lette å utføre og lette å konsentrere seg om. 

Line og Nina fikk uforstyrret være i aktivitet. De fikk tid og kunne konsentrere seg om det de 
var inne i. Andre barn og voksne respekterte deres aktivitet. Andre barn kunne ha hatt ønske 
om å delta i aktiviteten, men fordi det bare finnes et eksemplar av hver aktivitet i rommet kan 
det være vanskelig. Det gjør det naturlig å vente på tur – respekt for andres arbeid. Samtidig 
kunne noen har hatt behov for å være med i en slik aktivitet i sin utvikling. Og hva med Mona 
i denne praksisfortellingen? Får hun ikke være med eller holder hun på med noe annet? 
Hvordan kan vi voksne løse dette? Her må vi også observere og være til stede. Hvem har god 
samhandling og hvem trenger øvelse? Idar Kjølsvik sier at medmenneskelige relasjoner er en 
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av bærebjelkene i all danning, og helt grunnleggende i etisk og kulturell danning. Line og Nina 
viser at de kan forholde seg til hverandre, de samhandler. De viser også at de behersker den 
kulturen de er en del av i det tilrettelagte miljøet. De spiller på lag, og utvikler leken sammen. 
Dette er observasjon som er verdifull å ta med i videre arbeid med barna. Vi må respektere 
Line og Ninas aktivitet i denne situasjonen. Å bryte inn kan ødelegge hele aktiviteten. Da viser 
ikke vi voksne respekt, men viser en væremåte som sier at det er greit å bryte inn i andres 
aktivitet. Vi må heller legge til rette for at Line og Ninas kompetanse på samhandling kan 
hjelpe de barna som trenger støtte på dette området ved senere aktiviteter. F.eks. ved å 
plassere dem i samme grupper på tur, få felles opplevelser, sette i gang en aktivitet der den 
voksne er med og «styrer» hvem som skal delta, o.l. I forhold til Mona bør en voksen følge 
opp det. 

Barna må ha god relasjon til seg selv. Når barna velger aktiviteter oppdager de sine 
muligheter og svakheter. Hva mestrer jeg og hva er vanskelig? De blir kjent med seg selv og 
opparbeider selvfølelse. Har de god relasjon til seg selv, blir det lettere å få gode relasjoner til 
andre. Line og Nina visste hvordan de skulle bruke aktivitetene og var trygge på det. De var 
klare for å samhandle, utvikle aktiviteten videre. De samarbeidet, snakket sammen, hjalp 
hverandre og byttet på å bestemme. En slik aktivitet fremmer sosialiseringen. De lærer 
hvordan man omgås andre mennesker på en god måte. Ved andre aktiviteter kan det være 
noen som dominerer mer enn andre i samhandlingen. Noen tar sjelden eller aldri styring i 
aktiviteter. Det kan være usikkerhet, dårlig selvfølelse eller barnet er forsiktig av natur. Vi 
voksne må se hvert enkelt barn godt og prøve å forstå hvorfor det handler som det gjør. Noen 
trenger et puff og noen trenger tid. Vi må akseptere ulikheter, men legge til rette for like 
muligheter. 

Line og Nina viser at de tar vare på miljøet ved å ta vare på tingene de har valgt. De finner 
fram det de vil holde på med og rydder det på plass etterpå. Ved at de rydder aktiviteten på 
plass, viser de respekt for andre. Andre barn kan lett finne aktiviteten senere. Det å vite hvor 
aktiviteten er, hjelper barn i sin selvstendighetsutvikling. Samtidig blir det orden, som gjør det 
lettere å orientere seg i rommet. Barn ser ut til å like orden og rutiner. Det skaper trygghet i 
hverdagen deres. Hva om ikke Line og Nina hadde ryddet på plass etter seg? En voksen må 
da gi en påminnelse om dette. Påminnelsen skal ikke ropes fra andre siden av rommet, slik 
at alle andre blir forstyrret i sin aktivitet eller at Line og Nina blir ydmyket foran de andre. Den 
voksne må gå bort og å gi beskjed på en grei måte. Vise respekt for barna og være god 
rollemodell. Samtidig kan måten en slik beskjed blir gitt på, være forskjellen på om barna 
utfører den med det samme eller får motforestillinger. Barn som voksne er mer mottakelige 
for beskjeder som blir sagt på en positiv korrigerende måte. Å rydde på plass, er også en del 
av aktiviteten og barna må lære dette. 

I praksisfortellingen kommer det frem at Line og Nina har et godt samarbeid. De tar hver sin 
rolle og bruker aktiviteter som er tilgjengelige som hjelpemiddel. Line og Nina leker hvordan 
virkeligheten er. De kommuniserer med hverandre og samarbeider. Dette viser oss at barna 
kan ha gode samhandlingsprosesser gjennom aktiviteter med det praktiske materiellet. 
Danning skjer i møte mellom mennesker. Ved å ha praktiske hverdagsaktiviteter tilgjengelige 
motiveres barna til samspill og lek. 

Ut fra å ha jobbet med praksisfortellinger og ekstra grundig med denne ene, ser vi at det 
tilrettelagte miljøet er med på støtte barna i å utvikle respekt for seg selv og andre. Vi ser 
også at voksne danner grunnlaget for miljøet, og er en del av miljøet. Vi former det med hjelp 
av å se på hva barna ønsker å gjøre, og vi må være bevisst på hvordan vi opptrer. Det er en 
stor utfordring og det krever hardt arbeid og hele tiden være til stede for barna, miljøet og de 
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andre voksne. Vi ønsker å vise alle barna samme respekt som vi møter andre voksne med. 
Gjennom vår pedagogikk mener vi at barna får en helhetlig dannings- og læringsutvikling. 
Friheten barna har til å velge hva de vil holde på med, er med på å utvikle deres 
medbestemmelse og selvbestemmelse. Vi mener læring og danning skjer når vi møter barna 
med respekt gjennom det tilrettelagte miljøet og måten vi opptrer på. Dette har vi blitt mer 
bevisst på i løpet av dette prosjektet. Et eksempel på dette var når vi en periode bestemte 
oss for å hilse på alle barna og foreldrene med navn om morgenen. Vi så at samme periode 
brukte barna våre navn når vi kom om morgenen. Også det at vi hilser når vi treffes første 
gang i løpet av dagen, er barna dyktige til. Det forteller oss hvor viktige rollemodeller vi 
voksne er i møtet med barn. De gjør det samme som oss! Vi ser også at i et slikt miljø har 
barna muligheter til å utvikle et bevisst og aktivt forhold til sine omgivelser.  

Å jobbe med praksisfortellinger skaper god refleksjon fra alle i personalgruppa. Vi ser at dette 
er med på å utvikle oss. Vi blir bedre kjent og tørr mer å stille de kritiske spørsmålene. 
Samtidig opplever vi bekreftelse på den praksisen vi allerede har, og som utgjør den gode 
praksis. I alt ønsker vi å gi barna en god balast i barnehagen. Vi ønsker å gi dem et godt 
grunnlag for videre utvikling. Vi ønsker det beste for hvert enkelt barn.  

Maria Montessori levde fra 1870 til 1952, og startet sine studier med barn for over hundre år 
siden. Vi i Elvebakken ser at hennes tanker og metoder er mer tilnærmet Rammeplanen i dag 
enn tidligere. I dag har vi blitt et samfunn hvor vi tenker mer på oss selv enn andre, og er mer 
opptatt av å komme med egne meninger enn å respektere andres. Ønsker vi et slikt 
samfunn? Kanskje ser vi oss tilbake og ser at mange av verdiene som var tidligere, ønsker vi 
å ha tilbake? Dette er tanker og refleksjoner vi har fått under dette prosjektet, og som vi 
kommer til å ta med oss videre i vårt arbeid.  

Det er læring og danning i alt vi gjør og sier, derfor må vi være bevisste voksne i disse 
handlingene. 
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Nina Loeng Aas, Futura barnehage, Ørland kommune 

 
Med hjartet på rette staden?  
   

 

I denne artikkelen retter vi søkelyset mot hvordan vi jobber med danning og læring i vår 
barnehage.  Vi ønsker også å belyse hvilke endringer dette pilotprosjektet har ført til.  
Utgangspunktet var å sette fokus på voksnes involvering i leik, men dette fokuset førte oss 
videre til hvordan de voksne får frem det unike i hvert barn.  Behovet for utvikling på dette 
området ble forsterket etter at ny formålsbestemmelse for barnehagen trådte i kraft 1. august 
2010. Det nye formålet slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der 
omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling.  Hvor 
befinner vi oss blant nye bestemmelser, krav, meninger og forskning? Artikkelen tar også for 
seg hvordan sentrale og lokale føringer påvirker arbeidet i barnehagen.  Selve hensikten med 
artikkelen blir å bidra til dialog det pedagogiske arbeidet i barnehagen med spesiell vekt på 
det viktige møtet mellom barn og voksen. 

Med et seertall på utrolige 17,7 millioner er ”Med hjartet på rette staden” den mest sette 
dramaproduksjon på britisk fjernsyn gjennom tidene. Et kraftfullt og følsomt drama som er fylt 
med humor.  Også i Norge har serien slått an med på det meste drøyt en million seere.  Dette 
har blitt sendt på NRK 1 på lørdagskveldene, i beste sendetid.  Gulltiden!  Uten 
sammenligning for øvrig, kan vi i barnehagen kjenne oss igjen i emosjonene beskrevet over.  
Mange små og store som skal ha felles forståelse og sammen nå felles mål.  Vi har også vår 
gulltid, våre øyeblikk i barnehagen der vi kjenner at “hjartet er på rette staden”. Teamet vårt 
er fylt opp med voksne med “hjartet på rette staden”.  Voksne som er tilstede når 1 og 2-
åringene våkner etter duppen sin, som åpner armene sine og tar imot barna i det de løftes ut 
av vogna og som gir nok tid og nok nærhet før barnet på eget initiativ vil ned på gulvet for 
videre utforskning av barnehageverden.  Gulltid! En god danningsarena og et godt læringsmiljø 
for de aller minste på barnehagen. For noen kan dette høres hverdagslig og enkelt ut, men er 
det det?  

”Vet du, etter at vi har satte fokus på nærhet, så får jeg observert så mye!”  En av de 
pedagogiske lederne på mitt team sitter på motorikkrommet og henvender seg til meg 
idet jeg kommer inn.  Hun fortsetter: ”når vi hele tiden befinner oss der de minste 
barna er – på gulvet – og er tilgjengelige, oppdager jeg veldig fort hvem som kryper fort 
opp i fanget mitt, hvem som møter blikket mitt så vi får felles fokus og ikke minst 
hvem som aldri søker mitt fang eller mitt blikk.  Du hadde rett du.  Vi ler godt sammen 
etterpå. 

Det er vel på slike dager man kjenner at man har ”hjartet på rette staden”.  Denne 
pedagogens blikk og tilstedeværelse i sin jobb blir min suksessfortelling innledningsvis.  Men 
hvordan kom vi dit?  

Som teamleder på et småbarnsteam anser jeg det som aller, aller viktigst når man jobber 
med de aller, aller yngste barna i barnehagen at man klarer å være nær nok.  Nær nok til å 
lytte, til å se, til å forstå, til å hjelpe, til å støtte, til å motivere og til selv å lære.  Her ligger 
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min inderlighet, min kjærlighet og min nysgjerrighet til fagfeltet vårt.  Her ligger også mitt 
sentrum, min grunnmur for det personlige pedagogiske grunnsynet.  Men er dette viktige for 
meg forenelig med de kravene vi har til innholdet i barnehagedagen og til forpliktelsene til å gi 
barna gode lærings og -utviklingsmuligheter. Barnehagene og barnegruppene har blitt større, 
men barn trenger fortsatt like mye omsorg og kjærlighet.  Har vi fortsatt nok av de nære og 
dyktige voksne til at vi klarer å ivareta dette samfunnsmandatet?  

Med denne artikkelen skal jeg prøve å forklare og beskrive vårt teams syn på danning og 
læring, hvordan vi jobber for å fremme barnets allsidige utvikling ved å sette fokus på en side 
av dette komplekse: nemlig hvordan vi voksne kan bidra positivt i denne prosessen.  Nå skal 
vi konsentrere oss om samhandlingsmiljøet mellom barn og voksen.  Jeg har en følelse av at 
barnehagen endelig blir viktig for samfunnet!   

6. august 2007 ble Ørland kommunes nye, flotte barnehage åpnet. Barnehagen ligger ved 
fjellet Lerbern og har et unikt uteareal nærliggende til furuskog og fjellknauser.  Barnehagen 
kan tilby150 plasser og 36 årsverk. Barnehagen er bygd etter baseprinsippet med utstrakt 
sambruk av rom og arealer både inne og ute. Barnehagen tilbyr et mangfoldig læringsmiljø og 
fokus på fysiske aktiviteter, språkarbeid og estetiske fag.  Personalgruppa er stabil og består 
av både kvinner og menn med bred kompetanse, lang erfaring og glimt i øyet.  På utearealet 
finner vi gapahuk, trelavvo, ”Trollskogen” med vanndam og bålplass og ”Tarzanskogen” med 
klatretau.  Forsvarsbua brukes som varmestue på de kaldeste dagene.  Turgrupper blir 
gjennomført hver dag på alle team.  Planleggingen av barnehagen begynte allerede i 2003. 
Barnehagen ble gjenstand for stor politisk uenighet. Både utforming og plassering var i lang 
tid oppe til diskusjon. Denne omorganiseringsfasen opplevde mange som krevende.  Her fikk 
vi virkelig kjenne på det å tørre å stå i det åpne.  Mange nye roller og arbeidsmåter ble innført 
og vår flate struktur – som var veldig innarbeidet og delvis automatisert - ble løst opp.  Ord 
som hierarki og makt kom opp, og disse uttrykkene var for mange forbundet med 
maktstrukturer som kunne føre til følelser av ubetydelighet - ikke være verdt noe.  På den 
andre siden var noen i førskolelæregruppa i starten også redde for å undertrykke og ikke 
minst redde for å fremheve seg selv i en hierarkisk struktur.  Men etter hvert så mange av 
oss på den nye makten som en mulighet til å skape og utvikle en god barnehage.  Prosjektet 
"Bygg reis deg" - i samarbeid med DMMH på høsthalvåret og i egen regi på våren, hjalp mye 
på motivasjonen og engasjementet blant de ansatte. Personalgruppa så etter hvert frem til å 
starte arbeidet i den nye barnehagen.  

Nå har vi drevet Futura barnehage i snart 5 år. Som teamleder så jeg tidlig at den viktigste – 
og vanskeligste - utfordringen ble å koordinere og delegere arbeids- og ansvarsoppgavene i 
teamet, slik at kompetanse ble utnyttet på en slik måte at det ble kvalitet i arbeidet med 
barna. Til tider har det vært meget krevende. Vi har en del dager der man kan kjenne på at 
“hjartet er på feil stad”.  Dager der hjertet banker litt for fort og litt for hardt.  Når hverdagen 
blir uforutsigbar.  Litt stress er stimulerende.  Vi klarer å yte mer og raskere. Men det blir 
uheldig når vi forblir stresset over tid.  Derfor ble det tydelig etter hvert som vi jobbet med 
dette pilotprosjektet at vi igjen ønsket å sette fokus på vår pedagogiske plattform.  Ønsket er 
at den skal være et felles forpliktende dokument og noe vi kan vende tilbake til når vi 
arbeider med å øke kompetansen i voksengruppen vår, som for eksempel dette prosjektet og 
andre prosjekter som allerede er i gang på vår barnehage. Samtidig håper jeg gjennom å 
tydeliggjøre vår pedagogiske plattform at vi makter å utvikle mennesker med god selvtillit, 
positiv selvfølelse og som klarer å gjenkjenne egne og andres følelser, vise hensyn og 
omsorg, og glede seg over andres prestasjoner.  Nødvendigheten av å ha kolleger med disse 
ferdighetene forsterket seg igjen ved oppstart av barnehageåret 2012/2013, da det igjen var 
flere som var kritiske til barnehagens kvalitet og de yngste barnas utbytte av å tilbringe tid 
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dagen sin borte fra hjemmet.  Dette er en utfordring for oss som jobber med de yngste til å bli 
mer bevisst hva vi opplever er kvalitet og hvordan det kan oppleves for de yngste barna.  

Uansett, invitasjonen fra DMMH og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kom på et perfekt 
tidspunkt.  I en tid da alle prøver å fortelle oss hvor dårlig det står til i norske barnehager.  En 
tid der ingen nevner at vi som jobber med de minste barna i barne-hagen er et kvalifisert 
personale som både har formell og erfaringsbasert kunnskap så det holder.  I tillegg er vi 
inderlig til stede med hele oss, hele dagen. 

Derfor ble involvering i pilotprosjektet "Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena" en 
god anledning til å sette fokus og finne ut hvor vi befant oss i dette kaoset av medieoppslag, 
krav, forskning og bekymringer.  I tillegg var det motiverende for min egen del at prosjektet 
skulle involvere hele personalet, både pedagoger, fagarbeidere og assistenter. I første 
omgang var det småbarnsteamet som skulle være deltagere i dette pilotprosjektet.  Derfor 
blir det i ettertid viktig at resten av personalet i barnehagen involveres etter hvert og at 
kunnskapsoverføring blir prioritert.  Formålet med pilotprosjektet var å styrke barnehagen som 
læringsmiljø og danningsarena ved å danne et godt grunnlag for god praksis omkring læring 
og danning i barnehagen. Utrolig godt å kunne konsentrere seg og fokusere på dette viktige.  
Endelig fikk jeg mulighet til å skrive om de som har ”hjartet” på en viktig plass.  De viktige 
voksne - mine kolleger - som dag ut og dag inn har mot og styrke nok til å jobbe med de 
minste barna i barnehagen.  At erfaringene fra prosjektet skal dokumenteres gjennom en 
artikkel skrevet av meg, ser jeg på som en utfordring.  En læringsprosess.  Men det som blir 
meget viktig for meg er at denne artikkelen blir en bekreftelse på vår praksis, en bekreftelse 
på hvordan vi – i vår barnehage – jobber med danning og læring.  At det er godt nok – så 
langt.   Håpet er at denne artikkelen kan bidra til at vår yrkesgruppe snart kan bli møtt med 
tillit når det gjelder vår kompetanse.  Det er så utrolig mange som vil bestemme hvordan vi 
skal jobbe i barnehagen og hvilke programmer og verktøy førskolelærerne skal bruke.  Dette 
blir ofte besluttet uten at de som faktisk arbeider i barnehagen har noen reell 
påvirkningskraft.  Nå har vi muligheten til å fortelle om vår hverdag, slik den faktisk er.  Så får 
vi se om denne artikkelen – og alle andre artiklene som omhandler det samme - får noen 
nytteverdi i seg selv.   

Før jeg går inn på valg av problemstilling vil jeg prøve å beskrive hva vi i Futura barnehage kan 
fra før.  Hvilke prosjekter er vi i gang med og hva prioriteres i forhold til kvalitetsutvikling?  

Vi har et personale som er ”fremst i skoen” på mye.  De aller fleste pedagogene etterutdan- 
ner seg, de fleste assistentene er fagarbeidere og vi har fått en flott gruppe mannlige 
kolleger.  Barnehagen deltar for tiden i prosjekter som ”Beste praksis” - et utviklingsprogram 
der ledere utvikler sin kompetanse i samspill med sine medarbeidere- , mens noen av 
pedagogene sertifiserer seg innenfor foreldre-veilednings-programmet ICDP og på 
storbarnsteamet er de i gang med PALS -  en norsk tilpasning av de skoleomfattende 
modellene for SW_PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som bl.a. 
er utviklet ved Universitetet i Oregon. Modellen er videreutviklet og tilpasset norske forhold av 
Atferdssenteret.  

I tillegg har vår arbeidsgiver - Ørland kommune - også sine prosjekter som skal forankres i alle 
oss som arbeider i barnehagen.  I 2002 utviklet kommunen et balansert målstyringssystem 
med fire styringsperspektiver: samfunn, tjenester, medarbeidere og økonomi.  For hvert 
styringsperspektiv ble det utarbeidet hovedmål, kritiske suksessfaktorer, måleindikatorer og 
måleparametere. Dette fokuset som vår arbeidsgiver har, påvirker selvfølgelig vårt daglige 
arbeid.  Det er sterkt fokus på mål-middeltenkning og vårt pilotprosjekt kan bli noe 

 
 

uinteressant om ikke det levende livet – de ikke målstyrte aktivitetene – tas med i 
betraktningene når suksessfaktorene skal vurderes. 

Når vi så forflytter oss enda et nivå opp, til de nasjonale rammene.  Så forholder vi oss til 
barnehage- loven, som fastsetter våre overordnede bestemmelser om barnehagens formål og 
innhold, jf. §§ 1, 1a, 2 og 3. I tillegg har vi Rammeplan for barnehager som gir styrer, oss 
teamledere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for 
planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også 
informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. 

Ut i fra de forutsetningene vi har - og de fokus som allerede er satt - ble det naturlig for oss å 
holde fokuset på de voksnes involvering i barns dannings - og læringsprosess.  Fordype oss i 
det viktige møtet som skjer i hverdagen.  Dette for å skape oversikt og mulighet for alle til å 
se den røde tråden som går fra prosjekter som allerede er i gang og ned til det vi nå skulle i 
gang med.  Dette forenklet forankrings – prosessen noe. For allerede før første møte i 
prosjektgruppa kom min eminente assistent en dag med formålsparagrafen under armen, 
samt en kopi av en avisartikkel som omhandlet de minste barna i barnehagen.  Et herlig 
engasjement!  Så etter flere møter, veiledning og samtaler kom vi til slutt frem til 
problemstillingen: ”Hvordan kan oppmerksomme voksne få frem det unike i hvert barn?” 

Prosjektgruppen som ble satt sammen består av en assistent, en pedagogisk leder, 
tiltaksleder barnehage, styrer i barnehagen og meg selv.  Denne gruppa har hatt stor 
betydning for at dette skulle bli en positiv periode.  De har hjulpet meg med å holde motet 
oppe de dagene ”hjartet” har fått seg noen brister og det har buttet imot.  Pedagogisk leder 
og assistent på mitt team har bidratt mye i forhold til å synliggjøre og holde fast i den røde 
tråden.  ”For alt vi har fokuset på nå for tiden handler jo om hvordan vi som voksne er i møtet 
med barnet”, som min assistent sa.  Tiltaksleder på barnehagen har vært min gode 
samtalepartner gjennom hele perioden, mens styrer på barnehagen har bidratt når det har 
oppstått organisatoriske utfordringer, som å finne tid og rom for selve gjennomføringen.  De 
gangene vi fikk tid til å møtes, gjerne sammen med veileder fra DMMH, ble det gode møter 
med aktive deltagere.  Og her startet vi med begrepsavklaring.  Dette ble starten på  
forankringsprosessen i personalgruppa.  Deretter involverte vi hele personalgruppa på 
småbarnsteamet..   Det ble veldig spennende å høre hva den enkelte la i begrepene danning 
og læring.  Og hva med en oppmerksom voksen, når var vi oppmerksomme voksne? For å 
belyse hva vi forstod med begrepene, brukte vi en metode som jeg ser fungerer godt for oss.  
Nemlig pedagogisk sol. Denne kan, i følge Tveiten (2002), benyttes for å henlede veisøkers 
bevissthet mot et aktuelt tema for å belyse holdninger, følelser, assosiasjoner, reaksjoner 
rundt dette. I dette tilfellet satte jeg opp et begrep – for eksempel danning - inni solen og 
mine ansatte fylte inn de "tomme" solstrålene rundt med sine refleksjoner rundt begrepet og 
vi "fullførte" solen. 

Danningsidealet i vår barnehage ble tydeligere dess mer vi reflekterte rundt begrepet: selve 
ordet ”danning” var uvant for mange.  Det var enklere å snakke om omsorg, oppdragelse, lek 
og læring. Men vi oppsummerte med å ta utgangspunkt i Rammeplan (s. 12); ”likeverd, 
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal 
legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen”.  Som en av de eldste 
førskolelærerne sa : ”det handler om å bli et gangs menneskje, som vi sa før i tiden.” Det 
understrekes videre i Rammeplan at: ”I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser 
med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets 
danning”. (s 12). Derfor ble vi meget trygge på at et fortsatt sterkt fokus på samhandlings- 
prosesser mellom barn og voksen i omsorg, leik og læring var det rette fokuset for oss. 
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Når vi så tok for oss begrepet læring knyttet opp mot de yngste barna – 1 og 2 – åringen, 
assosierte vi begrepet med tilrettelegging, undervisning, fagområdene, strukturerte former og 
voksenstyrt aktiviteter.  Vi snakket om fagspesifikk kunnskap og mestring av ferdigheter.  
Perioder der vi prioriterer tema og prosjekt, for eksempel temaet ”kroppen” som vi hadde i 
fjor.  Men etter hvert fikk vi åpnet blikket litt.  Og det ble bred enighet om at de små barna 
lærer av oss hele tiden, i alle samværssituasjoner. Samt at de lærer av hverandre, bare ved å 
være sammen.  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har sagt at barnehagen er barnets 
viktigste danningsarena for å utvikle positive holdninger til læring. Godt å høre henne nevne 
dette helhetlige læringsbegrepet, for nettopp det tror vi vil bidra til at barnet danner 
holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre, og nettopp det bidrar til å skape motivasjon 
for læring senere i livet.  

I og med at vi allerede gjennom ”Beste praksis” har satt fokus på voksenrollen stilte vi oss 
spørsmålene: hvordan ligger det an med kvaliteten på samspillet mellom barn og voksen i vår 
barnehage?  Er vi oppmerksomme voksne som får frem det unike i hvert barn påvirker vi 
dannings - og læringsprosessen til det enkelte barnet?  For å få svar på disse spørsmålene 
ble vi enige om å bruke praksisfortellinger som verktøy.  Dette for at alles stemme skulle 
høres, og for at alle skulle få et eierforhold til pilotprosjektet. I tillegg hadde vi tidligere erfart 
at praksisfortellinger som dokumentasjonsmetode for å belyse aktiviteter og samhandlinger i 
organisasjonen, har fungert godt. Vi så for oss at ved å høre og lese andres selvopplevde 
fortellinger kunne vi få mer innsikt i hverdagssituasjoner, for eksempel hvordan en kan tolke 
og forstå hva som skjer i møtet mellom voksen og barn. Når valget så falt på praksis- 
fortellinger måtte vi også sette av nok tid til refleksjon.  

I starten var det vanskelig både fordi vi var inne i en periode der det var mye sykdom blant 
personalet, samt at barnehagehverdagen var stappfull av ting som burde gjennomføres.  Men 
de gangene vi fikk reflektert, merket vi at yrkesrollen beveget seg litt og vi maktet å se 
fortellingen i et større perspektiv.  Møtepunktene der vi har mulighet til å jobbe med 
praksisfortellingene er basemøter, pedagogmøter og fellesmøter på hele teamet.  På alle 
disse møtene er det avsatt tid til en fortelling etterfulgt av et  dialogseminar.  I sum skal dette 
føre til refleksjon.  Tankene og refleksjonene til den som eier fortellingen blir referert skriftlig, 
kortfattet og stikkordsmessig.  Erfaringene fra hverdagssituasjonene og refleksjonene over 
det som skjedde blir tatt med til nye hverdagssituasjoner og vil forhåpentligvis danne et 
stadig bedre grunnlag hos de voksne for å handle på en god måte.  Vi har i tidligere prosesser 
erfart at det å skape kunnskap sammen, er så grunnleggende og viktig for vår organisasjon.  
Dermed håper vi ved å jobbe så systematisk og strukturert med disse prosessene, vil vi føre 
oss til en varig og god praksis i møtet med barnet.   

Jeg etterspurte praksisfortellinger som omhandlet møtet mellom voksen og barn og fikk tidlig 
inn denne praksisfortellingen: 

Voksen 1 og Ole kommer ut fra stellerommet.  De hadde glemt kosefrosken på 
stellebenken.  Den kastes ut fra stellerommet av en annen voksen og bort til Ole.  
Frosken lander på gulvet.  Dette ser et annet barn og løper for å ta opp frosken.  
Voksen 1 nærmer seg for å ta frosken fra dette barnet og gi den til den rette eieren.  
Voksen 2 som sitter på gulvet sier : ”Du må gi frosken til Ole, han skal legge seg og 
sove nå skjønner du.”  Voksen 1 stopper opp.  Barnet ser på Ole, smiler og gir ham 
frosken.  Barnet får mye ros for handlingen. 

Praksisfortellingen førte oss til refleksjon rundt det  å tørre å stå i det åpne.  Være en 
oppmerksom voksen som gir barn tid og som også tørr å bry seg om den andres praksis.  Vi 
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kom nærmere et mål om å bli hverandres kritiske venn.  For her var det tydelig at voksen 2 
evner å forstå barnets intensjon og det fører til at voksen 1 også får en ny forståelse av de 
unike ferdighetene som det andre barnet har.  I refleksjonsrunden etterpå ble det snakket 
mye om det gode møtet, der vi påvirker hverandre og blir en del av hverandres 
danningsprosess.  Barnet her som får lov til å vise omsorg, som forstår, blir påvirket - av en 
god voksen - og som i stor grad selv påvirker.   

Men de fleste praksisfortellingene som kom inn i starten belyste travelhet, dårlig samvittighet 
og til dels oppgitthet over mengde arbeidsoppgaver og lite personale.   

Det er ettermiddag på småbarn.  Ettermiddagsmaten er ferdig.  2 voksne steller 
barna.  Det er fullt i fellesarealet.  Jeg har 7 barn rundt bordet på en base.  Noen 
tegner, andre legger puslespill, jeg synger.  Jeg går rundt og plukker opp puslespill- 
bitene som faller ned – barna er under to år alle sammen – har ikke helt lært hvordan 
de skal pusle ennå.  Vi er i startgropa… En voksen kommer inn for å be om hjelp i 
fellesarealet, jeg forstår det er kaos.  Men jeg kan ikke gjøre mer.  Vi har fordelt alle 
voksne over hele teamet.  Barna er slitne.  Hvor mye skal vi klare? 

Dette var nok realiteten for mange, i mange dager.  Og vi tok oss tid til å dvele ved denne 
historien også.  Hva skapte stress, hvordan håndterte vi det og hva kunne vi gjøre anner- 
ledes.  Dette var perioder der sykefraværet blant oss ansatte er stort.   

Praksisfortellingene strømmet – og fortsetter å strømme – inn.  Denne fortellingen kom 
etterhvert fra en assistent: 

I dag hadde jeg ansvaret for å registrere barna som kom ut.  En av de minste jentene 
gikk oppover mot hytta i skogen.  Jeg hadde henne i øyekroken og så at en voksen fra 
et annet team var der oppe.  Det gikk ikke lang tid før en av førskolelærerne kom og 
ropte på meg: ”en av jentene er her oppe!” ”Jeg vet det!” ropte jeg tilbake.   ”Men hun 
gråter!” var svaret.  Jeg løp og tok barnet med tilbake.  Har ikke vi et mål om at alle 
barn er alles ansvar?  Følte dette ble disse er mine og disse er dine. 

I dialogseminaret som fulgte denne fortellingen, ble det stilt spørsmål om hva denne 
assistenten sa til førskolelæreren etter at barnet var trøstet og det var ro igjen?   ”Ingenting!” 
var svaret.  Dermed ble det en ny runde med spørsmål om hvordan hun kunne ta opp dette 
med vedkommende og skape en felles forståelse for viktigheten av nære voksne.  Eieren av 
praksisfortellingen oppsummerte med at det var vanskelig å ta opp slike hendelser ”der og 
da”.   Men dialogseminaret hjalp henne til å sette ord på det viktige, nemlig hvordan barnet 
ble møtt og hvordan vi sammen kan bidra til at alle barn har det bra med alle voksne på 
barnehagen.  Her ser jeg at kunnskapsoverføring mellom teamene blir viktig.  Episoder i 
hverdagspraksisen som vi må ta tak i. 

Refleksjonsrundene i disse periodene der det er ubalanse mellom stramme økonomiske 
rammer og behov, krav og forventninger, preges av opplevelsen av at avstanden mellom 
ledelse og ansatte blir for stor.  Vi finner ikke nok møtepunkt til å ta de viktige samtalene. I 
disse periodene måtte jeg avlyse de aller fleste prosjektmøtene.  Som leder blir jeg da 
usikker på om alle mine kolleger – spesielt de nyansatte - vet at det i 2010 kom ny 
formålsbestemmelse for barnehagen. Er alle sammen godt nok kjent med verdigrunnlaget, 
som skal være et utgangspunkt for hvordan vi møter barnet i dannings- og lærings-
situasjoner.  Dette tror jeg mange andre ansatte i flere barnehager kjenner på.  Et til tider 
slitent personale som har strukket seg langt og som til tider forstrukket seg og endt opp med 
en sykemelding.  Her nevnes ofte økt arbeidspress og mangel på tid til å utføre oppgaver eller 
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for lite tid til enkeltbarnet i de fleste praksisfortellinger.  Mens andre kjenner på misforhold 
mellom vedtatte mål for arbeidet og de praktiske mulighetene til og nå dem.  Fafo-rapporten 
«Tidstyver i barnehagen» peker de på problemområder som er tydelige. Det er mye praktisk 
arbeid, dårlig IKT-utstyr og for få ansatte.   

Vi ble nødt til å gripe muligheten her og prøve å fylle verktøykassen med konkrete redskap for 
å håndtere stress, dette for å holde arbeidsgleden oppe og finne trivsel i et hektisk arbeidsliv.  
Vi var nødt til å finne de historiene der ”hjartet var på rette staden” og vi maktet å være 
oppmerksomme voksne som fikk frem noe unikt i alle barn.  Fra den dagen etterspurte jeg 
flere suksesshistorier.  For når man belyser hverdagspraksis kan det føre til at mange får en 
følelse av at vi får til veldig lite og at man ikke møter barnet på en god måte.  Realiteten er at 
alle gjør det beste de kan ut i fra de forutsetningene de har.  Dette ser jeg som leder for 
denne gjengen.  Men ofte kan mine ansatte oppleve at det er kun jeg – den nærmeste 
lederen - som ser det.  De får sjelden anerkjennelse fra andre utenfor barnehagen i forhold til 
jobben de gjør.  I tillegg da det i 2011 ble innført en rammeoverføring til kommunene i stedet 
for øremerkede midler, samt at kommuneøkonomien ble noe dårligere, har vi også merket til 
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annen vinkel.  En kritisk venn har omsorgsperspektivet langt fremme i pannen, men tørr 
samtidig å stille spørsmål ved de andres praksis. 

”Åhhhhh, det er så bra!!!  I dag er det så god kvalitet på det vi leverer.”  Jeg måtte 
bare rope det ut fra stellerommet.  Jeg hadde nettopp hatt en stellestund med en 1-
åring.  Vi hadde felles fokus, vi sang og tok oss tid til litt ”tåtill og tetill”.  På 
fellesarealet trente ett barn sammen med en assistent og fysioterapeut.  Inne 
forberedte den ene pedagogen seg til den ukentlige store fellessamlingen.  Trommene 
og de andre rekvisittene sto klare.  Ute stabbet de nye 1-åringene rundt og utforsket 
høstblader.  De voksne var til stede, nære og oppmerksomme.  På kjøkkenet var en 
voksen og ett barn i gang med forberedelsene til lunsj.  ”Hjartet var på rette staden”! 

Barn er prisgitt voksne. Jeg ser at vi klarer å bidra positivt i form av gode rammer og 
strukturer.   Og jeg ser oppmerksomme voksne som fikk frem det unike i hvert barn.  I tillegg 
ser jeg at de gode møtene mellom voksne og barn, videre fører til gode møter mellom barn  

Det har skjedd noe med personalgruppa vår.  Vi har åpnet blikket og tanken i forhold til hvor 
mye vi betyr for de 31 barna som er innom oss i løpet av en uke.  De voksne er så sentrale i 
barnehagen.  Underveis har alle gjenkjent, blitt overrasket og utfordret.  En gjennomgående 
følelse i de første praksisfortellingene jeg fikk, var at man ikke blir tatt på alvor og ei heller er 
en reell stemme i diskusjoner om barnehagen som dannings- og læringsarena.  Men jeg 
mener å oppleve at følelsen av å inspirere andre til å se mulige alternativer i arbeidet 
motiverer mange.  I tillegg ser jeg at mange ser og forholder seg til hverandre og de minste 
barna på nye måter.  Alle, absolutt alle, i personalgruppa har bidratt med praksisfortellinger, 
og det forteller så mye.  De fleste ønsker å utvikle sin egen, og barnehagens praksis.  
Samtidig som de inderlig ønsker å synliggjøre det levende livet i barnehagen. Og akkurat slik 
kom vi dit vi vil være. Vi er på vei til å bli en gjeng med kolleger som unner hverandre 
suksess, som har det profesjonelle blikket og ”hjartet på rette staden”.   

Mange kjenner etter måneder med konsentrasjon rundt dette, at livet er mangfoldig, vi 
forandres og forandrer hele tiden.  Vi kan ikke måle kvaliteten på den enkeltes rolle, men et 
sterkt fokus på egen yrkesrolle bidrar til mer bevisste voksne. Jeg opplever at det ofte handler 
om å gi personalet veiledning og opplæring slik at de er i stand til å etablere trygge og nære 
relasjoner til småbarna.  Vi ønsker å fortsatt utnytte rutinesituasjoner som stell, måltid og 
påkledning for at de små skal få nok nærhet og sensitiv omsorg fra oppmerksomme voksne.  
Dette er situasjoner i vår hverdag som er helt sentrale for å fremme arbeidet med danning og 
læring.  Har vi voksne som er sensitive og nære i disse omsorgssituasjonene, vil det få stor 
betydning for barnets trygghet, trivsel og ikke minst - vi makter å se det unike i hvert barn.  I 
tillegg har vi har ett inderlig ønske om at gruppestørrelsene ikke bør bli større og at 
voksentettheten må forbli der den er.  De yngste barna trenger nære relasjoner til få voksne.  

Vårt fokus var – og er - voksnes oppmerksomhet rettet mot barna.  Som tidligere nevnt ble vi 
her etter hvert modige nok til å påpeke viktigheten av å være kritisk til sin egen tenkning og 
praksis.  Men vi trengte suksesshistoriene for å komme oss videre. Jeg konkluderer med at vi 
måtte jobbe med et klokt hode og et varmt hjerte!  Og gjennom denne artikkelen beskrive 
hvordan vi konkret gjør det i barnehagen.  Dermed, kanskje en dag, vil flere se verdien av å 
satse på oss.  

Som leder vil jeg fortsatt lytte og hjelpe når mine medarbeidere opplever for høyt 
arbeidstempo. Jeg opplever at følelsen av liten grad av egenkontroll ofte oppfattes som en 
påkjenning. Resultatet ser jeg lett blir sykdom.  For å nå alle og sørge for at alle blir hørt, 
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fortsetter vi å bruke redskapet praksisfortellinger.  Det vil forbli et fast innslag i vår hverdag.  
MEN praksisfortellinger og refleksjon alene blir ikke nok.  Det må være et krav til at 
refleksjonene følger handlingene, dette må jeg – som leder – uttale tydeligere. Uten et sterkt 
fokus på refleksjonens rolle, vil ikke praksisfortellingene være en god metode i den levende 
yrkesrollen.  

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling.  Sammen 
med mine pedagogiske ledere, vil jeg gjøre alt jeg kan for at mine medarbeidere har trygghet 
til å  stå i det åpne, trygghet til å være i utvikling.  For jeg ser at for noen kan det oppleves 
omfattende å jobbe i forhold til de verdiene vi skal praktisere i det daglige samspillet. Men 
gjennom dette prosjektet er vi så absolutt på rett vei.  Når vi i tillegg får fokusert enda mer på 
vår pedagogiske plattform vil nok enda flere suksesshistorier strømme på. I tillegg skal våre 
pedagogiske ledere skal styrkes så de kan veilede sine medarbeidere på en god måte, for de 
er alltid nærmest hverdagspraksisen.  Her er det allerede satt ned en arbeidsgruppe 
bestående av pedagoger fra alle teamene pluss en pedagog fra en annen kommunal 
barnehage.  De skal kartlegge hvilke behov de pedagogiske lederne har, og sette opp et 
forslag til en plan for arbeidet fremover.  I tillegg setter vi av tid til refleksjon og samtale.  
Uten møtepunkter der vi får skape noe sammen og enes om det som er grunnleggende viktig, 
blir det vanskelig å implementere nyervervet kunnskap.  Alle skal få et eierforhold til 
arbeidsplassen sin og jobben de skal gjøre.  I tillegg skal den nye kunnskapen overføres 
mellom teamene, slik at alle kan nyte godt av det gode arbeidet som er gjort.   

Mitt hjerte banker for bedre vilkår for alle som jobber med barn og ungdom.  Her må vi fortsatt 
synliggjøre arbeidet vårt.  Først gjennom å anerkjenne oss selv, jobben vi gjør og innsatsen 
som legges ned for de aller yngste hver dag. 

VI DANNES  TIL MENNESKE NÅR VI ER 
ANSIKT TIL ANSIKT 
 HJERTE TIL HJERTE 
Pestalozzi 
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Mulighetenes Måltid 

 

Sammendrag: 
I denne artikkelen tar vi for oss måltidet som mellommenneskelig og pedagogisk arena. Vi ser 
på hvordan voksnes tenkemåter og væremåter påvirker hvilke muligheter barna får til 
meningsfulle samhandlinger i måltidet. 

 

 

Å ta skjeen i egen hånd 

 

 



 75

 
 

Barnehage: Leangen Kulturbarnehage, Prosjektleder: Tormod Murud-Riser 

 

Mulighetenes Måltid 

 

Sammendrag: 
I denne artikkelen tar vi for oss måltidet som mellommenneskelig og pedagogisk arena. Vi ser 
på hvordan voksnes tenkemåter og væremåter påvirker hvilke muligheter barna får til 
meningsfulle samhandlinger i måltidet. 

 

 

Å ta skjeen i egen hånd 

 

 



 76

 
 

Innledning 
Vi er samlet rundt bordet med matpakkene våre. Noen av de store barna snakker spent om 
den turen de skal på. Noen av de små finner glede i å trille en drue mellom seg. En og annen 
velger denne gangen en tilbaketrukket holdning, men følger mer eller mindre interessert med 
på det som utspiller seg foran dem. En helt vanlig frokost i barnehagen. Eller er der mer? Kan 
måltidet være mulighetenes arena? Med den andres ansikt, fullt av tanker du kan smake på, 
ideer du kan la deg påvirke av og ikke minst et rom for din egen stemme. Et rom for møter 
mellom mennesker. Vi tror det. I vår barnehage kaller vi det matglede. I det ligger det en 
anerkjennelse av at måltidet er mer enn ernæring, det er en mellommenneskelig møteplass. 
Og vi er interessert i betydningen den voksne har for hvilke muligheter som oppstår og blir 
grepet.  

Leangen Kulturbarnehage er navnet vårt. Det som startet som en liten familiebarnehage i 
1989 har vokst til en mellomstor barnehage med 16 ansatte fordelt på en småbarnsavdeling 
(12 ettåringer og 12 toåringer) og en storbarnsavdeling (13 treåringer, 12 fireåringer og 11 
femåringer). Med kultur som en del av navnet har vi et ekstra fokus på kritisk arbeid med de 
verdier, holdninger og normer som ligger til grunn i arbeidet vårt. Vi søker å avdekke hva som 
finnes helt i bunn av våre samhandlinger slik at vi kan fremheve det som er godt og endre det 
som er mindre godt. Dette arbeidet er viktig for oss og vi mener at en slik innfallsvinkel i 
dette pilotprosjektet kan være både spennende og interessant. 

Det finnes ingen kultur uten mellommenneskelige relasjoner, og vi er ydmyke overfor den 
betydning slik samhandling har for barns dannings- og læringsprosesser (Berg, 2006). Vi tror 
at fokuset som kulturbegrepet skaper hos oss fremfor alt bidrar til at vi kan møte barn på en 
måte som styrker deres selvfølelse. Å møte barn som aktive meningssøkende og 
meningsskapende subjekter med rett til egne opplevelser, tanker og følelser er i så måte 
avgjørende (Bae, 1996). Vi søker å være bevisste på at vi er rollemodeller. Opplever barna å 
bli møtt av anerkjennende, lyttende voksne som samtidig stiller krav og gir meningsfulle 
utfordringer? Lærer de både om sin egen og andres verdi? Dette er spørsmål vi stiller oss 
selv i refleksjon over egne væremåter. På den måten legger vår væremåte i møte med barna 
forutsetninger for barns danning (Schei og Kvistad, 2012). Vi kan se dette i sammenheng 
med det tyske ordet bildung hvor danning handler om det forbilledlige. Rammeplanens (2012)  
verdigrunnlag er til støtte i dette arbeidet. Likeverdighet, medmenneskelighet og toleranse er 
blant verdiene vi setter høyt og det er viktig for oss at vår praksis gjennomsyres av dette. Vårt 
høyeste ønske på barns vegne er at de skal oppleve gledelig mestring av livet både her og nå 
og i fremtiden. Vår visjon er å gi barn en god start på livet. 

Prosjektet har satt i gang en viktig bevisstgjøringsprosess omkring barns læring og danning 
som i aller høyeste grad er virkende og levende i barnehagen vår i dag. Å stille spørsmål ved 
egen væremåte og tenkemåte innebærer å stille seg i det åpne hvor usikkerheten råder. Det 
kan være ubehagelig og krever sitt mot. Det skaper også naturlig motstand. Både i hverdagen 
og på møter har vi lang tradisjon for å stille spørsmål ved vår praksis. Vi arbeider kontinuerlig 
for at ingen skal oppleve seg kritisert, men at målet er å skape felles refleksjon og positiv 
utvikling. Vi opplever oss gode på å møte hverandres motstand med respekt og 
anerkjennelse, og vi ser på motstridende perspektiver som kilder til gode diskusjoner og 
utvikling. Dermed opplever alle at nettopp deres stemme er verdifull, både store og små. 
Dette mener vi har stor verdi for utviklingsarbeidet som inngår i dette pilotprosjektet.  
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Mål for prosjektet:  
Helt fra starten var vi tydelig på at vi ønsket å knytte prosjektet opp mot voksenrollen i 
samspillet med barna. Vi mener at læring og danning skjer i samspill. Det blir derfor naturlig å 
rette et kritisk blikk på den rollen vi ansatte har i dette samspillet for å utvikle god praksis. Ut 
fra disse tankene ble det satt ned to mål for prosjektet. 

1. Vi skal utvikle felles innsikt og kunnskap om hvordan læring og danning skjer i 
barnehagen. 

2. Denne innsikten og kunnskapen skal føre til økt bevissthet og handlingskompetanse i 
voksenrollen i samspill med barn. 

Problemstilling: 
Med en såpass marginal tidsfrist fra prosjektstart til ferdig artikkel og sluttrapport var det 
nødvendig å ha et smalt og konkret fokus for utviklingsarbeidet. På den måten kunne vi ta et 
dypere dykk innenfor et lite område og dermed ha større sjanse for et meningsfullt resultat. 

Det var viktig for oss å finne en problemstilling som hadde god oppslutning i personalet, og 
det ble stemt over hvilken arena vi skulle ta for oss. Her var det klart flertall for måltidet som 
arena. Foruten kilde til ernæring er måltidet en betydningsfull møteplass for barn og voksne, 
og ikke minst et viktig kulturuttrykk. Vi hadde også stor tro på at oppdagelsene i 
utviklingsarbeidet, eller i det minste spørsmålene vi kom til å stille oss, ville ha betydning 
også på andre arenaer enn måltidet.  

Hvordan kan vi best fremme meningsfulle samhandlinger mellom voksne og barn i 
måltidet i barnehagen? 

Metode 
Det var klart fra begynnelsen av at hele personalet skulle involveres i arbeidet med 
prosjektet. Dette var viktig for å styrke helhetsfølelsen i personalgruppa og for å sørge for at 
alle fikk ta del i viktig kompetanseutvikling knyttet til ny lov og planverk. Imidlertid var det 
fornuftig å danne en mindre gruppe som fikk hovedansvar for prosjektet og som skulle få 
veiledning på DMMH i perioden. Gruppen ble dannet av representanter fra begge avdelingene; 
en assistent, en fagarbeider og tre førskolelærere, hvorav en av dem prosjektleder. Disse 
hadde som ansvar å drive prosjektet fremover, innsamling av materiale, sørge for 
skrivearbeid, planlegge og lede arbeidet med prosjektet på møter.  

 
Vi valgte skriving av praksisfortellinger som hovedmetode. Dette er fortellinger om opplevd 
praksis. Vi ser på arbeid med praksisfortellinger som en god arbeidsmåte for å nå de målene 
som er satt for dette pilotprosjektet. Praksisfortellinger gir oss et innblikk i en hendelse sett 
fra fortellerens fortolkende blikk. Ved å skrive ned noe utelates naturlig nok alt annet og dette 
noe trer frem som noe viktig. Det som er spennende er hvordan dette kan forstås, og ikke 
minst forstås forskjellig beroende på hvilket perspektiv man har/tar. I en personalgruppe 
representerer enhver sitt unike perspektiv/perspektiver, og ved å dele sin fortelling kan 
samme hendelse forstås på mange ulike måter. Vi tror at i dette ligger nøkkelen til bedre å 
forstå oss selv, barna og vår praksis. 
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Alle ansatte fikk hver sin gang i oppdrag å skrive ned og dele en praksisfortelling på 
avdelingsmøtene. Fortellingene ble fortolket av de andre aktørene og dannet grunnlag for 
drøfting og diskusjon. Etter hvert i prosjektperioden var det noe som trådde frem som mer 
interessant og fokus for praksisfortellingsoppdraget ble derfor rettet mot dette. Temaer og 
problemstillinger som kom frem under arbeidet med praksisfortellingene ble bearbeidet videre 
på personalmøter, blant annet gjennom konkrete oppgaver og diskusjoner i plenum. 
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En relasjon som tåler utfordringene vi måtte gi hverandre. (Røkenes og Hansen, 2002) Først 
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Dette er muligens en noe omstendelig beskrivelse av metoden, men vi mener at arbeidet med 
selve metoden har vært en viktig forutsetning for å utvikle god praksis knyttet til barns 
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på. 

 
 

Resultat/Diskusjon og refleksjon 
Er det noe vi har oppdaget i dette prosjektet så er det følgende: Det foregår utrolig mye 
spennende blant voksne og barn i måltidene. Det foregår meningsskaping på mange 
forskjellige plan samtidig og det kan være vanskelig å se helheten med det første. Det har 
også blitt klart for oss hvor betydningsfull rolle samhandlingen mellom barn og voksne har på 
denne arenaen.  

Vi skal nå forsøke å tegne et virkelighetsnært bilde av samhandlingsprosessene som foregår 
under måltidet i barnehagen og peke på noen viktige forutsetninger. Vi skal forsøke å knytte 
dette til læring og danning. Sist men ikke minst skal vi bruke dette til å svare på 
problemstillingen vår; Hvordan kan vi best fremme meningsfulle samhandlinger mellom 
voksne og barn i måltidet i barnehagen?  

Måltidet i barnehagen vår har mange faste rammer. Barna gjenkjenner disse strukturene og 
det skaper forutsigbarhet og trygghet. Vi tror det er lettere å plassere seg selv og tre frem 
med seg og sitt innenfor et sett med rammer enn uten. Dette danner forutsetninger for å 
samles og for at gode dialoger kan oppstå. Rammene må imidlertid være romslig nok til at 
barns uttrykk får spillerom.  

I vår barnehage har vi måltidene til faste tider. Når ”ryddetid” annonseres vet barna at etterpå 
blir det samlingsstund før de skal vaske hendene og sette seg til bords. Slike mønstre 
gjenkjennes allerede tidlig på småbarnsavdelingen:  

 

 

Når barna vet hva som skal skje har de også en større mulighet for å delta. Vi starter alltid 
måltidene med en sang. Også her ser vi at barna trer frem og ønsker å velge sang og deltar 
mer og mer etter hvert.  

Vi fremholder også matro og bordskikk, men her oppdaget vi flere fallgruver. For om vi blir for 
fokusert på at barna skal sitte ordentlig på stolen kan vi gå glipp av hva som opptar barnet, vi 
kan med andre ord glemme å lytte til og se barns uttrykk og dermed bli ute av stand til å 
forstå. Et barn som strekker seg over bordet kan få beskjed om å sette seg ordentlig og vi får 
aldri vite noe om barnets fokus, intensjon eller følelser. Om vi derimot er oppmerksomme og 
har ønsket om å forstå langt frem i bevisstheten kan meningsfulle samhandlinger oppstå: 

Klokken nærmer seg 08.15 og en av de voksne spør et av barna om de skal gå å trille 
tralla. ”Tilje talja” utbryter 1,5-åringen med et stort smil. Utropet hans blir snappet opp av 
omtrent samtlige barn for de kommer trippende i retning tralla hvor matboksene står 
stablet mens de smiler til hverandre og gjentar ”tilje talja”. Den voksne triller sammen 
med dem og alle synger ”tilje talja” om og om igjen. 
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Røkenes og Hanssen (2006) hevder at en handling enten kan bidra til å styrke relasjonen eller 
svekke den avhengig av om den er basert på en forståelse av den andre eller ikke. De skriver 
at ”det å føle seg forstått skaper tillit, trygghet og en opplevelse av troverdighet og 
tilknytning” (Ibid, s.23). I praksisfortellingen over kan vi se for oss at relasjonen mellom den 
voksne og barnet bæres av nettopp slike verdier. Dette bidrar til at barnet tolker den voksnes 
spørsmål som et reelt ønske om å forstå. Det er på den andre siden lett å forestille seg at et 
barn som konsekvent er blitt møtt av irettesettende voksne vil reagere med å trekke seg 
tilbake i stolen i møtet med nøyaktig samme spørsmål; ”hva er det du vil, da?” Her mangler 
relasjonen tillit og troverdighet og barnet tolker den voksnes uttrykk som noe annet enn et 
ønske om å forstå. Slik vi forstår Røkenes og Hanssen vil barnets tidligere erfaringer med 
relasjonen danne forutsetninger for om den voksne kan bidra til meningsfulle samhandlinger 
eller ikke. 

Noe vi har diskutert mye i arbeidet med praksisfortellinger er hva barna lærer om seg selv og 
relasjonen til den voksne i ulike samhandlingssituasjoner. Bare se på en så enkel fortelling 
som denne: 

 

Her oppfatter den voksne barnets fokus, nemlig brødskiva og spør et spørsmål som barnet 
oppfatter som treffende på sitt uttrykk. Bae (1996) snakker om medlæring, altså det barnet 
lærer ved siden av den læringen som var tiltenkt. Kan hende den voksne i utgangspunktet 
tenkte å hjelpe barnet med å sette ord på sine tanker. Den voksne både benevner, bekrefter 
og utvider slik blant andre Høigård (2006) fremholder som viktig for barns språkutvikling. Men 
hva kan være medlæringen her? Den voksne viser interesse for barnet og barnets tanker og 
uttrykk. Gjennom dette mener vi at barnet lærer at dets tanker og uttrykk betyr noe for noen 
andre. Vi bidrar til at barnet opplever seg verdifull og erfarer at det mestrer kunststykket å 
skape interesse hos andre. Dette påvirker barnets selvfølelse positivt. I tillegg lærer barnet 
noe om relasjonen mellom seg selv og den voksne slik vi var inne på i forrige avsnitt.  

Selv om de ikke alltid er uttalt bærer vi alle på verdier, holdninger og normer som kommer til 
uttrykk på ulike måter. Måltidet er en arena hvor vi alle bærer på en arv fra vår egen barndom: 
Alle må smake. Alle må spise opp. Ikke lov til å synge ved bordet. Ikke lov til å grise med 
maten. Slikt sitter så dypt i oss at det er vanskelig å kvitte oss med det om dette ikke blir 
uttalt og stilt spørsmål ved. Må alle spise opp? Hva vet jeg egentlig om hvorfor barnet ikke vil 

Et barn (ca 1,5 år) strekker seg langt inn over bordet. En voksen går på andre siden av 
bordet, bøyer seg ned, fanger blikket til barnet og spør med vennlig stemme; ”hva er det 
du vil da?” Barnet strekker armen sin enda lenger og den voksne oppdager en liten tape-
bit som sitter fast og stikker litt opp fra bordplata. ”vil du ha tapen?” spør den voksne og 
peker på tapen. Barnet vrikker ivrig på seg, gir fra seg bekreftende lyder og smiler og ler 
når den voksne gir henne tapen.  

Tore peker på brødskiva; sier ”gott gott”. Jeg spør om brødskiva er god. Tore svarer mmm 
og smiler. 

 
 

spise opp? Er barnet mett? Er barnet syk? Vil barnet leke med noen som allerede har gått fra 
bordet? Svaret på slike spørsmål vil gjøre oss i stand til å handle mer meningsfullt og møte 
barnet på en måte som gjør at det opplever seg forstått:  

 

I vår barnehage serveres det varmmåltider flere ganger i uka. Vi ønsker at barna skal få 
oppleve et mangfold av ulike matretter og utfordre sine smaksløker. Vi forsøker å motivere 
alle til å smake, men av og til er det noen barn som av ulike grunner ikke vil.  Det er ikke så 
lett å vite hvorfor. Kan det ha noe med hvilke erfaringer de har fra før? Det er ikke usannsynlig 
at det kan skapes aversjon mot det å smake på noe nytt om barnet har erfart å bli presset, 
eller kanskje til og med tvunget, til dette før. I en slik situasjon er barnet blitt tingliggjort og 
krenket, noe som kan få negative konsekvenser for barnets selvfølelse. I slike tilfeller er det 
svært viktig å gå ekstra varsomt frem. Som oftest er det nok slik at barnet ikke vil smake av 
langt enklere grunner; det lukter uvant og rart, det ser merkelig ut, barnet er mett, barnet er 
lei seg, barnets fokus er et helt annet sted. Årsakene kan være mange. Uansett tilfelle mener 
vi at det er det av stor betydning at vi ivaretar en positiv og undrende holdning til maten. ”oi, 
hva er dette? Er det kålrot? Se så gul og fin! Smaker den det samme når den er stekt som 
når den er rå?” Vi må i tillegg være tydelig på at ingen må, man at det er fint om man prøver. 
Ingen vil havne i en situasjon hvor man har sagt at barnet skal smake og barnet virkelig ikke 
vil. Vi har erfart at det kan hjelpe å ha fokus på maten fremfor barnet: 

 

Dette var første måltidet Peder smakte på mat han var uvant med. Dette viser at det er viktig 
at den voksnes mål ikke bør være at barnet skal smake, fordi det slettes ikke er sikkert at 
det er oppnåelig med det første, eller i det hele tatt. Målet må snarere være at den voksne 
skal klare å skape positive holdninger til ny mat. Så får det til syvende og sist være opp til 
barnet selv når og hvordan det nye skal utforskes, smakes på og til slutt spises.  

I vår barnehage settes matrettene sammen av et mangfold av ingredienser. På den måten er 
sjansen stor for at alle barn kan finne noe der de liker og ingen trenger å føle seg utenfor 
denne felles smaksopplevelsen som måltidet ofte kan bli. Det gir også et godt utgangspunkt 
for å rette positivt fokus på våre forskjelligheter og fremme toleranse og respekt for disse: 

-”Jeg skjønner at du har lyst til å leke sammen med Per, men jeg tror kroppen din 
trenger litt mer mat.” 

 -”Hvorfor det?”  

-”For å bevege seg, vokse og tenke.” 

Peder har ikke rørt maten sin. Den voksne som sitter ved bordet og spiser sammen med 
barna registrerer dette. Han tar litt potetstappe på gaffelen og sier  ”se, Nora, jeg har 
også potetstappe, og litt brunsaus på”. 

Det tar ikke lang tid før de fleste barna gjør det samme som den voksne og Nora. ”Se, jeg 
har også” utbryter de. Den voksne og barna snakker om ingrediensene de tar opp med 
gaffelen sin og spiser. Til slutt tar Peder litt potetstappe på gaffelen og sier ”æ også!” før 
han litt forsiktig smaker.  
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Gjennom det den voksne sier og måten han sier det på forteller han barna at det er greit å 
like forskjellige ting. Han viser også at han aksepterer og respekterer at Lise ikke liker potet 
ved at han ikke påpeker eller pirker i dette. Han uttrykker seg i stedet interessert og undrende 
overfor Lises smakspreferanser og gir henne mulighet til å møte Thomas i en samtale om hva 
man liker. Dette smitter over på de andre barna og samtalen fortsetter slik rundt bordet. 
Barna blir kjent med hverandres smakspreferanser og utforsker hverandres forskjellighet med 
interesse uten at å dømme hverandre. 

I løpet av et år forsøker vi å tilby et stort spekter av smaker, og da er det ikke unaturlig at det 
fra tid til annen er noen som ikke liker noe av det som blir satt på bordet. Å være den eneste 
som ikke klarer å spise maten som blir servert tror vi kan gi en følelse av å stå på utsiden av 
et opplevelsesfellesskap. De fleste har opplevd hvor ubehagelig dette kan være når vi for 
eksempel er middagsgjester hos gode venner. Vi blir kanskje stille og pinlig berørte? Eller vi 
begynner å snakke om alt mulig annet for å unngå fokus på maten? Når barn i barnehagen 
opplever det samme ser vi at noen forsøker å bli usynlige, mens andre kan velge en 
diametralt motsatt taktikk; de klager høylytt på maten og formidler med overdrevne grimaser 
og tydelig kroppsspråk at de misliker den:  

 

Kan det tenkes at dette barnet forsøker å sette seg selv i fokus for å unngå å havne utenfor 
smaksfellesskapet? Eller kanskje for å skape sitt eget fellesskap ved å finne likesinnede? Vi 
tror at arbeidet for toleranse og respekt bidrar til at ingen føler seg utenfor bare fordi de ikke 
liker dagens rett og gjør at situasjoner som den over blir sjeldnere. I fortellingen retter ikke 
den voksne fokus på at barnet ikke liker maten, men heller på det stygge språket. Det viser 
barnet at det som er viktig for den voksne ikke er om han liker/liker ikke, men at han skal 

 ”Jeg liker ikke potet jeg!” sier lise med en grimase og dytter poteten med gaffelen. 

 ”Jeg liker potet jeg!” sier Thomas og momser ivrig i seg en bit mens Lise skeptisk ser på. 

Den voksne ser på dem og sier delvis konstaterende og delvis undrende; ”ja, potet er godt 
for Thomas, men Lise liker kanskje best gulrot?” 

”ja, æ ælske gulrot!” sier Lise og momser ivrig i seg en bit. Hun ser på Thomas med et 
smil. 

Et av barna får maten servert og utbryter høylytt; ”æsj, jeg hater grønnsakssuppe!” 

Den voksne reagerer og sier stille men strengt; ”du, jeg liker ikke at du bruke sånne ord.” 

Barnet retter seg mot sidemannen, rynker på nesa og spør: ”Det er ekkelt ikke sant?” 

Den voksne setter seg ved siden av og sier rolig: ”Du trenger ikke spise om du ikke vil, 
men det er fint om du prøver å smake. Også har du fått brød ved siden av”.  
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bruke et passende språk. Det kan kanskje oppleves bra fordi man unngår fokus på noe man 
synes er ubehagelig. Imidlertid kan det tenkes at barnet føler at selve innholde han formidler 
blir oversett. Kanskje barnet hadde behov for å understreke sine grenser? Om det er tilfelle 
så oppleves det nok godt når den voksne bekrefter at grensene respekteres. Samtidig 
oppfordres barnet til selv å utfordre egne grenser ved å prøve å smake.  

En førskolelærerstudent berømmet oss for måten vi la opp til at ett- og toåringene skulle få 
utforske og tilegne seg verdifulle erfaringer knyttet til mat, bestikk, kopper og fat. Han fikk 
selv erfare hvor mye søl det blir når en hel småbarnsavdeling har spist wok med ris til lunsj. 
Vi spør oss selv; hvorfor griser barnet med maten? Hvis det er for å bli kjent med tekstur, 
konsistens, temperatur, lukt og andre egenskaper, hvor viktig mener vi det er? For oss er det 
like viktig at barna får utforske maten og teknikken som kreves for å håndtere bestikk, kopp 
og tallerken, som det er å utforske maling, leire og tilhørende redskaper som pensler, svamp 
og kniv. Er det greit hvis barnet griser med maten for å oppnå sosial kontakt og samspill med 
et annet barn? Med en forståelse for barnets handling kan vår responderende handling bidra til 
meningsfull samhandling. Samtidig skal vi hjelpe barna til å håndtere maten på en slik måte 
at den ikke blir øderlagt og fortsatt kan spises. Så når tre voksne sitter til bords med tolv 
ettåringer så er det tre barn som får motiverende veiledning, støtte og utfordring i det få til å 
spise grøten med skje. De ni andre barna får prøve selv eller utforsker grøten med hendene. 
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motsetning til nybegynneren har en kyndig utøver et av bredt spekter av erfaringer å dra 
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nybegynneren vurderer sitt arbeid ut i fra hvor godt han har fulgt reglene, vil den kyndige 
utøver stille spørsmål ved og vurdere resultatet av sine handlinger i hvert enkelt tilfelle. Vi har 
erfart at felles arbeid med praksisfortellinger hjelper oss til å se det spesielle og forstå barns 
intensjoner på en slik måte at vi blir bedre i stand til å utøve skjønn og skape meningsfulle 
samhandlinger. Dette gjør at vi blir dyktigere til å se når grenser bør settes og når barna får 
utspille initiativer som i eksempelet over. 
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dette prosjektet oppdaget vi at en av rammene vi hadde skapt i velmenende intensjon faktisk 
røvet barna fra viktige samhandlingserfaringer. Vi opplevde nemlig at det ble mye krangling 
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satte denne ramma. Det endte med at koppene fikk forskjellige farger igjen. I var vi nå mer 
oppmerksomme på de flotte utfordringene som ligger i dette for barna, og vi var dermed bedre 
i stand til å møte barna i dem, hjelpe, veilede og la dem prøve å finne løsninger helt selv. 

Det er tydelig at måltidet bærer med seg et hav av muligheter. Vi har gitt et lite innblikk i hva 
barn i vår barnehage kan lære med måltidet som miljø, og ennå er det så utrolig mye mer enn 
det som får plass i denne artikkelen. Fra rent tekniske ferdigheter og sansemotoriske 
erfaringer til sosiale og mellommenneskelige fenomener. Vi har forsøkt å peke på betydning 
samhandlingen mellom barn og voksne har i denne sammenhengen. Avslutningsvis vil vi nå 
knytte dette opp mot læring og danning som konkrete begreper. 

Læring er ikke noe en pedagog målrettet kan skape hos et barn, men noe som skjer gjennom 
samhandling mellom barnet og dets omgivelser hevder Berg ( 2006). Både læring og danning 
kjennetegnes som en prosess som foregår over tid. Barna er ikke passive beholdere som kan 
fylles opp med et forutbestemt innhold. I et slikt perspektiv anerkjenner man barn som aktive 
subjekter i sine egne læringsprosesser. De voksnes rolle her blir å bidra til meningsfulle 
samhandlinger, mer enn å porsjonere ut kunnskap. For å få til det må barna lyttes til og man 
må forsøke å forstå deres tanker, intensjoner og følelser. God samhandling er avhengig av 
forståelse av den andre, fordi denne forståelsen danner utgangspunktet for god handling 
(Røkenes og Hanssen, 2006). Når barnet opplever å bli forstått av den voksne bidrar dette til 
en positiv utvikling av relasjonen mellom dem. Dette er i sin tur helt avgjørende for den 
voksnes muligheter til å skape et godt læringsmiljø. 

Men hvilken plass har samhandlingen i barnets danningsprosess? Slik vi forstår danning 
handler det om en prosess som påvirker hvem vi er og hvem vi opplever oss selv som, samt 
hva som danner grunnlaget for våre handlinger. Ellen Keys kjente sitat fester seg lett; 
”Danning er det du sitter igjen med etter du har glemt det du har lært”. Innenfor danning har 
dialogen en sentral rolle. Sokrates, Platon og Aristoteles fremholdt alle dialogen som kilde til 
innsikt og erkjennelse. For dem var det å stille spørsmål og undre seg over den fysiske verden 
og sosiale fenomener viktig for å dannes som menneske. Ved å stille spørsmål trer en ut i 
det ukjente, en stiller seg i usikkerheten, man vet ikke. Gustavsson (2001) sammenligner 
danning med reiser ut i det ukjente. I møtet med det nye og ukjente oppdager vi noe nytt om 
oss selv og verden. ”Vi forandres og når vi kommer hjem igjen, ser vi på det vi forlot på en 
annen måte”. (Ibid, s.32). I lys av dette blir det å skape meningsfulle samhandlinger viktig for 

 
 

å fremme danning. For her kan gode dialoger oppstå hvor en kan være medundrende sammen 
med barnet og stille spørsmål ved fenomener i vår fysiske og sosiale omverden. Som vi 
tidligere har pekt på er det avgjørende at vi har vilje og evne til å forstå barns intensjoner, 
fokus og følelser for å kunne skape disse meningsfulle samhandlingene. Vi må tilstrebe å 
møte barna der barna er for å få tak i og forstå hva de er opptatt av, hvilke tanker de bærer 
på og hvilken retning de ser.  

Om vi nå går tilbake til problemstillingen: Hvordan kan vi best fremme meningsfulle 
samhandlinger mellom voksne og barn i måltidet i barnehagen? Ut ifra det som kommer frem 
av denne artikkelen er forståelse og innlevelse i barnet kjerneelementer. Dette er selve 
grunnlaget for meningsfull samhandling. Spørsmålene vi stiller oss i møte med barn må bidra 
til at vi forstår barnets handlinger, tanker, og uttrykk bedre. Samtidig må stille 
selvreflekterende spørsmål ved egen væremåte og tenkemåte for å forstå egne 
handlingsmønstre. Her kan det hende at vi oppdager, og dermed kan endre på, sider ved oss 
selv og måten vi organiserer måltidet på som hindrer oss i å tre inn i meningsfulle 
samhandlinger med barna. Dette gir oss god mulighet til å finne svar på hva som er god 
handling i den aktuelle situasjonen? Det gir oss med andre ord et godt utgangspunkt for å 
utvise godt skjønn. Dette samsvarer godt med det Bae (1996) skriver om forutsetninger for 
anerkjennende væremåte. Et sentralt element er hvordan en slik væremåte muliggjør en 
likeverdig subjekt-subjekt-relasjon mellom barn og voksne. Bae setter dette i sammenheng 
med utvikling av en sterk og positiv selvfølelse. I vår barnehage er dette vårt øverste mål. Når 
barna tar sitt steg fra oss og ut i verden håper vi at de har med seg erfaringer og minner som 
styrker dem som menneske. Vi håper de har bevart og utviklet en undrende og reflekterende 
holdning til livet og verden. Men mest av alt håper vi at de går ut i det store ukjente med en 
selvfølelse som gir dem mot til å møte livets utfordringer med hevet hodet og klar stemme. 

 

Konklusjon 
KD ønsket med dette pilot-prosjektet å vite mer om læring og danning i barnehagen. Det som 
tydelig kommer fram i denne artikkelen er at barns læring og danning i barnehagen avhenger 
av en personalgruppe med reflektert praksis, hvor erfaringer deles, drøftes og dykkes dypt inn 
i. På den måten kan en finne frem til tenke- og væremåter som bidrar til best mulig 
læringsmiljø og danningsarena. I vårt prosjekt og etter vår erfaring krever dette et kontinuerlig 
langsiktig og målrettet utviklingsarbeid hvor ulike deler av barnehagehverdagen legges under 
lupen. Slike prosjekter stiller krav til ansattes kompetanse og ikke minst ledernes. Det kan 
virke som om ledernes veiledningskompetanse så vel som pedagogiske kompetanse  har 
vært viktig for å sette i gang og lede refleksjonsprosessene som fører til at hver og en 
kommer lenger i sine egne tanker. 
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Helene Berntsen Brennås, Nardosletta barnehager, Trondheim kommune 

 

Er jeg av betydning? 

 – barns opplevelse av seg selv i møte med barnehagen som lærings- og 
danningsarena.  
 
 

”Barns forsøk på å dele sine tanker og opplevelser må sees som både et håpefullt 
prosjekt og vågestykke”  

(Berit Bae, 1996) 

 

Det levnes ingen tvil om at vi voksne i barnehagen skaper forutsetninger for barns opplevelse 
av seg selv. Det er ofte lett for oss voksne å definere barns opplevelser – og å presentere 
barn istedenfor at de får muligheten til å presentere seg selv. Hvorfor er det sånn? Er det ikke 
slik at når barn som subjekt aktivt får presentere seg selv, og sin stemme- så blir den av 
større betydning? Gjennom estetiske opplevelser i barnehagen, i en treledda relasjon, mener 
vi at det i større grad legges til rette for at barn får presentere seg selv, sine verdier og 
holdninger. Vi har derfor, gjennom praksisfortellinger og dokumentasjoner forsøkt å få fatt i 
hvordan barnehagen som lærings- og danningsarena kan gi barn opplevelsen av at de er av 
betydning. Ved å se barnehagen som et interessant fenomen fremfor å forsvare vår trygge og 
kjente praksis, har vi stilt oss spørsmålet: Hvordan kan estetiske opplevelser i barnehagen 
bidra til å fremme en positiv selvoppfatning hos barnet? Veiledning har vært en avgjørende 
arbeidsmetode for å gå i dybden av problemstillingen, og med en filosofisk tilnærming har vi 
turt å være undrende, og å gå i dybden og utfordre oss selv på våre svakheter. Allikevel sitter 
vi igjen med et åpent og ubesvart spørsmål: Hvordan sikre konsensus om kvalitet i 
barnehagen som lærings- og danningsarena?  
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Innledning 
Noe har skjedd i Trude`s utvikling, noe veldig positivt. Hun er inkludert og aktiv i 
leiken. Hun tar selv initiativ og kontakt, hun har et tydelig kroppsspråk. Vi voksne har 
tatt oss selv i å spørre » Hva skjedde med Trude? Når skjedde det? Hvordan skjedde 
det?» Ved hjelp og støtte av sensitive voksne ser vi ei jente i tydelig utvikling. Ei jente 
som står i en prosess om læren om seg selv å kjenne. Var det metoden som støttet 
henne på veien? Hva hindret henne tidligere, og hva støtter henne nå? 

Dette utdraget fra en praksisfortelling beskriver godt utgangspunktet for vårt prosjektarbeid, 
og ligger til grunn for vårt materiale i denne artikkelen. Vi er nysgjerrige på barns opplevelse 
av seg selv som subjekt i møte med omgivelsene. Kort fortalt, hvordan barn oppfatter seg 
selv, og hvordan man opplever at andre ser en selv. Hvem er jeg? Og hvem er jeg i møte med 
deg?  

I barnehagen vår er vi nysgjerrige på barns bearbeidelser og uttrykk gjennom ulike inntrykk og 
opplevelser, og vi har derfor valgt følgende problemstilling; Hvordan kan estetiske opplevelser 
i barnehagen bidra til å fremme en positiv selvoppfatning hos barnet? Begrepet 
selvoppfatning er valgt på bakgrunn av at vi ønsker å finne ut mer om hvordan barn oppfatter 
seg selv i møte med omgivelsene, derfor mener vi begrepet er mest dekkende i forhold til 
valgt emne. Når det gjelder begrepet estetiske opplevelser vil det i denne artikkelen ta 
utgangspunkt i Robert Witkin og Malcolm Ross` modell som omhandler den kreative 
prosessen fra inntrykk til uttrykk.  

Hva kjennetegner estetiske opplevelser? Estetiske opplevelser kan oppfattes ulikt, og kan 
også oppleves, forstås og bearbeides ut i fra den enkeltes erfaring, behov og motivasjon. 
Estetiske opplevelser er i så måte subjektive (Carlsen og Samuelsen 1988), og kan for 
voksne i barnehagen være vanskelige å kvalitetssikre fordi opplevelsene ikke alltid kommer 
synlig til uttrykk, samtidig som et uttrykksbehov kan komme senere. Carlsen og Samuelsen 
(1988) skriver; ”Siden estetiske opplevelser er subjektive, vil det alltid være begrenset hva 
andre kan slutte seg til ved å iaktta barnet, se reaksjoner, merke seg hva barnet sier.” Videre 
skriver de noe som oppsummerer hvor vanskelig det kan være å evaluere virkningene av 
estetiske opplevelser; ”Bare barnet kan oppleve prosessen innenfra”(:12). 

Hva er sammenhengen mellom barns selvoppfatning og estetiske opplevelser i barnehagen? 
Erkjennelse og prosess er sentrale stikkord når det gjelder estetiske opplevelser, og disse 
områdene kan være vesentlige når man skal reflektere rundt arbeidet med tilrettelegging av 
estetiske opplevelser hos barn i barnehagen. Estetisk erkjennelse er ifølge Brit Paulsen 
(1994) en samhandling mellom fornuft og følelse, og inntrykk og uttrykk i en prosess. Robert 
Witkin og Malcolm Ross har utarbeidet en modell som kjennetegner en kreativ prosess. 
Grunnen til at vi har valgt å arbeide ut ifra den modellen er fordi vi mener 
erkjennelsesperspektivet i den kreative prosess modellen kan utgjøre grunnlaget for en 
positiv selvoppfatning. Ross og Witkin bruker begrepet estetisk erkjennelse om prosessen i 
modellen (Paulsen, 1994) fordi den sier noe om hvordan modellen kan brukes som et verktøy 
for å se sammenhengen mellom de ulike leddene i en erkjennelsesprosess.  
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Sansing,     Indre Struktur      Impuls      Hypotese- Medium     Form 
Møte med  
Omgivelsene 
 

Modellen av Ross og Witkin representerer 5 ulike ledd i en erkjennelsesprosess. Det første 
leddet om sansing og møte med omgivelsene mener vi representerer voksenrollen, og hvordan 
man må tilrettelegge for barns opplevelser. Vi støtter oss her til Sæther og Aalberg (2006) 
som sier at det er umulig å planlegge barns opplevelser, men at man som voksen kan skape 
rammer og forventninger, ved og åpne barns sanser gjennom engasjement, innstilling og 
fokus. Som voksen kan man være medopplever ved å undre seg, fantasere og reflektere med 
barnet. Når det gjelder indre struktur, handler det om hvilke inntrykk barnet får i møte med 
uttrykk. Igjen er voksenrollen sentral da det handler om omstendighetene rundt uttrykket, og i 
hvilken grad dette appellerer og fanger barns oppmerksomhet og interesse. Hvis voksne 
klarer dette vil man ofte aktivisere barns følelser (Paulsen 1994), som oppleves som en 
impuls, og et ønske om videre bearbeiding. Denne impulsen er drivkraften i en prosess, og 
må få komme til uttrykk gjennom et medium, også kalt estetiske uttrykksmidler (Sæther og 
Aalberg 2006). Eksempel på estetiske uttrykksmidler kan være drama, dans og 
todimensjonale uttrykk.  Dette resulterer ofte i et produkt, kalt formen. Når det gjelder 
sammenhengen mellom form og indre struktur i modellen, skal den vise hvordan uttrykk 
oppstår som en direkte bearbeidelse av et inntrykk.  

For å oppsummere ønsker jeg å si noe konkret om sammenhengen mellom barns 
selvoppfatning, og estetiske opplevelser i barnehagen. Carlsen og Samuelsen (1988) 
refererer mye til Witkin og hans arbeid i boken Inntrykk og uttrykk (1988), og skriver blant 
annet; ”Gjennom de estetiske fagene stimuleres utviklingen av egen opplevelsesmåte, den 
estetiske, denne tas ikke vare på av andre fagområder”(:10). Dette sitatet har stor betydning 
for vår praksis da vi mener den konkretiserer sammenhengen mellom barns selvoppfatning og 
nødvendigheten av estetiske fag i en pedagogisk virksomhet, her: barnehagen.  

En sentral teori å støtte seg til i dette arbeidet vil være den dialektiske relasjons- 
teorien av psykologen Anne- Lise Løvlie Schibbye. Bakgrunnen for teoriens relevans er 
voksenrollens betydning når det gjelder å definere barns opplevelser. Den dialektiske 
relasjonsteorien tar for seg kommunikasjon og anerkjennelse som faktor i et gjensidighets- 
prinsipp i samspill mellom mennesker. Løvlie Schibbye har et psykoterapeutisk perspektiv på 
teorien, og på bakgrunn av dette vil vi benytte Berit Bae som annenhåndsreferanse. Dette 
fordi vi mener hennes vinkling av teorien mot et barnehageperspektiv er mest dekkende for 
vår bearbeidelse av emnet.  

Nardosletta barnehager er en stor kommunal enhet beliggende i bydelen Nardo i Trondheim 
kommune. Enheten er representert på tre hus, med to barnehager: Vestlia og Nardo 
barnehage. Til sammen er det ca. 180 barn og 50 ansatte. I pilotprosjektet er det kun Nardo 
barnehage som er representert. Nardo barnehage var en privat barnehage før den i 2006 ble 
driftet om kommunalt. Barnehagen ble nybygd og samlokalisert med Nardo skole i 2008. 
Personalet som arbeidet i den private barnehagen ble med videre, i tillegg til noen 
nyansettelser. Barnehagen er basedrevet og fordelt i fire baser, med to småbarnsgrupper og 
to storbarnsgrupper. På storbarn er det 40 barn og 6 voksne. På småbarn er det 30 barn og 9 
voksne. Det er kun småbarnsbasen på Nardo som har deltatt i prosjektet. Derav et personale 
med 3 førskolelærere, 2 barne - og ungdomsarbeidere, 1 barnepleier og 3 assistenter.  
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På Nardosletta barnehager har vi lenge arbeidet med begrepene læring og danning. Vi har 
bygd felles kunnskap, og tatt med vår forståelse inn i vårt arbeidsverktøy årsplanen. Vi følte 
at vi fikk en unik mulighet til å komme enda litt videre gjennom deltakelse i prosjektet – ved å 
omsette teori til praksis, med mål om å få kunnskapen ut i fingerspissene og til et 
handlingsnivå. Vi sikrer oss en felles forståelse for begrep – men klarer vi å implementere slik 
at det utgjør en forskjell i praksis? Vi har tro på at dette prosjektet, gjennom tilgjengelighet og 
involvering av alle kan støtte vår kompetanseheving, slik at vi sammen kan finne flere 
perspektiv og nyanser. Med utgangspunkt i vår felles kunnskap og forståelse forstår vi 
begrepene læring og danning på følgende måte; «Barn lærer mye hver dag. Men det er de 
situasjonene og lærdommene de velger å ta med seg, som de tar vare på, og som de synes 
er viktige for seg selv som er danning mener jeg» (barne- og ungdomsarbeider). I vår 
målsetting for deltagelse i prosjektet ønsket vi fokus på hvordan vi kan forstå og 
implementere den nye formålsparagrafen. Det å få lov til å forske på egen praksis innen dette 
emnet håper vi kan gi oss store muligheter til å forstå barns lærings- og danningsprosesser 
for videre å skape en kvalitativ forskjell i vår praksis.   

Å legge til rette for estetiske opplevelser er sentralt i vår barnehage. Vi er opptatte av å skape 
glede og mestring rundt estetiske opplevelser for å støtte barn i deres allsidige utvikling. For 
oss kan dette relateres til en dannelsesreise hvor barns bearbeidelse av inntrykk kan fremme 
og støtte deres uttrykksmåter. Selvfølelse og selvhevdelse er begrep vi mener løftes frem i 
dette arbeidet. Hvordan fremmer vi barns selvfølelse gjennom estetiske opplevelser? Det 
krever naturlig nok bevisstgjøring rundt voksenrollen. Er vi aktive deltakere som støtter 
barnet? Har vi nok kunnskap, engasjement og forståelse for arbeidsmåten vår? Hos oss 
løftes ikke resultatet frem, men prosessen. Vi tør å stå i det åpne! 

Vår profil har stor betydning for innrammingen av prosjektet. Vi er nysgjerrige på barns uttrykk 
og initiativ, samtidig som vi vil se nærmere på voksenrollens betydning i møte med barnet 
som subjekt. Det er mye vi undrer oss over, og mye vi vil gå i dybden av. Det å gjøre et utvalg 
i forhold til problemstilling og forskningsområde er en krevende oppgave – hva om vi velger 
bort noe viktig? Vi ble enige om at problemstillingen vår må støtte oss i å tørre å stå i det 
åpne. Vi må være på jakt etter kunnskap med et åpent og nysgjerrig blikk, og videre ha fokus 
på hvordan vår forskning kan skape en større forståelse, og en kvalitativ forskjell for vårt 
arbeid med danning og læring i barnehagen. Videre har vi en tanke om at dette 
prosjektarbeidet skal kunne støtte oss i å løfte frem barnas stemme. Men hvordan gjør vi 
det? I vår barnehage ser vi på barn som aktive medskapende, og støttet oss til Brostrøm og 
Hansen (2004) for å komme nærmere en forståelse av hvordan vår profil kan støtte oss i vår 
problemstilling: «Dannelse er en samfunnsmessig og kulturell prosess der mennesket 
gjennom interaksjon med omverdenen og gjennom egen aktiv virksomhet virker forandrende 
inn på kulturen. Gjennom dette tilegner det seg ny forståelse og nye holdninger, noe som 
forandrer mennesket selv» (:27). 

Prosessuelt i arbeidet med valg av problemstilling hadde vi flere prosjektmøter, samt 
veiledning på Dronning Mauds Minne Høgskole. Ekstern og faglig veiledning stod sentralt i 
valg og redegjørelse for problemstilling, i den grad at nyanser og perspektiv vi hadde med oss 
ga ny mening med forankring i kunnskap og teoretisk tilnærming. Vi ble utfordret på å 
avdekke det vi ikke hadde fokus på, samt begrunne hvorfor vi hadde valgt gitte fokus. Dette 
ga oss større handlekraft i å ha tillitt til våre valg – noe som videre gjorde det mer åpenlyst 
hvor vårt fokus burde være. Vi har fått gode faglige råd, litterære tips, og økt kunnskap og 
forståelse av hvordan vår pedagogiske virksomhet kan sees inn i en større og helhetlig 
kontekst.  Ut ifra dette valgte vi en problemstilling som er aktuell for oss fordi den skal støtte 
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oss i vårt arbeid med å forstå hvordan vår profil kan ligge til grunn for at vår barnehage skal 
være en god lærings- og danningsarena. 

 

Metode 
Vi har vært ei prosjektgruppe på 4 personer som aktivt har drevet dette prosjektet på egen 
enhet. Gruppa har vært bestående av 2 pedagogiske ledere, 1 enhetsleder og 1 assistent. Vi 
startet tidlig prosessen med å stille oss spørsmålet: hva trenger vi å finne ut av? I tilknytning 
til et parallelt utviklingsarbeid vedrørende barnehagens profil dukket det tidlig i prosessen opp 
perspektiv vedrørende barnets stemme som vi ville løfte frem. Strukturen i prosjektet har 
forløpt seg ved at prosjektgruppa har fremmet spørsmål og gitt personalet arbeidsoppgaver 
gitt ut ifra prosjektets og enhetens målsetting for deltakelsen i prosjektet. Vi har i 
prosjektgruppa diskutert hvilke arbeidsmåter som passer prosjektet og våre mål best, og vi 
reflekterte i felleskap med personalet i forhold til arbeidsmåter de anså som verdifulle for å 
evne og gå i dybden av vår problemstilling. Vi ble enige om praksisfortellinger og 
dokumentasjoner som innhold for veiledning som arbeidsmåte. Vi i prosjektgruppa har gitt 
resten av personalet ulike arbeidsoppgaver for å søke svar på vår problemstilling. De har fått i 
oppgave å skrive praksisfortellinger i lys av begrepene danning og læring slik de forstod dem, 
samt med fokus på samspill mellom barn-barn og barn- voksen. Vi ga også personalet senere 
i prosessen oppgaven i å skrive praksisfortellinger med bakgrunn i vår problemstilling. 
Praksisfortellingene ble samlet inn av prosjektleder, og videre fortolket i prosjektgruppa. 
Personalet har også fått i oppgave å lage dokumentasjoner som synligjør barns prosesser i en 
ikke - gitt kontekst. Deretter har vi hatt veiledning i gruppe hvor vi har brukt 
praksisfortellingene og dokumentasjonene for å kaste lys over vår egen praksis, samt 
opparbeide oss ny kunnskap og forståelse for barnehagen som lærings - og danningsarena. 
Prosjektgruppa har deretter bearbeidet nye perspektiv og nyanser for videre å se det i 
sammenheng med videre drift av utviklingsarbeidet.  

Veiledning har vært vår prioriterte arbeidsmåte. Gjennom dialogseminar som metode har 
materialet vårt, herunder praksisfortellinger og dokumentasjoner blitt anvendt, forstått og 
fortolket. Vi har gått i dybden og utfordret oss selv ved å ha en reflekterende holdning til egen 
pedagogisk virksomhet ved å stille spørsmål som: «ser vi på barnehagen som lærings - og 
danningsarena som et interessant fenomen fremfor å forsvare vår trygge og kjente praksis?» 
«Tør vi å stille spørsmål, tør vi være kritiske til egen praksis? Evner vi å gå i dybden, og 
utfordre oss selv på våre svakheter»?  

Ved bruk av veiledning som metode har vi løftet frem sentrale spørsmål knyttet til diskurser, 
dilemma, utfordringer og muligheter ved barnehagen som lærings - og danningsarena. Vi har 
dokumentert barns opplevelser/prosesser og sett det i sammenheng med lærings - og 
danningsbegrepet. Nye spørsmål har dukket opp – noen besvart, noen fremdeles stående 
åpne.  

Bruken av veiledning som arbeidsmåte har vært helt avgjørende for vår prosess og utvikling. 
De to førskolelærene i prosjektgruppa har hatt ansvaret for veiledningen, både i forhold til 
forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Alle i personalet har blitt veiledet, i gruppe, med 
dialogseminar som metode. Veilederne har utarbeidet en felles kjøreplan for veiledningen 
som tar for seg spørsmål, perspektiv og nyanser knyttet til målsettingen for prosjektet. 
Parallelt med å skaffe en forståelse fra barnets perspektiv må prosjektet helt klart også sees 
nært knyttet til utviklingsarbeid for personalet. Nye perspektiv, nyanser og diskurser som 
dukket opp i veiledning har helt klart stått sentralt i personalets videre møter med barn. De 
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gjensidige parallelle prosessene viser at personalets egenutvikling er en nødvendighet for å få 
til endring i praksis. Således kan dette ha vært med å påvirke våre funn i prosjektet, da 
personalet med utgangspunkt i egne utviklingsområder har hatt fokus og blikk på det de selv 
har ansett og erkjent som viktig i sitt pedagogiske arbeid. Å forske på egen praksis handler 
om å sette fokus, og å ta noen valg. I den bevissthet at det er deler av en helhet vi da får tak 
i. Men for å forstå helheten må vi også fokusere på delene. Har vi ubevisst avgrenset eller 
begrenset våre blikk, observasjoner og perspektiv til fordel for egenutvikling? I så måte kan 
vi vel også stille oss kritiske til bruken av metoden. Vi sitter igjen med utvalgte teoretiske 
elementer som kan begrense prosjektets omfang. I dette utvalget har det vært viktig for oss å 
synliggjøre og begrunne ovenfor oss selv hvorfor noe er valgt fremfor noe annet. En bevissthet 
om at det vi som voksne opplever er vesentlig og aktuelt, og det vi voksne blir berørt av, 
påvirker vår pedagogiske virksomhet kan vel sees på som et ledd i kvalitetssikring. Vi bygger 
kunnskap sammen! Vi som mennesker er påvirket av våre verdier, holdninger og interesse 
rundt temaet. Dette kan være relevant for innsamlingen av forskningsmateriale da vi kan ha 
luket ut enkelte perspektiv andre kanskje finner sentrale i arbeid med emnet. Dette vil ha 
betydning for vårt prosjektarbeid da våre tolkninger og bearbeidelser av teorier og tekster må 
sees i sammenheng med en forforståelse basert på egne erfaringer fra praksisfeltet. Vi har 
ikke vært ute etter å finne noen objektiv sannhet, men gjennom fortolkning av det 
erfaringsbaserte har vi fått mulighet til å åpne for nye perspektiv som vi kan undre oss over.  

Innsamlingsmetoden og strukturen i vårt utviklingsarbeid har gjennom hele prosessen vært 
tydelig og godt organisert. Dette med en god forankring i felles forståelse for at vårt 
prosjektarbeid skal skape en kvalitativ forskjell i vår praksis. Vi har også i personalgruppa 
ansett det som nødvendig å stille gode spørsmål underveis. «Hva berører oss?» «Hvor skal 
vi?» Disse spørsmålene har vært gode ledestjerner, og hjulpet oss å holde fokus på det mest 
sentrale i vårt prosjekt, barnets stemme og opplevelse i den gitte konteksten.  

 
Resultat, diskusjon og refleksjon 
Barnehagen som lærings - og danningsarena har liten empirisk forskningstradisjon, og det 
finnes ulike litterære teorier og eklektiske tilnærminger. På bakgrunn av dette har barnehagen 
et flerfaglig kunnskapsgrunnlag og begrepsmessige uklarheter, noe som kan gi utspring i 
varierende og ulik praksis. Begrepet danning lar seg med andre ord ikke fange inn i entydige 
forståelser. Med bakgrunn i det kan vi stille oss spørsmålet: hvordan sikre konsensus om 
kvalitet i barnehagen som lærings - og danningsarena? Og hvordan sikre at vår forståelse av 
barnehagen som lærings - og danningsarena støtter barn i sin allsidige utvikling? 

Vi har opparbeidet oss et stort omfang av materiale i vårt forskningsprosjekt, og har sett noen 
hovedtendenser som har kommet tydelig frem. Ved å stille oss spørsmålet; hva har berørt 
oss mest? har vi valgt å fokusere og å gå i dybden av en del gjennomgående tematikker som 
har dukket opp i vår forskning. Å gjøre dette utvalget føltes overveldende, i den grad at det 
innebærer et stort ansvar for oss voksne. Når så mye berører oss voksne – hvordan velge ut 
det viktigste for barn? Hvordan løfte og synliggjøre barnas stemme?  

Trude har kledt seg ut med en rosa ballkjole og en mørkeblå hatt. Med stor 
bestemthet slenger hun den store svarte veska over skulderen, og sier « kom da 
Johanne! »Jeg følger de to jentene på deres vandring nedover korridoren, spent på 
hvilke planer de har. Jentene er oppmerksomme på hverandre, de følger hverandres 
blikk og kommuniserer stort sett gjennom å følge og herme hverandres kroppsspråk.  
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Trude og Johanne stopper ved leikekomfyren. De henter frem bestikk og kjeler og 
danderer bordet til randen. Da ser jeg Andreas komme gående til de to jentene. Han 
er også utkledt, med rosa tresko og svart hatt plassert på hodet roper han « No kjæm 
æ».  Trude og Johanne ser på hverandre, de kniser. «du kan sitt dær Andreas» sier 
Trude. Andreas setter seg velvillig ned ved bordet og later som han spiser. Trude 
følger Andreas med blikket og hviner og vifter med hendene. Kroppsspråket hennes 
forteller meg at hun er oppspilt.  

Jeg blir så nysgjerrig på hva de 3 holder på med, og spør « ka gjør dokker da?» Trude 
svarer «Lage mat, rakketan». Johanne følger opp og sier « vi har pynta oss t 
nyttårsaften vi, Helene». «Vi ska pis sier Andreas, det e fest».  

Denne praksisfortellingen berører oss voksne. Av mange årsaker. Men i hovedtrekk er det 
Trude`s uttrykk og deltagelse som treffer oss. Trude er 3 år. Hun har i sin barnehagehistorie 
strevd med samhandling og kommunikasjon med både voksne og barn. Hun har sjelden tatt 
initiativ til kontakt, virket usikker på seg selv og unngått blikkontakt og direkte fokus på seg.  
Vi som er i daglig samhandling med Trude har opplevd barnehagehverdagen som strevsom for 
henne.  

Det er vanskelig å reflektere over denne fortellingen fordi den står oss så nær. Ordene 
kommer ikke tydelig nok ned på papiret. Vi kjenner Trude, vi er oppmerksomme på hver 
eneste bevegelse hun foretar seg. Vi har fulgt henne på denne veien fra å være ei usikker og 
tilbakeholden jente, til å bli en trygg og god leikpartner. Vi har eksempler fra hele denne veien 
som rører oss. Og eksempler som tidligere bekymret oss. Men hva skjedde egentlig? Å forstå 
Trude har vært en kompleks oppgave. Givende, forvirrende og følelsesladet. Og for hvert 
spørsmål vi har stilt oss dukker det opp nye. Å fortolke barns subjektive utviklingsprosesser 
er krevende. Men vi skylder Trude et forsøk på å skaffe oss en forståelse – slik at vi kan 
fortsette å støtte henne på veien videre.  

Noe har skjedd i Trude`s utvikling – men hva?  

Betydningen av barnets egen aktivitet i sin danningsprosess var noe vi løftet tidlig frem for å 
kunne støtte Trude. Hvordan kan vi voksne, og andre barn møte barnet, og på den måten 
påvirke hverandre og bli en del av hverandres danningsprosess? Hvordan legge til rette for 
likeverdige møter og likeverdige relasjoner som en forankret trygghet til at barnet tør å 
presentere seg selv? «Et gjensidig møte er ikke bare en relasjon mellom deg og meg, men en 
treledda relasjon, mellom den andre og sakstilhøvet, som er slik at vi deler sakstilhøvet med 
kvarandre» (Skjervheim 1956). Danningsbegrepet må forstås som en vekselvirkning og 
interaksjon mellom individ og samfunn, mellom subjektet og det tredje. Dette løfter frem 
betydningen av at det er mer enn de menneskelige relasjonene vi må være opptatte av. Selv 
om de må ligge til grunn blir det nødvendig å ha et bevisst forhold til danningsinnholdet, og til 
de arenaer hvor viktige prosesser skjer. Det betyr at vi må rette blikket mot kvaliteten i 
barnehagen og være bevisst hva slags danningsinnhold barnehagen skal ha.  

Med støtte i vår profil, og estetiske opplevelser som arbeidsmåte satte vi voksne i gang et 
tiltak kalt leikgruppe/språkgruppe rundt Trude. Med fast innhold, faste barn, faste voksne og 
tydelige rammer. Vi hadde som fokus å skape like referanserammer for videre leik, samtidig 
som glede og humor skulle stå sentralt. Vi var opptatte av å skape rom for barnet til å 
utforske sin personlige og kulturelle identitet, hvor barnet kunne realisere sine evner og 
egenskaper. Med det som utgangspunkt brukte vi en del dramatisering for å skape rom for et 
tredje saksforhold. Ingen regler og korrekte svar, kun utprøving og utforsking skulle være i 
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fokus. Her skulle barn få skape sin egen virkelighet, og presentere den i møte med andre, og 
det tredje. Vi la til rette for at barna skulle stille spørsmål, være kritiske, og handle, og ta 
stilling til fremdrift i en felles fiksjonsverden som tenkende subjekt. Med forskertrang og 
lekelyst så vi fort ei gruppe barn som i felleskap økte den andres verdighet. Ditt innspill i vår 
gruppe er av betydning! Vi er avhengige av alles aktive deltakelse for å skape rom for det 
tredje som saksforhold. For oss voksne ble dette et bilde på nødvendigheten av felles fokus 
og oppmerksomhet, hvor maktforholdet mellom barn, og voksne, trer tilbake og gir plass for 
likeverdighet og gjensidighet i relasjonene.   

Vi er på torget, barnehagens sentrum og kjerne. Her hvor møter mellom barn, voksne 
og det tredje står sterkt. Vi har akkurat rodd i land til den øde øya. Der hvor kongen 
bor. Vi leter etter gullet hans. Jeg som voksen går i land først. Jeg inspiserer slottet til 
kongen, mens barna avventende og spente holder seg i bakgrunnen. Vi blir enige om 
at jeg går inn i slottet for å forsikre at det ikke foregår noe skummelt der. Så skal 
barna komme etter. Jeg gjemmer meg bak en reol som er dekt av et sceneteppe. Jeg 
hører barna summe og knise i bakgrunnen – de er oppspilte. Jeg bestemmer meg for å 
være stille, skape ytterligere spenning. Plutselig hører jeg noen forsiktig si: «Helene, 
se gullet». Det er så vidt jeg hører det, men allikevel hører jeg det så tydelig. Jeg blir 
stående helt målløs og perpleks på mitt gjemmested. Hørte jeg virkelig Trude ta 
initiativ foran alle andre for å drive denne fiksjonen videre? Samtidig, det er første 
gang jeg hører Trude si navnet mitt. Jeg blir blank i øynene, og innser nå at jeg er den 
som faktisk hemmer denne eventyrreisen i å fortsette videre.  

Det finnes ingen klare sammenhengende teorier som etablerer tydelighet rundt danning, og 
danningsbegrepet utfordrer oss alle. Allikevel viser barns danningsprosess seg i all sin 
tydelighet gjennom denne praksisfortellingen. For oss ga denne fortellingen aktualitet til dette 
sitatet i Rammeplanen (2011:15): «Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å 
håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen 
og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap». Vi snakket tidlig i 
prosjektgruppa om å løfte barnas stemme – noe dette utdraget fra en praksisfortelling gjør. 
Bokstaveligtalt. Men det er så mye mer enn det. Hvorfor? Fordi Trude er av betydning for 
felleskapet. Hun tør å være av betydning for fellesskapet, og vi andre lar henne være det. Hun 
er av betydning fordi hun gir oss en impuls, et initiativ til å videreutvikle vårt saksforhold. Et 
initiativ som for øvrig setter den voksne helt ut av karakter.  

I vårt arbeid med å forstå Trude har vi også arbeidet med å forstå oss selv som voksne i møte 
med Trude. Å forstå hvordan vi som voksne aktivt må legge til rette for god kvalitet i 
barnehagen som lærings - og danningsarena. Det har vært mange ubesvarte spørsmål og 
udefinerbare begrep som har blitt fylt med en praksisnær forståelse. Og påstå at vi voksne 
selv har stått i en lærings - og danningsprosess kan nok ingen argumentere mot. Med 
utgangspunkt og støtte i rammeplanen som fordrer et aktivt syn på voksenrollen, i den grad at 
vi skal fremme læring og danning, har vi måttet rette fokus mot vår voksnes påvirkningskraft 
og definisjonsmakt.  

Voksenrollen tar for oss utgangspunkt i den dialektiske relasjonsteorien, hvor Berit Bae 
kaster lys over teorien til Løvlie Schibbye i et barnehageperspektiv. Med dette mener vi at i 
møte med andre mennesker tilfører vi noe, og at man som voksen, i samspill med barn har 
ansvaret for hva som kjennetegner samspillet. Hvordan relasjoner mellom barn og voksne 
utvikles må sees i sammenheng med gjensidigheten i samspillet. Vi påvirker hverandre, og 
som voksen i et samspill med barn må man være bevisst på hvilken måte man påvirker den 
andre deltakeren, her: barnet. Dialektisk relasjonsteori tar utgangspunkt i begrepene 

 
 

erkjennelse og anerkjennelse som enheter, som påvirker og som er avhengige av hverandre 
(Bae 1996). For å kunne være erkjennende og anerkjennende i samspill med barn er det 
viktig at man kjenner til erkjennelsesprosessen og de ulike leddene den representerer. Dette 
fordi man som voksen, i samspill med barn må prøve å leve seg inn i barnets 
opplevelsesverden og prøve å forstå hvordan ting oppleves ut ifra den andre partens 
erfaringsbakgrunn (Bae 1996). 

Hva/hvem får barn lov til å være i vår barnehage? Vi har gått i dybden og utfordret oss selv, 
og sett på barnesynet vårt med forankring i ny kunnskap omkring barnehagen som lærings- og 
danningsarena. Hvordan kan vårt barnesyn støtte vår pedagogiske praksis? Hvordan 
tilrettelegger vi for det pedagogiske innholdet med utgangspunkt i vårt barnesyn? Og hvilke 
konsekvenser får vårt barnesyn for vår pedagogiske virksomhet? Vi har utforsket hvilket 
innhold som er gjort tilgjengelige for barn, og vært kritiske til oss selv. Er det sånn vi jobber 
hver dag? Hele dagen? Barn lærer hele tiden, og gjennom alt de gjør. Det må bety at barn 
møter danningsinnhold overalt i barnehagen.  

Barnehagekulturen vil påvirke barns opplevelse av seg selv. Er det rom for subjektet? Ligger 
det rom for erkjennelse til at du blir møtt, sett, anerkjent og lyttet til? Vi har jobbet mye med 
filosofisk tilstedeværelse blant oss voksne, som ramme for å gi plass til barnets betydning, 
og løfte deres stemme. Det å være en medundrer og speile barns spontane initiativ og uttrykk 
– ved å stille barn gode og reflekterende spørsmål. Danning handler for oss også om barns 
mulighet til refleksjon. Barn trenger å bli møtt av voksne som utfordrer barnets tenkning, 
voksne som bryr seg om hvordan barnet tenker, og som tør å gå inn i prosesser som ikke 
bare er bekreftende og støttende. «Jeg synes det er viktig at vi voksne stiller spørsmål slik 
at barna gjør seg sine egne tanker» (barnepleier). Vi har tro på at det gjør barnet til en aktiv 
medskaper i et demokratisk miljø, hvor det legges til rette for at barnet kan være kritisk til 
sine omgivelser- og derav bli av betydning, både for seg selv, for andre, og for alle 
pedagogiske saksforhold. Med dette mener vi å ta barns perspektiv og gi de rett til egne 
erfaringer og opplevelser. Her må de voksne evne å se barnet som autoritet i forhold til egne 
opplevelser. Enkelt og greit handler det om å være bevisst på hvordan man møter barn i ulike 
lærings - og danningssituasjoner. ”Barns forsøk på å dele sine tanker og opplevelser må 
sees som både et håpefullt prosjekt og vågestykke” (Bae 1996). Denne formen for 
kommunikasjon handler om ønsket om å bli sett, hørt og godtatt på en anerkjennende måte. 
Når voksne er anerkjennende og lydhør i møte med barn, vil barn tilegne seg kunnskaper og 
erfaringer om hvordan man kan defineres i en samspillsituasjon. Å erfare gode 
samspillrelasjoner vil gi barn et positivt bilde av seg selv i møte med andre. Dette påvirker 
barna i den grad at den erfaringen de tilegner seg fører de med seg inn i nye 
relasjonssamhandlinger. Når barn har et positivt syn på seg selv, vil de erfare et ønske om å 
bidra aktivt i samspillsituasjoner. Det blir allikevel viktig for oss å nevne at anerkjennelse og 
lydhørhet ikke må overskygge selve innholdet i samspillet. Fokuset ligger i barnets utsagn, og 
man må være så bevisst sin relasjonssamhandling i dialogen at den pedagogiske 
refleksjonssiden ikke overstyrer barnets hensikt med dialogen.  

Noe vi har erfart som har betydning for barns danningsprosesser er at barnehagen må ha et 
bevisst forhold til hvilke forutsetninger som må ligge til grunn i arbeidet. Relasjonens 
betydning er for oss helt avgjørende. Den må ligge som en trygg grunnmur for at barnet skal 
kunne hengi seg og fortolke inntrykk for videre bearbeidelse. Her ser vi at vi har en utfordring 
og et dilemma ved bruk av vikarer, ved studenters praksis – og andre grupper som skal 
benytte barnehagen som opplæringsarena. Blir det for utrygt, vaklende og ustødig for et barn 
som står i læren om seg selv å kjenne – når møtet med omgivelsene ikke er forankret i en 
trygg og god relasjon? Og hvilke konsekvenser får det for barns opplevelse av sin betydning?  
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Vi har også sett at de voksnes involvering, forståelse og sensitivitet har stått helt sentralt. I 
tråd med rammeplanens syn på den aktive voksne som skal fremme barns læring og danning 
krever det helt klart en tilstedeværelse, og forståelsen av det tredje som sentralt. Vi vet at vi 
mennesker aldri kan komme på innsiden av noen andres subjektive perspektiv, og at vi derfor 
bør møtes i et tredje anliggende hvor det etableres rom for at vi kan involvere oss i andres 
personlige livskunnskap, og ta deres perspektiv på alvor. For oss er det sentralt fordi vi kan 
støtte det enkelte barns subjekt- og meningsskaping. Vi må være her og nå, og vi må være 
sensitive voksne som fanger opp barns spontane uttrykk. Vi ser at det er vanskelig hvis 
barnegruppene blir for store. Det er et enkelt regnestykke, men allikevel så går ikke ligningen 
opp. Rammene og ressursene våre til å etterleve dette hemmer oss i å implementere 
formålsparagrafen. Vi strekker ikke til, og med våre praksisfortellinger som eksempel på hvor 
viktig akkurat dette er, så blir vi berørte. Vi blir berørte, og opprørte på barns vegne, for 
hvordan skal vi sikre kontinuitet i barns prosesser når vi ikke strekker til? Vi kjenner at 
intensjoner og visjoner står i sterk kontrast til praksis. 

Så, hvordan påvirker dette vår virksomhet? Og hvordan skal våre erkjennelser endre vår 
praksis for framtida? Vi skal tørre å stille nok spørsmål, vi skal, på barns vegne, klare å være 
kritiske til egen praksis og vi skal gå i dybden, og utfordre oss selv på våre svakheter. Men 
hvordan sikre konsensus om kvalitet – til beste praksis for alle barn? Kanskje er ikke 
nøkkelen å sikre konsensus om kvalitet. Kvalitet er en subjektiv komponent, så hvem 
bestemmer hva som er kvalitet i den enkelte barnehagevirksomhet, og i den enkelte lærings - 
og danningssituasjon? Dette sier oss noe om utfordringen med å enes om teorier, og å klare 
å finne et allmenngyldig svar. Det finnes ikke noen objektiv sannhet om empirien, og hvilke 
konsekvenser får det for vårt arbeid? Gjennom arbeidet med å se vår barnehage som en 
lærings- og danningsarena har vi brukt veiledning som metode. En metode som har vært helt 
avgjørende for å skape en kvalitativ forskjell. Vi har sett at tematikken vi har løftet frem ikke 
kun har vært konsentrert videre inn i estetiske opplevelser, men den har spredd seg. Vi er 
hele mennesker, og gjennom å synliggjøre vår rolle og vårt oppdrag har vi implementert en 
refleksiv holdning som gjennomsyrer og gjenspeiler våre valg og holdninger til barnehagen 
som lærings - og danningsarena. Veiledning skal vi fortsette med, selv om regnestykket ikke 
går opp. Selv om rammene og ressursene begrenser det, skal veiledning hjelpe oss på veien i 
å strekke til. Gjennom veiledning skal vi være undrende – ikke på søk etter den ene sannhet. 
Vi skal tørre å stå i det åpne, og fortsette å la oss berøre.  

Det dukket opp mange og ulike tematikker i vår forskning på barnehagen som lærings- og 
danningsarena - tematikker som vi ikke valgte å gå i dybden av, men som det er nødvendig å 
se verdien av da de har gitt oss kunnskap og gode refleksive muligheter til forlengelse av vårt 
arbeid. De praksisfortellingene vi ikke har synliggjort som også er beskrivende for vår praksis. 
Det finnes andre fortellinger som har betydning for barns opplevelse av seg selv, fortellinger 
som ikke kom i hovedfokus i denne artikkelen, men som er like viktige, og som har fått 
betydning for den læringsprosessen vi står i, og ikke minst for bevisstgjøringen av egen 
maktposisjon som voksen. Vi har gjort et bevisst utvalgt av fortellinger, og er kritiske med det 
for øyet. Nettopp fordi det sier oss noe om hvilken påvirkningskraft og makt vi voksne har – til 
å rette fokus mot noe vi anser som det viktigste.  

«Hvorfor ble du så sint Tobias? Hva var det som skjedde?» 

«Æ leika med løven først. Og æ va ikke sint, æ va lei mæ».  

Dette utdraget fra en fortelling er viktig for oss. Fordi den løfter barnets stemme. Hemmer og 
avgrenser vi barns prosess i læren om seg selv? Fordi vi setter ord på hvem de er? Eller hvem 
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de skal være? Denne fortellingen står ikke i hovedfokus i vår artikkel, og det er vanskelig å 
sette ord på hvorfor. Men det gjør ikke fortellingen mindre viktig, heller tvert imot. Fortellingen 
er ikke glemt, vi skal løfte den fram, igjen og igjen.  

En viktig erkjennelse vi har gjort oss i vårt arbeid er at gjennom estetiske opplevelser i 
barnehagen får barn muligheten til å presentere seg selv, utprøve sin virkelighetsoppfatning 
og være av betydning. Med de rette og sensitive voksne får barn oppleve en verden der deres 
stemme, holdninger og verdier er av betydning for fellesskapet – og saksforholdet. Vi har i 
større grad enn tidligere sett verdien av hvordan vår profil støtter barn i deres opplevelse av 
seg selv – og hvordan vår profil støtter oss i å være en god lærings - og danningsarena. Men 
det fordrer et blikk rettet mot den voksnes rolle, og barnehagens danningsideal og innhold. 
Vårt arbeid har skapt en kvalitativ forskjell i praksis fordi vi erkjenner nødvendigheten av en 
treledda relasjon for å fremme barns positive selvoppfatning, som videre gir mening i deres 
subjektsskaping. Vi ser at vi har mye arbeid foran oss i det å omsette våre nye erfaringer til et 
handlingsnivå. Men med en grunnleggende tanke om at vi mennesker utvikles gjennom våre 
møter med det som er nytt og fremmed, og at vi må bearbeide våre erkjennelser før vi kan 
innlemme de og gjøre de av betydning, har vi tillit til at vi skal klare det.  
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Oddbjørg Kjørsvik, Øya barnehager, Trondheim kommune 
 
 

Møtet med påskefisken 
 
 
Utgangspunktet for problemstillinga vår i pilotprosjektet ”Barnehagen som lærings og 
danningsarena” var historien om ”Påskefisken”. Den ga inspirasjon til å se på hvordan de 
voksne møter barns initiativ og innspill og hvilken betydning det har for barns danning- og 
læringsprosess. 

Danning som begrep har i de siste årene fått mer og mer fokus i barnehagen. Det kan være 
vanskelig å sette ord på hva danning er. Gjennom arbeid med dette prosjektet har vi prøvd å 
finne ut hva danning kan være og hvilke faktorer som har betydning for danningsprosessen. 
Styringsdokumenter som Rammeplan for barnehager og stortingsmelding nr. 41 sier noe om 
danning og læring og om voksenrollen. I sin bok ” Liten i barnehagen” sier May Britt Drugli 
(2011) noe om hvor viktig sensitive og omsorgsfulle voksne er for barns tilknytning. Dette 
kommer vi tilbake til senere i artikkelen. Målet for prosjektet var å forsøke å finne en felles 
plattform for de voksne i leik og samspill.  

Voksenrollen kom tidlig fram som tema da vi begynte å snakke om danning som begrep og vi 
mener at den har stor betydning for dannings- og læringsprosessen. Det ble derfor naturlig for 
oss å se på hvordan vi voksne møter barnas initiativ og innspill i hverdagen på barnehagen. 
For å komme fram til målet og belyse problemstillinga har vi brukt refleksjon over 
praksisfortellinger som metode.  

 

Historien om påskefisken 
Det er påskeforberedelser på avdelingen. Personalet har satt fram kar med vann og 
gul ull slik at barna kan tove kyllinger. 

Mens flere av barna har begynt aktiviteten, sitter Morten stille på stolen og kikker ned 
på karet med vann. ”Skal du lage en kylling du også?”, spør en voksen. Men Morten 
uttrykker at det vil han slettes ikke. Han sitter stille litt til. ”Vil du gå ned, da?”, spør 
den voksne.  Morten rister på hodet. Nei, det vil han heller ikke. Han ser ned i vannet, 
ser på ulla og prater om fisk. Lenge sitter han slik, uten å ta på verken vann eller ull. 
Så legger han ulla nedi og begynner å forme og klemme på den. ”Fisken”, gjentar han 
flere ganger under prosessen. Etter en lang stund trekkes en flat ull klump med 
”antenner” opp av vannet. Han får tilbud om å lime på øyne og rødt nebb. Men det er 
uaktuelt for Morten. Han har laget en fisk, han. 
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Hvilken respekt hadde den voksne for barnets initiativ når hun spurte om han ville ha nebb og 
øyne når gutten hadde laget en fisk? Hadde ikke den voksne vært åpen og lyttende nok til at 
hun oppfattet det gutten sa under prosessen? Eller tenkte kanskje den voksne at han også 
skulle få tilbud om øyne og nebb når de andre hadde fått det? Kunne den voksne ha spurt 
barnet under prosessen og prøvd å møte ham på at han ville lage en fisk? Hva tenkte gutten?  
Han fikk jo formidlet det han mente til den voksne. Denne praksisfortellinga kan gi mange 
tanker til refleksjon og den ble derfor utgangspunkt for den spørsmålsstillinga vi ville jobbe 
med i forhold til danning og læring i barnehagen: 

Hvordan møter de voksne barns ulike innspill og initiativ og hvilken 
betydning har det for barns dannings- og læringsprosess? 
 
Formålsbestemmelsen i barnehageloven fastsetter hva som er barnehagens samfunns- 
mandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på. Barnehagens samfunnsmandat er 
i samarbeid og forståelse med hjemmet å ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme 
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Rammeplan 2011). 
 
Stortingsmelding nr. 41(2008/2009), om kvalitet barnehagen, uttrykker at barndommen er en 
læringsintensiv livsfase. Barn lærer fra morgen til kveld, i formelle- og uformelle lærings- 
situasjoner. Det er med andre ord ikke et spørsmål om barn skal lære i barnehagen, men hva 
de skal lære og hvordan barn i småbarnsalder lærer. Læring er nært knyttet til lek og omsorg. 
Den omsorgen du gir, er med på å forme barnet. Vi tror at også at omsorg er viktig i 
dannelsesprosessen. Vi mener at læring er å ta til seg kunnskap og at det er de indre 
prosessene som er selve danningen, det som er emosjonelt og som gjør deg til den du er. 
Den tilbakemeldingen du får fra andre er en viktig del av dette. Barn tilegner seg verdier som 
de handler ut i fra og de skal innordne seg etter noen normer og regler i det samfunnet de 
vokser opp i. De skal med andre ord bli ”et gangs menneske”.  
 
En viktig del av danningsprosessen er å hjelpe barn til å utvikle seg som selvstendige individ 
og samtidlig føle at de er viktige i fellesskapet. Her blir voksenrollen avgjørende med tanke på 
å bekrefte barn på deres egne innspill og at det de bidrar med er verdifullt. Dette har 
betydning for hvordan de opplever seg selv og at de føler seg som en viktig del av 
fellesskapet. Hva hadde skjedd med Mortens selvoppfatning dersom han ikke hadde fått lage 
en fisk? Vi så jo på Morten at han hadde en positiv opplevelse til tross for at han ikke laget 
påskekylling.  
 
På et av de første møtene vi hadde startet vi med å sette ord på hvilken kunnskap vi hadde 
om læring og danning i barnehagen. Det kom tidlig fram at voksenrollen har stor betydning for 
barns danningsprosesser. Dette kan vi se noen eksempler på i praksisfortellingen om 
dramaleiken og fredagsdansen som vi kan lese om senere i artikkelen. Vi mener at voksne 
blir viktige tilretteleggere i leiken. Grunnsynet vårt har blant annet betydning for hvordan vi 
lager rom for leiken i barnehagen. Vi mener det er viktig å ta utgangspunkt i relasjonen, i 



 100

 
 

barns undring og de erfaringene barn har i leik og samspill. Vi mener også at de voksne må 
vise engasjement for barnets interesser og ha evnen til å vise omsorg. Sensitivitet og synet 
på barn er også viktige faktorer. 

Med utgangspunkt i disse tankene var personalet på Kjegla opptatt av å ha en felles 
plattform. Hvilke tanker hadde de om barns leik og om den voksnes rolle? Det var viktig å 
samle disse tankene for å bli mer bevisst på voksenrollens betydning i barnehagen. Dette var 
noe de voksne på Kjegla var nysgjerrige på. De mente at det var viktig å legge til rette for god 
leik og godt samspill siden de mener at leiken og samspillet danner og gir læring. Gjennom å 
delta i prosjektet ønsket personalet å finne ut hvordan de voksne møter barns ulike innspill 
og initiativ i hverdagen og hvilken betydning dette har for barns danning og læring. På 
bakgrunn av disse tankene ble målet:  

 

Vi har en felles plattform for oss voksne i leik og samspill.   
 ”Små barn trenger trygge tilknytningsrelasjoner både hjemme og i barnehagen. Sensitive og 
omsorgsfulle voksne fremmer trygg tilknytning hos barn. Tilknytningspersonen fungerer som 
en trygg base. Når foreldrene ikke er der, må personalet i barnehagen ha denne funksjonen. 
Negativ tilknytningskvalitet i barnehagen kan endres dersom personalet er villig til å endre 
egen adferd” (Drugli, 2011 s. 44).  

Vi mener det er viktig at voksne får lov til å være seg selv, at de har en åpen kommunikasjon 
og at de er trygge på hverandre. Selv om personalet tenker likt kan de handle forskjellig. Det 
handler om at de voksne har ulike syn og verdier og er farget av sine erfaringer. Personalet 
ser hvor viktige de er og hvor mye de kan være med å påvirke hvordan barn har det. For å se 
enkeltbarnet må de voksne ha tid og evnen til å vise empati. De må observere og bruke tid til 
å bli kjent med barnet for å se hver enkelt sin personlighet og hva de kan mestre.  

Øya barnehager ligger like ved St. Olavs Hospital og har et stort og skjermet uteområde med 
mange trær. Det er et rikt fugleliv og vi ser ofte ekorn som hopper fra tre til tre. I tillegg har 
sykehuset store parkområder som barnehagen kan benytte. Det er kort avstand til sentrum og 
områdene langs Nidelva. Barnehagen består av to hus som ligger tett ved siden av hverandre. 
Enheten har til sammen 10 avdelinger. Fire storbarnsavdelinger med 18 barn i hver gruppe, to 
småbarnavdelinger med 12 barn i hver gruppe og 4 småbarnavdelinger med 9 barn i hver 
gruppe. Vi har valgt å konsentrere arbeidet med prosjektet til en av småbarnsavdelingene og 
avdeling Kjegla. Dette ble gjort for at arbeidet ikke skulle bli for stort da barnehagen ikke hatt 
vært med på noe lignende tidligere. Kjegla er en avdeling med 12 barn i alderen 1 til 3 år. På 
avdelinga er det ansatt 2 pedagoger, 2 assistenter og en barne- og ungdomsarbeider. For å 
inkludere de andre på barnehagen har vi hatt prosjektet som tema på pedleder- og 
assistentmøter. I tillegg har vi hatt en felles planleggingsdag for hele barnehagen med tema 
”Å stå i det åpne – om de yngste barnas undring, medvirkning og danning”. Dette har blitt 
gjort med tanke på det videre arbeidet med barnehagen som dannings- og læringsarena og for 
å belyse for det øvrige personalet hvordan vi jobber og tenker. Det har vært med på å skape 
en nysgjerrighet og det har synliggjort det faglige arbeidet som er i gang. Foreldrene er 
informert om prosjektet gjennom et felles informasjonsskriv. 

Prosjektgruppa har bestått av personalet på avdelinga. I tillegg har enhetsleder og fagleder 
vært med. Fagleder har vært prosjektleder for gruppa. Ingen av deltakerne har erfaring med 
prosjekt og skriving av artikkel tidligere. Det har også vært viktig for oss at enhetsleder har 
vært med på møtene med tanke på at dette arbeidet skulle videreføres til resten av 
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personalgruppa. Som prosjektleder har jeg ikke tatt så stor del i refleksjonene, men har ledet 
møtene og skrevet referat. I begynnelsen av prosjektperioden laget jeg en plan med oversikt 
over tidspunkt for avdelingsmøter, prosjektmøter og veiledning med DMMH. Planen hadde 
også en oversikt over hvem som skulle ha ansvar for barna på Kjegla når prosjektgruppa 
deltok på møter og veiledning. Jeg har hatt ansvar for all organisering og ordnet med vikar for 
at avdelinga skulle ha tid til å konsentrere seg om det faglige og slippe og ha fokus på det 
praktiske. Som fagleder arbeider jeg på kontoret, noe som har vært en stor fordel i forhold til 
det praktiske arbeidet med organisering og med skriving av artikkel.  

Vi har hatt fokus på hvordan de voksne møter barns initiativ og innspill og hvilken danning og 
læring som skjer i dette møtet. Dette har vi prøvd å belyse gjennom refleksjon rundt 
praksisfortellinger. Praksisfortelling er en fin måte å dokumentere det som skjer i 
barnehagen. Det å reflektere over danning og læring i forhold til møte mellom voksne og barn 
er en bevisstgjørende prosess som vi mener er nødvendig for at vi skal kunne møte de krav 
som stilles til oss som voksne i barnehagen (Rammeplan 2011). Praksisfortellingene skulle 
skrives med utgangspunkt i til rettelagte aktiviteter en gang i uka der personalet på avdelinga 
hadde fokus på prosjektet. Underveis viste det seg at praksisfortellingene ble skrevet ut i fra 
spontane situasjoner og aktiviteter. Det syntes vi var helt i orden og fokuset ble hvordan de 
voksne på avdelinga møter barns innspill og initiativ generelt og ikke bare i tilrettelagte 
aktiviteter. Praksisfortellingene ble samlet inn både muntlig og skriftlig og ble tatt med til 
prosjektmøtene der vi reflekterte over dem. Alle som var med i prosjektgruppa har hatt ansvar 
for å ta med praksisfortellinger til møtene. I prosjektmøtene har vi hatt fokus på barns initiativ 
og reflektert over hvilken danning og læring som skjer ut i fra hvordan voksne møter barn. 

Måten vi har jobbet med praksisfortellinger på er at vi har tatt for oss en praksisfortelling på 
hvert møte. Den som ”eide” praksisfortellinga leste den opp. Deretter fikk alle i gruppa etter 
tur reflektere over teksten. Denne runden ble gjennomført til alle hadde fått sagt sitt. Den 
som eide teksten skrev ned stikkord fra rundene. Til slutt fikk eieren med egne ord 
respondere over det som var blitt sagt. Noen ganger fikk eieren i oppgave å skrive ned sin 
egen refleksjon men den ble som oftest tatt muntlig på møtet og skrevet ned av 
prosjektleder. Gjennom refleksjon av praksisfortellinger har personalet etter hvert oppdaget at 
de tenker likt selv om de noen ganger kan handle forskjellig. De har i prosessen kommet fram 
til en felles forståelse av hvor viktig voksenrollen er for barns dannings- og læringsprosess, og 
at trygg tilknytning er viktig for at barn skal kunne tørre å gi uttrykk for sin mening. Dette ser vi 
blant annet ser i praksisfortellinga om Morten som lager en fisk når oppdraget var en kylling.   

Tidlig i prosessen jobbet vi med forståelsen av begrepene danning og læring. Det gjorde vi 
ved å benytte pedagogisk sol der hver enkelt først noterte sine egne tanker. Deretter delte vi 
dem med de andre i gruppa. Her var både prosjektleder og enhetsleder med i 
bevisstgjøringen. Underveis i prosjektet har vi også fått veiledning fra DMMH, både enkeltvis 
og i gruppe. 

I løpet av dette året har det blitt skapt en arena for dramaleik på Kjegla. De voksne har 
kompetanse på denne type leik og er trygge nok på hverandre til å være med og utvikle en 
leik når noen starter. Barns initiativ og den voksnes evne til å følge opp er blitt vanlig praksis. 
Den pedagogiske lederen sier at slike stunder gjerne kommer i forbindelse med sang fordi 
dette er et språk som alle forstår. I praksisfortellinga under kommer dette fram ved at barna 
velger sanger og de voksne følger opp barnas initiativ. Ved at de voksne kler seg ut og spiller 
rollene i sangen utvides leken. Dette er med på å skape en felles referanseramme slik at alle 
barna har samme utgangspunkt for å kunne være med i leiken på sine premisser. På Kjegla 
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praktiseres dette blant annet gjennom musikk og drama og de liker også å ha spontane 
samlingsstunder noe vi ser eksempel på i praksisfortellingen under. 

Tidlig en morgen møter jeg Mona på personalrommet. ”Æ e helt svett. Vi har hatt en 
herlig stund med tromma og sang på Kjegla” sier hun. I prosjektmøte etterpå fortelles 
det om denne hendelsen. På Kjegla pleier personalet noen ganger å la trommene stå 
fram på gulvet. Petter er glad i å slå på trommene og i dag er intet unntak. En av de 
voksne henter flere trommer, rasleegg og trommestikker. Og så er det hele i gang. 
Barna velger sangen om løven fra Kardemommeby av Torbjørn Egner. En av 
assistentene leker at hun er løve. De bruker instrumenter og synger, og alle barna er 
med. Når de er ferdige med sangen om Løven ønsker barna seg ”Når en liten mus skal 
ut å gå” av Torbjørn Egner. Straks går en av de voksne og kler seg ut som Bestemor 
skogmus.  

Deretter velger Ingunn, en av de store jentene, sangen om de tre røverne Kasper, Jesper 
og Jonatan. Alle barna er med og har fullt fokus. Det var helt stille mellom overgangene 
til nye sanger. Petter, som også er en av de største slår taktfast på tromma. To av de 
andre barna slår med pinner på tromma de også. Viktor som er 1 ½ år ser helt fasinert 
på Bestemor skogmus som danser.  Helt til slutt tar en voksen initiativ til ” En elefant 
kom marsjerende”.   

De minste satt bare og så på i begynnelsen og ble med på leiken etter hvert.  De voksne så 
på Viktor sitt ansiktsuttrykk at dette var noe han likte og helt til slutt ville han også være med 
å spille. Petter trommer og får med seg de andre. Ingunn kan historien om Kasper, Jesper og 
Jonatan og hun er kompetent nok til å få med seg flere. De voksne kjenner barna så godt at 
de vet at både Petter og Ingunn kan få til dette. Alle fikk være med og de så at barna viste 
glede. De voksne fulgte opp barnas initiativ og innspill ved at de tilførte flere instrumenter og 
at de selv ble med i leiken. Barna fikk medvirke. De bestemte sangene og fikk spille 
instrumenter sammen med de voksne. Vi tror at dette har betydning for hvordan de opplever 
seg selv og at de føler seg som en viktig del av fellesskapet.  

Personalet tror at barna i denne spontane samlinga følte mestring, at de opplevde å være i et 
gruppefellesskap og at det de gjorde har verdi for andre. Dette mener de gjør noe med barns 
syn på seg selv og at det er med på å danne oppfatningen av seg selv som individ. Fordi de 
voksne har skapt en trygg og god atmosfære tør barna å bli med i leiken. Det handler om 
voksnes syn på barn som blant annet går ut på å skape en felles referanseramme slik at alle 
har samme utgangspunkt for å delta i leiken. Barna har ulike stadier og måter å tilnærme seg 
fellesskapet på. De største har kommet så langt at de er inne i eventyret og lever seg inn i 
figurene. De var inne i en verden sammen med de voksne som tok roller. De minste trengte 
tid til å observere før de ble med i leiken. Det var ingen av barna som falt utenfor i denne 
samlinga fordi det er et tema som alle kjenner. Den pedagogiske lederen sier at hun er 
imponert over hva barn kan. ”Vi får ikke til slike øyeblikk alltid, men når vi får det til blir det så 
bra”. De gode øyeblikkene skjer når de voksne er til stede og i ro. En av assistentene sier at 
hun er glad hun jobber her. ”Jeg kan være meg selv og det er rom for det. Vi er alle glade i 
sang, musikk og teater. Barna er med og vi voksne tør å ta roller. Denne stunda var ikke 
planlagt og den ble helt knall”, sier hun. 

De voksne på avdelinga kan ta fram barnet i seg og være med på leiken. De kan by på seg 
selv og kan være med på å skape en god leik sammen med barna. De vet noe om barnas 
ønsker, hvilke behov de har og hva de mestrer fordi de kjenner dem så godt. Dette vet de 
fordi de har brukt tid til å observere og bli kjent med barna.   

 
 

Trygghet, tilhørighet og meningsskaping er viktig. Her bidrar både barna og de voksne og føler 
seg viktige i fellesskapet. Hva var det personalet gjorde som var så viktig i denne 
samlingsstunda? Hvordan møtte de voksne barnas innspill og initiativ? De tok barnas initiativ 
på alvor, de spilte på lag med barna og var deltakende i leiken. Dette er noe som gjenspeiler 
seg i personalets tanker om voksenrollen der de sier at de voksne kan være med på å 
påvirke hvordan barn har det. Fordi de voksne har brukt tid til å bli kjent med barna visste de 
noe om hva de kunne mestre. Det hele startet med barns initiativ med ønske om å spille på 
trommer. De voksne møtte initiativet og alle gikk veien sammen ut i fra innspillene som kom.  

Gjennom refleksjon over praksisfortellinger har de voksne fått et felles fokus. Personalet er 
blitt bedre på å bevisstgjøre hverandre på barns initiativ. De har en travel hverdag og går ut og 
inn av situasjoner hele tiden. Det betyr at de må være bevisste på å tenke før de handler. 
Voksne er forskjellige. Mens noen fanger lettere opp kroppslige uttrykk, ser andre de små 
innspillene som er mindre tydelige. Toåringens innspill kan være mer tydelig enn ettåringens. 
Når flere barn kommer med innspill, hvem er det da vi lytter til? Hva skjer da når du ikke blir 
hørt? Personalet synes at innspill kan være vanskelig å møte noen ganger. Det er mange barn 
og få voksne og i en travel hverdag er det ikke alltid like lett å se alle barn eller ta seg tid til å 
møte alle innspillene. 

Kanskje er det de innspillene som krever mest av de voksne som er vanskeligst å møte? Det 
kan være utfordringer med barn som ikke vil delta og være med. Personalet må tenke på 
hvordan de skal ivareta ”de stille barna”, dem kan det være lett å overse. Der er også en 
utfordring med de barna som krever så mye at de overdøver de andre. Hvordan skal 
personalet legge til rette slik at alle i barnegruppa blir sett og hørt? Personalet snakker mye 
om dette på avdelingsmøtene og synes at de er blitt flinkere til å se enkeltbarnet; de har øket 
sin bevissthet. En måte å skape rom for alle barna på er at de har fleksible løsninger. Alle 
barn trenger ikke å gjøre det samme samtidig. Det er rom for å ta vare på individuelle behov. 
Enkelte dager deler de voksne gruppa slik at de største er ute når de minste er inne. Da får 
de minste rom og ro til og boltre seg på sine egne premisser. De kan også dra på turer med 
to voksne og en liten gruppe med barn.  

”Fredagsdans” er en annen praksisfortelling der den voksne møter barns initiativ på en annen 
måte enn selv å delta i leiken. Her oppfordrer den voksne barnet til å ta initiativ til et annet 
barn. Selv om initiativet blir møtt på en annen måte enn i den forrige praksisfortellinga spiller 
også her voksenrollen en viktig rolle. 

Fredagsdansen er i gang og barna knikser i knærne og får frem go`foten... 
Martha står og ser på, putter hendene i munnen. Hun tør ikke helt hengi seg helt i 
dansen, men står og ser på ved sidelinjen. Anna går bort til den ene voksne og rekker 
frem hendene og vil danse. Den voksne foreslår at Anna skal ta med seg Martha på 
dans. Anna rekker frem hendene til Martha, og smilene kommer frem til begge to. De 
holder hender, svinger frem og tilbake, og er konsentrert om å holde fast. Blikk, smil og 
dans. Etter en liten dans sammen er de ferdige, og går fra hverandre. Martha smiler, og 
går bort til Stine og rekker hendene frem. Det var ni barn og tre voksne på avdelinga 
den dagen. 

Vi ser på denne situasjonen som en god og trygg situasjon for både Martha og Anna. Begge 
barna utfordres på en trygg måte, samtidig som det er litt ”nytt” og ”skummelt”. Alt dette 
skjer fordi det er en stabil, åpen og observant voksen til stede. Den voksne hadde erfaring 
som gjorde at hun kunne gi Anna utfordringen, samtidig som hun hadde nok kunnskap om 
Marthas tilbakeholdenhet og forsiktige væremåte. Det er viktig med lyttende og åpne voksne 
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Trygghet, tilhørighet og meningsskaping er viktig. Her bidrar både barna og de voksne og føler 
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noe om hva de kunne mestre. Det hele startet med barns initiativ med ønske om å spille på 
trommer. De voksne møtte initiativet og alle gikk veien sammen ut i fra innspillene som kom.  
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innspillene som er mindre tydelige. Toåringens innspill kan være mer tydelig enn ettåringens. 
Når flere barn kommer med innspill, hvem er det da vi lytter til? Hva skjer da når du ikke blir 
hørt? Personalet synes at innspill kan være vanskelig å møte noen ganger. Det er mange barn 
og få voksne og i en travel hverdag er det ikke alltid like lett å se alle barn eller ta seg tid til å 
møte alle innspillene. 

Kanskje er det de innspillene som krever mest av de voksne som er vanskeligst å møte? Det 
kan være utfordringer med barn som ikke vil delta og være med. Personalet må tenke på 
hvordan de skal ivareta ”de stille barna”, dem kan det være lett å overse. Der er også en 
utfordring med de barna som krever så mye at de overdøver de andre. Hvordan skal 
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sin bevissthet. En måte å skape rom for alle barna på er at de har fleksible løsninger. Alle 
barn trenger ikke å gjøre det samme samtidig. Det er rom for å ta vare på individuelle behov. 
Enkelte dager deler de voksne gruppa slik at de største er ute når de minste er inne. Da får 
de minste rom og ro til og boltre seg på sine egne premisser. De kan også dra på turer med 
to voksne og en liten gruppe med barn.  

”Fredagsdans” er en annen praksisfortelling der den voksne møter barns initiativ på en annen 
måte enn selv å delta i leiken. Her oppfordrer den voksne barnet til å ta initiativ til et annet 
barn. Selv om initiativet blir møtt på en annen måte enn i den forrige praksisfortellinga spiller 
også her voksenrollen en viktig rolle. 

Fredagsdansen er i gang og barna knikser i knærne og får frem go`foten... 
Martha står og ser på, putter hendene i munnen. Hun tør ikke helt hengi seg helt i 
dansen, men står og ser på ved sidelinjen. Anna går bort til den ene voksne og rekker 
frem hendene og vil danse. Den voksne foreslår at Anna skal ta med seg Martha på 
dans. Anna rekker frem hendene til Martha, og smilene kommer frem til begge to. De 
holder hender, svinger frem og tilbake, og er konsentrert om å holde fast. Blikk, smil og 
dans. Etter en liten dans sammen er de ferdige, og går fra hverandre. Martha smiler, og 
går bort til Stine og rekker hendene frem. Det var ni barn og tre voksne på avdelinga 
den dagen. 

Vi ser på denne situasjonen som en god og trygg situasjon for både Martha og Anna. Begge 
barna utfordres på en trygg måte, samtidig som det er litt ”nytt” og ”skummelt”. Alt dette 
skjer fordi det er en stabil, åpen og observant voksen til stede. Den voksne hadde erfaring 
som gjorde at hun kunne gi Anna utfordringen, samtidig som hun hadde nok kunnskap om 
Marthas tilbakeholdenhet og forsiktige væremåte. Det er viktig med lyttende og åpne voksne 
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som kan bruke de erfaringene de har fra tidligere samspill med barna. Både Martha og Anna 
fikk noen gode erfaringer som de vil benytte i senere samspill, noe som Martha gjorde direkte 
og som styrket hennes sosiale kompetanse. Den voksnes rolle er viktig for å veilede og virke 
tryggende, slik at barna oppmuntres til sosialt samspill. I denne fortellinga fører den voksnes 
svar på barns initiativ til at barna blir oppmerksom på hverandre. Det at Martha gikk videre til 
Stine etter dansen med Anna kan gi oss noen tanker om hvor viktig det er at voksne er 
tilstede og kan være med å knytte relasjoner mellom barn.  

Om vi vender blikket tilbake til den innledende fortellinga om påskefisken, hvor Morten møter 
respekt og bekreftelse for sitt uttrykk. Hvordan følte han seg som en betydningsfull deltaker i 
fellesskapet? Opplevde han respekt for sin ulikhet? I denne historien kan vi også stille oss 
spørsmålet om hva de voksne kunne ha gjort annerledes. Kunne de ha involvert Morten i 
fellesskapet med de andre ved å gjøre de andre oppmerksomme på det han laget? Kanskje 
følte han at han var med i fellesskapet selv om han ikke laget kylling? Dette er det vanskelig 
å vite noe om. Det at Morten var så bestemt på at han ville lage fisk viser at han er en modig 
gutt som tør å vise hva han tenker og vil. Vi mener at dette handler om trygg tilknytning til de 
voksne på avdelinga og at han har erfart at det er rom for å gjøre ting på sin egen måte. De 
voksne viser at de har respekt for barns ulikheter og at de har evne til å møte barn som har 
en annen løsning enn de andre. Det er med på å skape mening for Morten og gjør at denne 
aktiviteten får betydning for ham. Denne fortellinga handler om at det er sensitive voksne til 
stede som kan fange opp barns initiativ og innspill.  

Gjennom refleksjon over praksisfortellinger har personalet blitt mer bevisst over hvordan de 
møter barns initiativ og innspill, at de tenker likt men likevel kan handle forskjellig ut i fra 
personlighet og erfaring. De voksne har blitt mer bevisst over hvordan de handler i forhold til 
barn. At de har de samme verdiene og at de likevel kan handle ulikt. De føler at de har 
kommet fram til en felles plattform der fokuset på barns behov og ferdigheter er viktig for 
danning og læring. Selv om de handler ulikt har de respekt for hverandre. Det å handle ulikt 
kan være både en styrke og en utfordring. Utfordringen ligger i å ha romslighet for hverandre 
og styrken kan være at de lærer av hverandre og kan se situasjoner ut fra ulike perspektiv. 

Vi har snakket om at vi lærer og dannes hele livet gjennom. Vi mener at det er sammenheng 
mellom de voksnes og barns utvikling. Det å reflektere sammen over praksis kan føre til at de 
endrer måten å møte barn på eller at de blir mer bevisst på hvilken danning og læring som 
skjer i møte mellom barn og voksne eller mellom barn. Vi erfarer at barn lærer ved å ta etter 
det de opplever og ser. Derfor er det viktig at vi voksne er gode rollemodeller. 

I prosjektet har vi valgt å reflektere over de ”gode historiene” der voksne møter barns initiativ 
og innspill på en positiv måte. Det har vært med på å styrke personalets oppfatning av å gjøre 
en god jobb. De har fått noen felles tanker om hvor viktig det er for barn å ha et felles 
utgangspunkt slik at de alle har mulighet til å delta i leik. Barnehagedagen består ikke bare 
av ”solskinnshistorier”. Det er mange utfordringer som møter oss.   Rammebetingelsene i 
barnehagen er knappe. Det er mange barn pr. ansatt og sårbart ved sykdom. Det stilles store 
krav til barnehageansatte når det gjelder og nå mål og intensjoner i Lov om barnehager og i 
Rammeplanen.  

Gjennom arbeidet med prosjektet har prosjektgruppa fått en mye større bevissthet rundt 
måten de møter barns initiativ og innspill på. De har hatt et forum der de har kunnet prate om 
hvem de er, hva de gjør og hvordan barn har det. De praksisfortellingene som er brukt i 
artikkelen er fortellinger som har berørt personalet på en helt spesiell måte. Disse 
fortellingene har blitt fortalt med stor entusiasme og innlevelse og har satt fokus på hvor 
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viktig voksenrollen er i møte med barn. Det handler om å skape tid og rom til å bli kjent med 
barn, knytte gode relasjoner, være sensitive, se enkeltbarnet og vite hva hver enkelt kan 
mestre for å gi dem utfordringer ut i fra det. Det har vært spennende å gå inn i refleksjonene 
og bli kjent med hverandre på en annen måte. Når det gjelder målet om å ha en felles 
plattform for de voksne i leik og samspill, har de voksne fått bekreftet at de har mye av de 
samme verdiene i grunnsynet sitt. Dette kan vi høre fra en kommentar fra en av assistentene: 
” Vi tenker jo likt jo”.  

Gjennom arbeid med prosjektet og refleksjon rundt praksisfortellinger ser de voksne på 
avdelinga leiken annerledes enn før. De ser at leik er ikke bare en leik, men at det handler 
om noe som barna har opplevd og som de vil at andre skal delta i. Det er med andre ord en 
mening med leiken. Når de voksne deltar og utvikler leiken opplever personalet at det skaper 
engasjement hos barn og at det er med på å utvide barns lekerepertoar. Det er også med på 
å skape en felles referanseramme slik at alle har det samme utgangspunktet for å delta i 
leiken. Gjennom de voksnes deltakelse kan vi styrke barns opplevelse. Det som vi også 
erfarer er at de gode øyeblikkene skjer når de voksne er til stede og i ro. 

Etter dette året på Kjegla der de har brukt sang og skuespill med kjente tema har det skjedd 
noe med de voksne også. Det har de klart å formidle noe av til barna. De har fått fram glede, 
sang og musikk. Å jobbe med drama har fått fram en fellesskapsfølelse og har ført til at de 
har blitt mer sammensveiset. Vi takler å være med på ting spontant. Det har skapt en 
trygghetsfølelse. Det har også gitt inspirasjon til leik og har ført til at alle har fått det samme 
lekegrunnlaget slik at alle har mulighet til å ha felles fokus. Det har blitt en kultur på 
avdelinga at de voksne ”hiver seg på” når noen starter. De voksne har blitt trygge på 
hverandre. Ofte begynner det med en sang eller et vers og så kan en voksen kle seg ut og så 
er de i gang. 

Personalet på Kjegla synes at det har vært positivt å være med i prosjektet. En av 
assistentene sier: ”Jeg vil gjerne ta det med meg videre. Jeg tenker at måten jeg jobber med 
barn på ikke er så verst, den er bra. Jeg har fått bekreftelse på at det jeg gjør er bra”. De sier 
at det er den indre prosessen som gjør at de blir bedre i jobben. De forstår viktigheten av 
rollen sin på jobb, hva de gjør og hva de sier. Det handler om kommunikasjon og hvordan de 
møter barn. De indre prosessene som foregår når de har fokus på barns initiativ og innspill 
setter i gang refleksjon over praksis. At det blir brukt tid på indre refleksjoner skaper 
yrkesidentitet og bevissthet rundt rollen deres. Dette er en viktig konsekvens av det de har 
jobbet med i denne prosessen. 

Når det gjelder barnehagen som dannings- og læringsarena gjentar vi at voksenrollen er en 
viktig faktor. Å skape gode relasjoner og en trygg tilknytning mener vi er en forutsetning for en 
god lærings- og danningsprosess. På Kjegla har vi erfart gjennom dramaleik hvor viktig det er 
at barn har det samme utgangspunkt for leik. Ved å bruke drama og sang og så skape en leik 
ut av det har de gitt barna en felles opplevelse som har vært viktig for å kunne leke sammen. 
Dette mener vi er et godt utgangspunkt for danning og læring jfr. rammeplan for barnehager 
som sier at danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre mennesker. 

På Kjegla er de kommet ganske langt i sitt arbeid med å reflektere over hverdagens praksis 
og de mener at de har kommet fram til en felles plattform for de voksne i leik og samspill.  
De forsøker å handle likt i forhold til hvordan de vil ha det og de jobber for å ha de samme 
verdiene i det å møte barns initiativ og innspill. Personalet sier at de skulle ønske at de 
hadde hatt tid til å snakke mye mer om dette på avdelingsmøtene; hva de gjør i hverdagen og 
evaluere dagsrytmen i forhold til plattformen. 
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Gjennom deltakelse i prosjektet om barnehagen som dannings- og læringsarena opplever 
både enhetsleder og jeg som prosjektleder at vi har blitt godt kjent med personalet på Kjegla. 
Vi har fått innblikk i hverdagen og kjerneverdiene deres. Synet på barn der de har fokus på 
enkeltindividet har blitt satt på dagsorden. De deler gruppa for å skape rom og de er opptatt 
av at barn skal ha en felles referanseramme som utgangspunkt for å kunne delta i leik. 
Voksenrollen er viktig for hvordan barn skal ha det i barnehagen og for dannelse og læring. 
De er opptatt av å skape gode relasjoner både mellom voksne og barn og mellom barn. De 
uttrykker at det har vært positivt og at det har blitt skapt større bevissthet rund voksenrollen 
gjennom refleksjon av praksisfortellinger. Arbeidet med refleksjon over praksisfortellinger er 
noe vi ønsker å videreføre til resten av personalgruppa på barnehagen. I høst har vi begynt 
med praksisfortellinger i faste refleksjonsgrupper. Tanken er at vi skal få til samme arbeids- 
metode som vi har brukt i prosjektet. 

I kjølvannet av artikkelskriving og prosjektarbeid har vi noen tanker om hvordan vi kunne ha 
jobbet annerledes hvis vi skulle ha gjort dette igjen. Kanskje kunne vi ha stilt flere kritiske 
spørsmål? Kanskje kunne vi ha vist til praksishistorier som utfordret den voksne på en annen 
måte? Uansett ser vi hvor viktig det er at praksisfortellingene blir skrevet ned av eieren og 
ikke bare lagt fram muntlig. Vi ønsker å jobbe systematisk med praksisfortellinger i årene 
som kommer. Det er et uvurderlig verktøy i forståelsen av egen praksis. På denne måten kan 
vi sette fokus på det vi ønsket å vite mer om. Danning som begrep ble tydeligere for oss 
igjennom å jobbe med disse historiene fra hverdagen. De la grunnlag for erfaringer som vi 
ønsker å ta med oss videre.  
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Hvordan få barn til å klatre høyere? 

Pilotprosjekt “Barnehagen som lærings- og danningsarena” 
 

 

 
Sammendrag 
Presttrøa barnehage ligger i Melhus kommune og består av 7 avdelinger. To av avdelingene er 
naturavdelinger og har egne hus utenfor barnehagens uteområde. Problemstillingen i dette 
pilotprosjektet har vært: Hvordan få barn til å klatre høyere. Det å klatre høyere kan forståes i 
overført betydning. Det handler ikke bare om å klatre høyt i trær, men også det å strekke seg 
litt lengre. Vi har sett på viktigheten av at barn får utfordringer som er tilpasset deres eget 
mestringsnivå. Barn vokser på alle måter ved å oppleve mestring. Mestringsfølelse kan også 
handle om å mestre det å ha tette relasjoner med andre barn og voksne. 

Vi har tatt for oss en praksisfortelling om ei jente, som ved hjelp av en kompetent assistent 
klarte å gjøre noe for første gang. Dette hadde vært vanskelig for henne. Denne fortellingen 
har vært fortolket og reflektert rundt og vi har kommet fram til mange spennende sider ved 
den. 

Vi har også sett på voksenrollen og barns lek ute i naturen. Forholder barn og voksne seg 
annerledes til hverandre når vi fjerner oss fra barnehagens konvensjoner? Hvordan er naturen 
som dannings og læringsarena for barn og voksne? Vi har gjennom lengre tid sett at 
voksenrollen blir annerledes ute i naturen, men hva er det som skjer og hvorfor? Naturen som 
lekeplass har noen kvaliteter som lekeplass som vanskelig lar seg kopiere. Det skapes større 
rom og tid for at barn kan være i tette relasjoner med hverandre. 
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Innledning 
Avdelingen Berget var på tur opp til naturlekeplassen ved 
lavvoen. Tuva fikk hjelp med å ta på seg sekken og var klar 
til å gå på tur. Hun ville holde meg, Kari(personal) i hånden 
og vi gikk bakerst i rekka på tur opp.  

Tuva og jeg pratet og undret oss mye mens vi gikk. Da vi 
kom til oppe ved det hvite huset slapp hun hånden min å 
ville klatre opp og rutsje ned den store snøhaugen rett foran 
oss. Hun gikk og rutsjet ned uten noen form for hjelp fra 

meg. Så gikk vi sammen bort til brua ved bekken uten å holde hånden. Tuva ville gå på egen 
hånd over brua ved å holde i hånden. Jeg fulgte etter. Så begynte vi på stigningen(stien) opp 
mot naturlekeplassen. Hun gikk før meg uten noen form for hjelp. Når vi nesten har kommet 
oss opp snudde hun hodet til den ene siden og så:” æ klart å gå ut’n å dætt”, så datt hun. 

Vi vet at barn hele tiden bryter barrierer og utfordrer seg selv. Dette er en viktig del av 
barndommen. Gjennom dette så opplever barna mestring og glede og dette er viktige 
elementer i en god barndom. Naturen som lekeplass gir barn nye utfordringer hele tiden. Jeg 
ønsker å løfte fram dette og å si hvorfor det er viktig i dannings- og læringsperspektiv. Naturen 
som danning og læringsarena har noen unike kvaliteter som er viktige å sette fokus på. 

Vårt mål med prosjektet er: 

Vi vil vise hvordan det å mestre utfordringer i naturen kan være av betydning for barns 
læring og danning. 

Problemstillingen med 3 underproblemstillinger ble som følgende: 

Hvordan få barn til å klatre høyere? 

– Hvordan dannes relasjoner mellom barn og barn-voksne i naturen? 

– Hvordan se og høre barnets mestring på en bedre måte? 

– Hvordan kan voksnes tilstedeværelse i naturen ha betydning for barns læring og 
danning? 

Vi begynte dette arbeidet etter at hele personalet hadde vært på oppstarts-seminar på 
Dronning Maud. Hver base kom med forslag til problemstilling. Dette ble tatt med til 
barnehagen og der ble vi enig om hvilken problemstilling vi skulle bruke. Det har vært en god 
prosess der alle er inkludert blant annet gjennom gruppearbeid. Under problemstillingen kom 
til i etterkant og er laget av prosjektgruppa. Disse har vi hatt ekstern veiledning på. 

Målet har blitt utarbeidet i fellesskap og i prosjektgruppa. Det har vært mange ulike mål, men 
de har alle hatt koblingen mellom mestring og natur til felles. Vi har hele tiden vært klar på at 
vi ville gjøre noe som hadde med danning og natur. Barnehagen har valgt en naturprofil og det 
ønsket vi skulle komme til utrykk gjennom dette prosjektet. Vi har ønsket å se på hvordan det 
påvirker barnehagelivet å være mye ute i naturen, spesielt med henblikk på relasjoner mellom 
barn og barn-voksne. 

Bakgrunnen for valg av problemstilling er mange og har endret seg underveis i prosessen. Det 
å klatre høyere kan selvfølgelig forstås på mange måter. Det handler om å strekke seg litt 
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lenger. Det å gjøre noe man ikke har gjort før. Ta utfordringer og bryte grenser, oppleve 
mestring. Det er også viktig å takle motgang. Det er ikke alltid det går som en vil og hva gjør 
man da?  

Det å klatre høyere er ikke spesifikt knyttet til naturen, men til det å leve, Derfor mener vi at 
vi har knyttet det å klatre høyere til danning oglæringsbegrepet. Å klatre høyere er en 
identitetsskapende prosess. Det gjør oss til den vi er og er med på å danne oss til den vi blir. 

Det å strekke seg litt lenger og å oppleve mestring er med på å forsterke et positivt selvbilde. 
Det gjør en bedre i stand til å takle de utfordringer en møter. Det fører til at barns tåleevne 
blir større. 

Underproblemstillingene har vi jobbet mye med og etter en veiledning har vi landet på disse. 
Vi ønsker å se på relasjonen mellom barna og barn-voksne når vi er borte fra barnehagen og 
de faktorer som påvirker oss der. Vi lurer på om den voksne endrer væremåte eller 
tilnærming til relasjoner med barn i naturen og hvorfor. Dette er noe vi ser hos andre og 
merker hos oss selv, men hvorfor er det slik.  

Vi ønsker å ha fokus på barns mestring. Vi vet at når barn opplever mestring så har dette 
positive ringvirkninger på mange plan. Vi vil være med på å forsterke dette hos barn i større 
grad. 

Vi ønsker å finne ut hvordan engasjerte voksne som har en oppriktighet i sin tilstedeværelse 
kan være med på å styrke barns danning og læring og om det å være i naturen har noe å si 
for dette. 

 

Metode 
Presttrøa er en kommunal barnehage i Melhus kommune. Barnehagen var bygget og tatt i 
bruk høsten 2009. det er en basebarnehage med 90 barn og 19 årsverk. Det er en småbarns 
base, en storbarnsbase og 2 naturbaser i egne lokaler.Barnehagen ligger 2 km fra Melhus 
sentrum og er en del av enheten nedre Melhus barnehager. Denne enheten består av 5 
barnehager med felles virksomhetsledere, men hver barnehage har sin egen styrer.Visjonen 
for Melhus kommune er “Melhus kommune der det er mulig å være modig” Vi har  utformet 
vår egen forståelse av denne som handler om hva vi ønsker at barnehagen skal stå for og 
strekke seg i mot. Vår visjon er: VI TØR VI VIL VI KAN 

Barnehagens satsingsområde er barn og natur. Vi ser at naturen som arena for lek, danning 
og læring har noen kvaliteter som er unike. Når vi fjerner oss fra barnehagens konvensjoner 
så endres måten relasjoner dannes og ivaretas på en positiv måte. Målet for denne satsingen 
er å gi barna positive opplevelser ute i naturen. 

Vi hadde et ønske om at dette prosjektet skulle angå alle i barnehagen. Vi valgte derfor å ha 
en prosjektgruppe som bestod av en representant fra hver avdeling. Dette førte til at gruppa 
ble stor, men samtidig fikk vi prosjektet godt forankret i hele personalgruppa. 

Alle i personalgruppa skulle skrive praksisfortellinger som ble samlet inn til prosjektgruppa. 
Oppdraget som ble gitt var at det skulle skrives praksisfortellinger om hvor ”barn klatret 
høyere”. Disse ble presentert for prosjektgruppa og det ble gjort et utvalg over hvilke som 
skulle være med videre i prosjektet. Når dette var klart ble oppdraget at det skulle gjøres 
egen refleksjon og refleksjon på egen avdeling over disse fortellingene. For å komme enda 
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dypere i materien så ble de samme historiene tatt opp på basemøter. For å komme enda 
dypere i fortellingene så har jeg som prosjektleder hatt samtaler med avdelinger der hvor 
fortellingene hører hjemme. Det er gjennom dette arbeidet jeg vil drøfte hvordan naturen som 
læring og danningsarena fungerer og viktigheten av voksenrollen. Dette har vært spennende 
og utfordrene prosesser. I fortolkningene av fortellingene har vi ulike synsvinkler. Vi har sett 
på fortellingene med et barneperspektiv og da med henblikk på den voksnes handlemåte. Eier 
av fortellingen har virkelig gått i dybden på sin egen handlemåte og finne fram til begrunnelser 
til hvorfor det ble handlet slik det ble. 

Jeg har også hatt noen samtaler med ansatte der de setter ord på voksenrollen ute i naturen. 
Disse samtalene er gjennomført med personale som erfaring fra den tradisjonelle barnehagen 
og i å ta med barna ut i naturen. 

Når vi snakker om å være i naturen så mener vi utenfor barnehagens gjerder og fortrinnsvis i 
skogen. Vi fjerner oss med andre ord fra alle forpliktelser og praktisk arbeid som det å være 
inne eller innenfor barnehagens gjerder fører med seg. I skogen har vi ikke med oss leker 
som kan være forstyrrende. Når vi i barnehagen har to attraktive sykler og tre barn vil bruke 
dem så blir det en for lite og det ene barnet kan ikke være med. Når vi er i skogen uten leker 
så vil ikke denne problemstillingen dukke opp. Der bruker barn transformasjon og det blir aldri 
mangel på noe. Barna får da et større fokus på det å være sammen enn å ha den riktige 
bilen, spaden osv. Dette er også med på å skape en ro hos barn og voksne. Det blir viktigere 
for personalet å være med å se på rare innsekt enn å rydde kjøkkenet. 

 

Resultat, diskusjon og refleksjon 
Praksisfortellingen som ble presentert starten av artikkelen handlet om et barn som i 
samhandling med en voksen bryter noen grenser og gjør noe som hun ikke har gjort før. 
Personalet på avdelingen jenta går på merker godt at dette endrer jentas måte å møte nye 
utfordringer. Denne fortellingen har elementer fra danningens kjernepunkt ifht. Broström og 
Hansen(2004). Det handler om hennes egen virksomhet. Dette vil jeg komme tilbake til. 

 I sin egen refleksjon så snakker den voksne om det å ha tid til å være sammen med jenta. 
Den voksnes tar seg tid til at jenta får prøve dette i sitt eget tempo. Dette gir jenta anledning 
til å tilpasse utfordringene til eget mestringsnivå. Barnet er i denne situasjonen trygg på den 
voksne. Skal grenser brytes så er trygghet viktig. Man må stole på at den man er sammen vil 
en godt. 

 Selve turen opp til naturlekeplassen er ikke selvvalgt. Avdelingen skal dit på tur og alle må 
gå dit. Jenta velger selv hvordan det skal gjøres. Hun tar en avstikker for ake ned en snøhaug. 
Hun velger selv av hun vil gå uten å holde handa. Den voksnes rolle blir da å være tilstede. 
Hun blir den tryggheten som gjør at barnet utfordrer seg selv til gjøre noe en ikke har gjort før. 

Tilbake til praksisfortellingen. Dette er en jente som har strevd med å bevege seg i ulendt 
terreng og spesielt oppoverbakker. Hun har ramlet mye og brukt lang tid og mye energi på å 
komme seg fram til turmålet. Hun liker godt å prate med en voksen og vil gjerne gjøre ting på 
sin egen måte. 

Jenta i denne fortellingen sansynligvis oppleve både mestring og annerkjennelse som vil ha 
stor betydning for hennes danning. Det er viktig for barn at de er i et miljø der de blir tatt på 
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alvor og der de har innvirkning på hva som skjer. Barns medvirkning vil ha betydning for 
danningsmiljøet i barnehagen.  

Barns medvirkning vil si at barnet har en reell påvirkning av det som skjer i barnehagen. Det 
betyr at deres initiativ blir tatt på alvor og at de får anerkjennelse på innspill de kommer med. 
Barna skal prege hverdagen i barnehagen. 

Denne jenta har helt klart kontroll i situasjonen. Hun bestemmer selv at hun vil prøve alene, 
samtidig som den voksne er tilstede og støtter henne. Dette vil kunne gi henne en følelse av 
å være betydningsfull og å bli tatt på alvor. 

I samspill med en voksen så prøver hun på noe hun aldri har gjort før. Hun har alltid ville holdt 
handa til en voksen på tur. Dette er en stor ting for barnet. Hun gjør noe for første gang og 
hun lykkes med det. Barnet får tilbakemeldinger på at hun kan. Dette er en type 
tilbakemelding som er vanskelig å gi verbalt til et barn. Det er en indre glede av å mestre.  
Hun prøver å gjøre noe som hun synes er vanskelig og lykkes med det. Dette vil være med på 
å forsterke selvbildet og hennes indre motivasjon for mestring. Når en opplever at de får til 
noe så vil de gjøre mer av det og etter hvert så vil det bli noe de kan. En vil da flytte grensen 
for hva kan og søke større utfordringer. Jenta i vår fortelling søker nå andre utfordringer. Hun 
er ikke i samme grad avhengig av en voksen i utfordrende situasjoner. Hun har blitt tryggere 
på seg selv og vet at selv om det er vanskelig så er det ikke ”farlig” å prøve på nye ting. 

Personalet sine refleksjoner handlet mye om at dette barnet opplevde mye mestring i denne 
episoden. En mestring som det ikke har opplevd før i denne graden. Denne mestringen blir 
veldig tydelig fordi den er konkret. Det er en veldig konkret og nye ferdighet som mestres. Det 
er veldig målbart og det viktigste er at barnet merker det på kroppen. Dette kommer til utrykk 
med barnet sin egen reaksjon når det kommer på toppen. Barnet har en indre motivasjon til å 
gjøre dette. Barnet har sett de andre barna på avdelingen klatret opp på snøhaugen og akt 
ned. Hun har sett at dette er noe som gir de glede og dette vil hun også prøve. 

Vi kan se at andres barn aktivitet kan være med på å få barn til å ta utfordringer. Detter er en 
viktig del av naturen som læringsarena. De inspirer og utfordrer hverandre. Dette er en positiv 
ting, men det krever en voksens tilstedeværelse. Det er ikke alltid barna får til det de prøver 
på og da er viktig at en voksen er tilstede og ufarliggjør dette. Dette er en viktig del av 
voksenrollen. De voksne skal være tilstede og skape trygghet i situasjoner. Det skal gis rom 
for å prøve nye ting samtidig som det gis rom for at det ikke alltid går som en vil. Dette 
handler om å skape trygghet. Barn trenger denne tryggheten. De trenger at dette 
tillitsforholdet er tilstede for å kunne bryte grenser. 

Personalet i vår barnehage har også reflektert over hvilken rolle det fysiske miljøet spiller. Det 
er en helt klar oppfatning at dette har betydning for voksenrollen. Naturen gir tid og rom til at 
de voksne kan gå tettere inn i relasjoner med barn. Når vi fjerner oss fra barnehagens 
konvensjoner så skapes det mer tid til relasjoner. Assistenten i vår fortelling vet at det er 
ingenting hun skal rekke oppe ved naturlekeplassen. Resten av personalet står ikke å venter 
på henne slik at de kan forberede lunch. Lunchen ligger klar i barnas sekk. Det er ingen 
pauser som skal rekkes, ingen andre praktiske gjøremål som skal gjøres. Dette gjør at hun 
kan bruke den tiden det tar.  

Tid er en viktig faktor i arbeid med barn og dermed barns danning og læring. Vi må ha tid til å 
gå inn i relasjoner. Barn må få tid til tette relasjoner og lek. På tur i naturen så skapes denne 
tiden og rommet.  
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Personalets rolle i dannelsen er selvfølgelig avgjørende.  De kan være med på å stille barn de 
riktige og gode spørsmål som inspirer til undring og refleksjon. Det er viktig i en 
danningsprosess at barna får tid og anledning til å tenke selv og til å prøve. Den kreative 
delen av det å være barn må fremelskes og forsterkes hvis barna skal oppleve en god og 
positiv danning. I danningsprosessen i barnehagen må det settes et stort fokus på 
barndommen og dens egenart. Det er viktig at barnehagen ikke bare blir et forberedelses 
stadie til skolen. Vi skal selvfølgelig forberede barna på et liv etter barnehagen, men det 
handler ikke om å bli mere “skolsk” ellet drive med testing av alle barn. Danning i 
barnehagen handler om verdier og de er vanskelig å måle. Vi kan drive med de fleste 
aktiviteter i barnehagen, men ikke ut i fra tanken om at de skal være skoleforberedende. 
Barnehagen skal ivareta barndommen og i dette ligger danning og læring som to viktige 
faktorer. ”Å klatre høyere” er en viktig forberedelse til livet som skal leves både i og utenfor 
skolen. 

Etter samtale med en barne og ungdomsarbeider som har erfaring både med en tradisjonell 
barnehage og med å være ute i naturen med barn så kom det tydelig at voksenrollen endres i 
naturen. Fokuset endrer seg hos de voksne på lik linje med hvordan det endrer seg hos barn. 
De voksne får mer tid til å være tilstedeværende. De blir ikke så fanget av alt som skal gjøres 
av praktisk arbeid. De får mer tid til å bygge tette relasjoner til enkelt barn. Mange opplever at 
hverdagen i barnehagen er travel og at det finnes mange tidstyver. Det er mye av praktisk 
arbeid som tid fra det viktigste arbeidet i barnehagen. F. eks praktiske gjøremål. Et måltid i 
barnehage tar lang tid å forbered og å rydde opp etter, hver dag. Når vi er på tur i skogen så 
bruker vi vesentlig mindre tid på dette og mye gjøres i større grad sammen med barna. 

Vi ser at man blir på mange måter i bedre stand til å ivareta barndommen og den egenart når 
en beveger seg ut i naturen og man da fjerner seg barnehagens konvensjoner. Ute i naturen 
blir vi i mye bedre stand til å se og til å ivareta barns innspill. De gode samtalene skjer oftere 
når ytre faktorer som krever noe av en forsvinner. Barna blir mye mer opptatt av de 
mennesker de omgir seg med når materielle ting ikke har så stor betydning lenger. Ute i 
naturen har man seg selv og de andre. Dette gir grobunn for mange spennende møter der 
fokus er de mellommenneskelige relasjoner.  Når vi ser på dannings- og læringsbegrepenes 
innhold så handler dette mye om det samme sett fra et barnehage ståsted. Det som er viktig 
for et barn i barnehage handler om danning og ikke utdanning. Barnehagelivet handler i stor 
grad om livet som leves her og nå. Det er viktig å gripe øyeblikkene. I den store 
sammenhengen er det de som er med på å danne et barn. Sagt på en annen måte; det er 
viktig å oppleve mange positive relasjoner og glede i et fellesskap. Det er i et slikt perspektiv 
at naturen kan gjøre en forskjell. Kvaliteten med en slik lekearena er at barn i mye større grad 
kan påvirke den. Barn som bruker naturen som arena for lek vil i mye større grad bli stilt krav 
til selv å delta og å være en aktiv deltaker i et sosialt fellesskap. 

 

Hvordan dannes relasjoner mellom barn-barn og barn-voksne i 
naturen. 
Naturen som barnehage gir personalet og barna tid til samspill. Det er lite med forstyrelser. 
Dette gir barn anledning til å gå inn i de mer komplekse samspillsituasjoner siden de vet at 
dette er noe de kan holde på med over lang tid. Det finnes alltid et ledig rom for lek. I naturen 
så finnes det ingen fysiske begrensninger. Det er alltid et “rom” som er ledig der de kan 
trekke seg unna å være i fred. Dette ser vi barna gjør når vi er skogen. De finner seg en plass 

 
 

gjerne under ei gran hvor de leker. På slike plasser kan de være lenge og det skapes tette 
relasjoner der. Ofte blir også de voksne inkludert i dette. 

Når vi er i naturen så har vi ingen leker med oss. Lekene må barna selv “lage”. Det utrulig 
hvor mye en pinne, stubbe eller en kongle kan være. Det å lage seg en butikk går veldig når 
barna får ta i bruk sin kreativitet til å skape. De blir veldig opptatt av å gjøre dette sammen. Vi 
ser at leken får en helt annen verdi eller betydning når det skapes sammen med andre. 
Lekens innhold blir betydningsfull. Fokuset til barn og voksne endrer seg når vi kommer ut i 
naturen. Vi blir mer opptatt av å være sammen. Det er gjennom å være sammen vi har det 
bra. Det er ikke noe alternativ å sette seg i en krok å leke alene med LEGO. Kampen om den 
beste sykkelen eksisterer ikke. Vi blir i større grad avhengig av å være i relasjoner med andre 
for å være i lek. Barna opplever glede i sammen med andre og ikke ved hjelp av materielle 
ting.  

Naturen er en lekeplass som er i stadig endring og endringene er de barna selv som står for. 
Det som den ene dagen var en sjørøverskute blir den neste ei hytte. Dette betyr at barna har 
stor medvirkning til hvordan det fysiske miljøet skal se ut. Lekeapparatene vi har skogen er 
det barna selv som lager og definerer bruken av. De aller fleste av lekeapparatene de lager er 
laget slik at flere kan bruke dem sammen. Barna foretrekker å gjøre noe sammen.  Naturen 
gir barn et lekemiljø som kan manipuleres og inspirer dem til samhandling.  

 

Hvordan se og høre barns mestring på en bedre måte 
Gjennom refleksjoner over praksisfortellinger så har vi blitt veldig bevist på at dette krever en 
tilstedeværelse fra de voksne. Vi må være der barna er og vi må rette en fokusert 
oppmerksomhet på det som de holder på med. Det er viktig at de voksne kan ta seg tid til å 
være i situasjoner over lengre tid og at det ikke er noen forstyrrende elementer. De voksne 
må rette oppmerksomheten mot hvert enkelt barn. Barns mestring er noe som er personlig 
for hvert enkelt barn og barna har et ulikt mestringsnivå. Dette betyr at det er viktig for 
personalet å kjenne hvert enkelt barn og å ha tette relasjoner til barnet. Barna trenger 
tilpassede utfordringer slik at alle kan oppleve mestring. Naturen gir barn tilpassede 
utfordringer gjennom sin egenart. I et tre kan barn med ulikt ferdighetsnivå få samme 
mestringsfølelse. De kan også være der å leke sammen. Dvs at barn med ulikt ferdighetsnivå 
kan ha samme mestringsfølelse mens de er i en relasjon med hverandre. Vi ser at barn som 
opplever mestring tar med seg denne følelsen inn andre situasjoner. Det å oppleve mestring 
handler mye om å forsterke selvbilde. Vi ser dette ved at barna blir tryggere i situasjoner som 
krever noe av dem. 

Når det gjelder å se barns mestring så opplever vi at det er lettere å se dette i naturen som 
ikke har de fysiske begrensingene som et hus har. De er lettere å finne utfordringer og de 
voksne ser det bedre. Vi ser at barna velger aktiviteter som gir utfordringer. De liker å prøve 
ut ting som er vanskelig. De søker aktiviteter som gir dem mestringsfølelse.  

 

Danning i det å klatre høyere 
Mye av denne drøftingen er hentet fra  Broström og Hansen (2004) Der forfattere bruker 
begrepet dannelse synonymt med danning så bruker jeg det samme begrepet som 
forfatterene. 
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De sier at dannelse er en prosess der barna gjennom samhandling med omverden og egne 
aktive handlinger virker forandrende inn på kulturen. Gjennom dette tilegner de seg en ny 
forståelse og nye holdninger som er med på å forandre barnet selv. 

Dannelsen skjer når barnet er i likeverdige relasjoner med andre barn og voksne. Denne 
likeverdigheten er viktig. De voksne må være med på å skape denne likeverdigheten. Dette vil 
ha betydning for voksenrollen i barnehagen, men også på hvordan vi organiserer hverdagen 
vår. Det blir også viktig for hvordan vi setter sammen barnegruppen slik at alle får likeverdige 
relasjoner. I dette har også det fysiske rom en betydning. Rommet kan ikke stille for strenge 
krav til barnet. Det må være en lav terskel for å ta det i bruk. Rommet må også være av en 
slik karakter at det lar seg manipulere av barnets ferdighet- og modenhetsnivå. Hvis vi ønsker 
at barna skal være aktive i danningsprosessen så må barna ha stor grad av 
påvirkningsmuligheter i det fysiske rom. Naturen som lekerom tilfredstiller disse kravene. Det 
er opp til barna å bestemme hvordan det skal brukes. Ingen har på forhand definert hvordan 
naturen skal brukes. 

Broström og Hansen hevder  dannelsen inneholder 4 dimensjoner som utgjør dannel- 
sens kjernepunkt. 

 – Ens egen virksomhet 

 – Likeverdig dialog 

 – Forpliktende perspektiver 

 – Handlinger 

De hevder at, dannelsen kan ikke påtvinges. Barnet må selv tilegne seg den gjennom sin 
egen aktive virksomhet. Det kan bare være snakk om dannelse når barnet gjennom lek og 
aktivitet tilegner seg kunnskap slik at kunnskapen blir en del av en. Dannelsen forutsetter en 
frivillig tilegnelse. Videre må barnet oppleve en likeverdig dialog der annerkjennelse preger 
kommunikasjonen. Dannelsen skal også være forpliktende. Når barna gjennom sine 
handlinger tilegner seg ny kunnskap og personlighetsmessige egenskaper så fører dette ofte 
til at de vil handle annerledes en de gjorde før. 

Vi kan først snakke om danning når barna omsetter sin nye kunnskap i handlinger. Dannelse 
er mer enn å ta nye standpunkt. Det er danning når barnet handler i overenstemmelse med 
sin nye forståelse. Dannelsen er altså noe som skjer med barnet gjennom de ulike aktiviteter 
som barnet opplever i løpet av en dag For at danning skal skje så må det være en del kriterier 
til stedet. Dette for da selvfølgelig konsekvenser for hvordan vi planlegger og gjennomfører 
barnehagehverdagen og for hvordan de voksne skal samhandle med barnet. 

Vi tror at barn som får utfordringer og opplever mestring vil også oppleve danning og læring 
som vil ha stor betydning for dem. Når barn bryter egne grenser for hva de trodde de kunne få 
til så vil dette være med på å forsterke et positivt selvbilde. De vil bli i bedre stand til å møte 
dagens og morgendagens utfordringer. Deres evne til problemløsning vil bli større og motgang 
vil bli taklet bedre. 

Relasjoner dannes hele tiden. Det er viktig for barns dannelse at vi er med på å skape de 
gode relasjoner mellom barna og mellom barn-voksne. En forutsetning for gode relasjoner er 
en anerkjennende kommunikasjon. Skal barns lek eller aktivitet føre til en dypgående endring 
i atferdsmønster så må barna føle seg viktig, som en viktig premissleverandør. Personalet må 
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legge til rette for at relasjonene i barnehagen blir likeverdig, både mellom barna og mellom 
barn og voksne. Personalets barnesyn blir selvfølgelig viktig i denne sammenhengen. De 
erfaringer barn gjør gjennom en sosial lek der relasjoner er viktig vil være ting som vil prege 
dem,   

Når vi ser på hvordan vi legger til rette for at barnehagen skal være en danning og lærings 
arena så er det viktig å være lydhør for hva barna ønsker. Barna må selv vise et initiativ til 
aktiviteten. Barna må få frihet til selv å finne ut av ting. Det må gis tid og rom for dette. 
Voksenrollen blir mer en veileder og inspirator. De voksne må våge både å utfordre og støtte. 
Dette krever tydelige og tilstedeværende voksne. 

Det blir viktig å sørge for en likeverdighet i relasjonene i barnehagen. Dette er selvfølgelig en 
utfordring når det gjelder barn-voksen relasjonen. Barnet må føle at det er viktig i barnehagen. 
Det barnet sier og mener må tas hensyn og skal ha betydning. Dette ligger også i 
rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2011) når det snakkes om barns 
medvirkning. Det er viktig barns danning og læring at barnet har en reel medvirkning over sin 
egen hverdag. En ting er å ha innvirkning på hva som skal skje i løpet av en dag, men det er 
også viktig at de kan ha medvirkning over det lekemiljøet de skal være i. Det å selv få 
bestemme over sitt eget fysiske miljø er viktig i å skape en likeverdighet. 

Det barnet opplever og mestrer i løpet av dag vil få konsekvenser for hvordan de neste gang 
forholder seg til utfordringer eller til relasjoner. Barn som opplever mestring i en relasjon vil 
etter hvert trekke noen konklusjoner og på sikt handle annerledes basert på de erfaringer de 
har gjort. Det er i det praktiske livet som leves i barnehagen danningen og læringen ligger. 
Barnet må føle ting på kroppen for at det skal gjøre det til sitt eget. 

 

Avslutning 
Dette prosjektet har gitt oss i Presttrøa en større forståelse for hvor viktig det er for barn å 
oppleve mestring i danning- og læringsperspektiv. Vi har også fått en større innsikt i barnas 
verden gjennom å dypere inn i praksisfortellinger. Det har vært viktig for oss at hele 
barnehagen har vært inkludert. Vi har samlet praksisfortellinger fra alle avdelinger. Dvs at alle 
aldersgruppene i barnehagen har vært med og dermed også hele personalgruppen. Vi har 
gjort dette for at vi så på prosjektet som en mulighet til å drive med kompetanseheving. Vi har 
fått økt vår kompetanse i forhold til det å se enkeltbarnet og se barnets utvikling, læring og 
danning i de små hverdags hendelser. Dette gjør at vi i Presttrøa barnehage er nå i bedre 
stand til å legge til rette for at barnehagen skal bli en bedre danning og læringsarena for 
barna. 

Prosjektet har også gitt oss noen metodiske verktøy for hvordan vi kan jobbe med 
praksisfortellinger. Vi har lært oss å gå mye mer i dybden i disse fortellingene og da har det 
åpnet seg en verden av muligheter. Vi ser disse øyeblikkene fra vår hverdag på en ny måte. Vi 
har nå et verktøy for å kunne fortolke praksisfortellinger på en ny måte. Denne metoden gjør 
også at vi har et større samarbeid på basene om faglige spørsmål. Det har blitt etablert nye 
samarbeidsformer som vi har et stort utbytte av. 

I arbeidet med danning og læring i barnehagen så er det viktig å bruke god tid. Dette er 
prosesser som tar tid. Resultatet av det vi gjør nå vil være med å prege livet til barna i 
fremtiden. Mye av grunnlaget legges i barnehagealder. Det er derfor viktig at vi som 
personalet lar disse prosessene ta den tiden det tar. Det finnes ingen snarveier i danning og 
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læring. Alle har sitt eget tempo og  må derfor få bruke den tiden de trenger. Relasjons- 
kompetanse er en av den viktigste kompetansen barn trenger å utvikle i barnehage alder og vi 
må derfor ta oss tid til å dyrke disse. Vi må gi barna tid og rom for å utvikle tette og gode 
relasjoner til hverandre. Vi kan ikke planlegge dagen vår i hjel. Barna må få slippe til med sine 
behov og til å gjøre det de mener er best for seg. Barn vet hva som er best for en. De vil velge 
det som gir mest tilbake. Når en spør barn om hva de vil gjøre så er ofte svaret leke. Å leke 
betyr at de vil være sammen med noen. De vil selv velge å gjøre noe som er med på utvikle 
egen relasjonskompetanse. Vår oppgave blir da å gi dem tid og rom for å gjøre dette. Barn 
trenger noen ganger veiledning i samspillsituasjoner og med voksne som har tid til å være 
sammen med barna så vil de få dette. 

Det å bruke naturen som lekeplass har gitt mer tid og rom for at barn kan utvikle tette 
relasjoner. Vi har fjernet mange forstyrende element både for barn og voksne. Ute i skogen er 
det barna som krever vår oppmerksomhet og ikke mange praktiske gjøremål. Dette har fører 
til at vi har fjernet mange tidstyver og vi kan rette vår oppmerksomhet mot det som er viktigst. 

 
Referanser: 
Brostrøm og Hansen (2004). Didaktikk og dannelse. Damm forlag. 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver(2011) Kunnskapsdepartementet 

 

 

 
 

Nina Solli, SiT Barn Moholt barnehage, Trondheim kommune 

 

«Stopp opp og vent! La meg klare selv» 

Om ettåringens iboende trang til å klare selv. 
 

 

Denne artikkelen retter oppmerksomheten mot den voksnes hjelperefleks i møtet med barnet. 
Det rettes et kritisk blikk mot den voksnes trang til å være i forkant og til å hjelpe barnet i for 
stor grad, fordi det kan være med på å frata barnet gode mestringsopplevelser. Vi ønsker å 
se nærmere på hvordan vi kan fremme ettåringens iboende trang til å klare selv. Artikkelens 
innhold tar utgangspunkt i et utvalg praksisfortellinger, som vi mener belyser problem- 
stillingen godt. Disse praksisfortellingene har skapt refleksjoner i personalgruppen og har 
hjulpet oss til å få en felles forståelse av dannings- og læringsbegrepet i barnehagen. 
Hovedfokuset i arbeidet har vært på en bevisstgjøring av voksenrollen. For at barnet skal få 
gode mestringsopplevelser krever det voksne som ser barnets kompetanse og lar dem 
medvirke ut i fra egne forutsetninger. På denne måten er vi som voksne med på å styrke 
troen barnet har på egen kompetanse og vi kan være med på å fremme den iboende trangen 
de har til å klare selv.  Det er blitt sentralt for oss at de voksne ser hvor viktig gode 
mestringsopplevelser er for å fremme barnets dannings- og læringsprosesser i barnehagen, 
og at de evner å la barnet medvirke og gir barna responstid. Når de voksne har tro på barnet 
og hva det kan mestre, så gir det barnet tro på seg selv.  

Erik 1.6 år står på en benk på musikkrommet og rekker hendene sine mot meg. Jeg 
rekker hendene mine mot han, vi teller til tre og Erik hopper ned på gulvet. Han ler og 
klatrer opp på benken igjen. Sondre 1.5 år og Ada 1.7 år kommer bort og de vil også 
være med å hoppe. Vi gjentar dette noen ganger og kommer med oppmuntrende ord og 
applaus til barna. Barna lyser opp. Etter hvert er det bare Ada igjen og hun gjentar 
hoppingen gang på gang. Jeg utfordrer henne med å bare holde den ene hånden 
hennes mens hun hopper. Når jeg ser at hun mestrer dette så setter jeg meg nærmere 
og gjøre meg klar til at hun kan hoppe i fanget mitt. Hun stopper opp og jeg sier: «Hopp, 
Ada, så tar jeg deg i mot». Etter litt tripping på benken så hopper hun. Jeg og de andre 
voksne klapper og roser Ada. Hun lyser opp og klapper hun også. Hun fortsetter 
hoppingen med stort engasjement, kanskje med glede over at hun nå mestrer på 
egenhånd? 

Voksne med evne til å se og til å gi barn gode mestringsopplevelser, et syn på barnet som 
kompetent, det er sånn det er hos oss. Eller er det det? I drøftinger rundt disse temaene 
kommer det frem en nysgjerrighet rettet mot de minste barna og den hjelperefleksen vi har 
overfor dem. Selv om vårt syn på barn er preget av å se det kompetente barnet og hva barnet 
mestrer, så har vi gjort oss erfaringer med at vi ofte er i forkant. Vi hjelper barnet i for stor 
grad uten å legge til rette for at barnet skal få prøve selv, og på denne måten kan vi frata 
barnet muligheten til gode mestringsopplevelser.  
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innhold tar utgangspunkt i et utvalg praksisfortellinger, som vi mener belyser problem- 
stillingen godt. Disse praksisfortellingene har skapt refleksjoner i personalgruppen og har 
hjulpet oss til å få en felles forståelse av dannings- og læringsbegrepet i barnehagen. 
Hovedfokuset i arbeidet har vært på en bevisstgjøring av voksenrollen. For at barnet skal få 
gode mestringsopplevelser krever det voksne som ser barnets kompetanse og lar dem 
medvirke ut i fra egne forutsetninger. På denne måten er vi som voksne med på å styrke 
troen barnet har på egen kompetanse og vi kan være med på å fremme den iboende trangen 
de har til å klare selv.  Det er blitt sentralt for oss at de voksne ser hvor viktig gode 
mestringsopplevelser er for å fremme barnets dannings- og læringsprosesser i barnehagen, 
og at de evner å la barnet medvirke og gir barna responstid. Når de voksne har tro på barnet 
og hva det kan mestre, så gir det barnet tro på seg selv.  

Erik 1.6 år står på en benk på musikkrommet og rekker hendene sine mot meg. Jeg 
rekker hendene mine mot han, vi teller til tre og Erik hopper ned på gulvet. Han ler og 
klatrer opp på benken igjen. Sondre 1.5 år og Ada 1.7 år kommer bort og de vil også 
være med å hoppe. Vi gjentar dette noen ganger og kommer med oppmuntrende ord og 
applaus til barna. Barna lyser opp. Etter hvert er det bare Ada igjen og hun gjentar 
hoppingen gang på gang. Jeg utfordrer henne med å bare holde den ene hånden 
hennes mens hun hopper. Når jeg ser at hun mestrer dette så setter jeg meg nærmere 
og gjøre meg klar til at hun kan hoppe i fanget mitt. Hun stopper opp og jeg sier: «Hopp, 
Ada, så tar jeg deg i mot». Etter litt tripping på benken så hopper hun. Jeg og de andre 
voksne klapper og roser Ada. Hun lyser opp og klapper hun også. Hun fortsetter 
hoppingen med stort engasjement, kanskje med glede over at hun nå mestrer på 
egenhånd? 

Voksne med evne til å se og til å gi barn gode mestringsopplevelser, et syn på barnet som 
kompetent, det er sånn det er hos oss. Eller er det det? I drøftinger rundt disse temaene 
kommer det frem en nysgjerrighet rettet mot de minste barna og den hjelperefleksen vi har 
overfor dem. Selv om vårt syn på barn er preget av å se det kompetente barnet og hva barnet 
mestrer, så har vi gjort oss erfaringer med at vi ofte er i forkant. Vi hjelper barnet i for stor 
grad uten å legge til rette for at barnet skal få prøve selv, og på denne måten kan vi frata 
barnet muligheten til gode mestringsopplevelser.  
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Utgangspunktet for denne artikkelen er deltakelse i pilotprosjektet «Barnehagen som lærings- 
og danningsarena». «Vi» i denne artikkelen er personalet ved avdeling Bregnevegen, en 
avdeling som tilhører Moholt barnehage. Barnehagen er en av tre enheter i SiT Barn som 
drives av Studentsamskipnaden i Trondheim. Avdeling Bregnevegen, avdelingen der prosjektet 
er blitt gjennomført, ligger i et eget hus. Avdelingen har 21 barn i alderen 0-3 år og syv 
ansatte; tre pedagogiske ledere og fire assistenter.  I SiT Barn mener vi at barn lærer 
gjennom alt de opplever og erfarer. Små barns virkelighet handler mest om her og nå 
situasjoner. De er i liten grad orientert mot det som var og det som skal komme. Dette 
fokuset gjør alle dager like viktige og hver del av dagen er en mulighet for opplevelse og 
læring.  

Innholdet i denne artikkelen er knyttet til prosesser som allerede skjer i barnehagen og vi 
velger derfor å ha fokus på de minste barna. Dette har bakgrunn i prosjektet «SiT Barn under 
ett» som ble avsluttet i 2011. Dette prosjektet hadde fokus på det eksisterende tilbudet vi gir 
til barn under ett år og hvordan dette kunne utbedres. Vi ser viktigheten av å fokusere på de 
minste barna i barnehagen også på grunn av medias fokus på dette den siste tiden. Media 
retter et kritisk lys på barnehagens kvalitet for de minste barna, og skaper tvil om opphold i 
barnehage er bra for barns utvikling. Vi ønsker å synliggjøre vårt arbeid med de minste i 
barnehagen. Vi ser ettåringens kompetanse og behov og vi jobber aktivt for at kvaliteten på 
det tilbudet vi gir skal være godt for alle barn, også de barna som er under ett år. Vår 
deltakelse i dette prosjektet mener vi er en gyllen mulighet til å gjøre nettopp dette. 

I pilotprosjektet ønsker vi å se nærmere på hva vi legger i det å se på barnet som kompetent, 
og vi mener at alle barn har en iboende trang til å klare selv gjennom tilrettelegging og gradert 
støtte fra de voksne. Under arbeidet med problemstillingen formulerte vi fire påstander som 
gir et bilde av tematikken vi ønsker å gå nærmere inn på: 

• At de voksne har tro på barnet og hva barnet kan mestre, gir barnet tro på seg selv. 
• Dersom de voksne ikke er bevisst i forhold til den hjelperefleksen man har, kan man 

ta fra barnet muligheten til å vise hvilken kompetanse de har. 
• Dersom vi er rollemodeller og viser barnet hvordan en ting skal gjøres først, kan vi 

etterpå forvente at barnet skal klare selv med gradert støtte fra en voksen. 
• Hvis vi alltid hjelper barnet og gjør ting for det, formidler vi verdier om et syn på barnet 

som hjelpeløst. 
 

Med bakgrunn i de fire påstandene er vi kommet frem til følgende problemstilling: 

Hvordan fremme ett åringens iboende trang til å klare selv ? 
Med barnets iboende trang til å klare selv mener vi at det ikke bare handler om 
selvstendighet i hverdagssituasjoner at barnet kan oppleve mestring. Vår nysgjerrighet 
underveis i prosjektperioden er blitt rettet mot barns undringsprosess og at vi voksne også i 
disse situasjonene har en tendens til å være i forkant. Vi griper inn i barnets opplevelse og 
har en trang til å sette ord på det som skjer.  Vi har gjort oss erfaringer med at vi må stoppe 
oss selv og jobbe med hvordan vi kan være gode medopplevere som lar barnet være i 
opplevelsen før vi bryter inn.  

Vi ønsker at vi gjennom dette prosjektet skal legge til rette for at barnet skal få større plass i 
sitt eget liv. Vi ser hvilken betydning gode mestringsopplevelser har for barna, og dette ønsker 

 
 

vi å styrke gjennom bevisstgjøring og holdningsendring hos de voksne som igjen vil få 
ringvirkninger på vår barnehagepraksis.  

Prosjektets hovedmål er for oss å fortolke begrepene læring og danning i barnehagen og 
deretter få felles innsikt i hvordan læring og danning skjer i barnehagen. For å belyse dette 
har vi fire delmål som vi jobber mot. Det første målet er at personalet skal øke sin bevissthet 
og kunnskap om begrepene læring, danning, omsorg, medvirkning og undring. Videre skal det 
skapes bevissthet hos de voksne i forhold til hvordan vi utøver hjelperefleksen vi har ovenfor 
barna. Vi vil også tilrettelegge for at barna skal få erfaring med å klare selv ved hjelp av 
gradert støtte fra den voksne. Til slutt ønsker vi å gjenerobre langsommeligheten og fungere 
som støttende stillas for barna. 

Læring er et begrep som gjennom lang tid har hatt stort fokus i barnehagen. Synet på læring 
har endret seg gjennom årene, og læring gjennom formidling har ikke lenger den plassen det 
en gang hadde. Vårt syn på læring er inspirert av Reggio Emilia filosofien, og i tråd med denne 
tenkningen mener vi det er viktig å stoppe opp og lytte, undre seg sammen med barnet og gi 
slipp på behovet for å kontrollere og styre, og heller gå inn i en læringsprosess sammen med 
barna. Vi mener at barn lærer best gjennom direkte erfaring. Som i Reggio Emilia filosofien 
legger vi vekt på barns medfødte forskertrang, og ønsker å legge til rette for at det 
kompetente barnet skal få utvikle seg videre (Jonstoij og Tolgraven, 2003).  

Når det gjelder danningsbegrepet så er danning for oss grunnlaget for allsidig utvikling. Det er 
en indre prosess som skjer i samspill med omgivelsene. Danning handler om å utforske og 
lære, feile og tilpasse. Det er en aktiv og kontinuerlig prosess som avhenger av at man 
sosialiseres med andre mennesker. «Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn 
omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette» 
(Rammeplan, 2011, s.15). For oss handler danning også om det å føle seg verdifull, og at 
man i et fellesskap ikke bare kan hjelpe andre men også motta hjelp selv. Vi mener det er 
avgjørende å sammen skape en felles forståelse av begrepene læring og danning for å kunne  
reflektere sammen over problemstillinger vi møter underveis og i etterkant av et slikt 
prosjektarbeid.  

Som gode rollemodeller for barnet må den voksne vise hvordan en ting skal gjøres før en kan 
forvente at barnet klarer selv, på egenhånd eller gjennom gradert støtte. Med gradert støtte 
mener vi at den voksne viser, gir ledende kommentarer eller en støttende hånd. Den hjelpen 
man gir barnet trekkes gradvis tilbake etter hvert som barnet oppnår mer kontroll over 
oppgaven og barnet vil til slutt oppleve at det har mestret oppgaven selv. «Barnet bør bare få 
den hjelp det trenger, for dersom barnet får for mye hjelp, utvikler det ikke den selvstendige 
forståelse og opplevelse av mestring som en anser som viktig for barnets 
selvstendighetsutvikling» (Wood, 1998 i Hundeide, 2007). 

Medvirkning er et viktig begrep for oss når vi jobber med å fremme barnas trang til å klare 
selv. Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Rammeplanen, 2011), 
og i møte med de minste barna krever dette voksne som kan lytte, se og tolke barnas uttrykk. 
Mannion (2010, i: Bae, 2012) drøfter hvordan barns rett til medvirkning krever en ny 
voksenrolle. Den voksne skal ikke trekke seg tilbake og være passiv, men involvere seg og 
støtte barna i deres syn. Medvirkning krever voksne som ser barnet som et subjekt som har 
kompetanse til å påvirke omgivelsene rundt seg. Med dette forstår vi at barn er deltakende og 
får tid til å respondere på innspill og initiativ. Kan slik samhandling handle om at danning og 
medvirkning er gjensidige prosesser?  Gjennom medvirkning får barnet erfaring med å bli sett 
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selv. Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Rammeplanen, 2011), 
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og hørt og dette kan være med på å styrke deres syn på seg selv som en viktig deltaker i et 
demokrati.   

Vårt prosjekt handler om å finne ut hvordan vi fremmer ettåringens iboende trang til å klare 
selv. For å finne ut noe om dette må vi velge metoder som kan hjelpe oss å synliggjøre egen 
praksis, egne holdninger, forståelser og væremåter. Det er også viktig for oss at alle ansatte 
deltar og opplever et eierforhold til det arbeidet som foregår. For å ha kontinuitet i arbeidet og 
for at flere skal være med å dra prosjektarbeidet fremover, så har vi en egen prosjektgruppe 
bestående av prosjektleder, som også er pedagogisk leder, en pedagogisk leder og en 
assistent. To pedagogiske konsulenter i SiT Barn er også med som støttespillere i 
prosjektarbeidet, de er tilgjengelige som veiledere og deltar på enkelte refleksjonsmøter. De 
er også med for å kunne formidle prosjektet og fokuset på lærings- og danningsbegrepet 
videre i hele SiT Barn. Hele personalgruppen har vært med på felles refleksjonsmøter, men 
ved å ha en egen prosjektgruppe så klarer vi å trekke ut denne gruppen til å ha hyppigere 
prosjektgruppemøter og veiledninger i hverdagen. Prosjektgruppens rolle er også å synliggjøre 
og løfte frem prosjektet i hverdagen, være gode ambassadører for tematikken vi jobber med, 
inkludere alle i arbeidet og gå foran som gode rollemodeller til å skrive ned praksisfortellinger 
som er aktuelle for prosjektet. For å kunne jobbe med de voksnes bevisstgjøringsprosess har 
vi satt fokus på faglige diskusjoner og refleksjoner på møter, lesing av fagartikler og deling av 
erfaringer. Å lage pedagogisk sol er også et verktøy som vi har tatt i bruk for å kunne gå i 
dybden på ulike begreper. En pedagogisk sol kan ha et begrep, en problemstilling eller en 
påstand som kjerne og så lager personalet, i fellesskap eller individuelt, stråler med ulike 
assosiasjoner.  En pedagogisk sol skal kunne synliggjøre begrepenes ulike betydninger, slik 
at vi kan utfordre og utvide vår forståelse og sammen skape en felles forståelse. 

Bruk av tankekart er også en metode som har vært tatt i bruk for å skape felles forståelse i 
forhold til betydningen av ulike begreper som danning, læring, undring, medvirkning og 
omsorg. Tankekartene fungerer som en forløper til å arbeide med pedagogisk sol og de er 
tilgjengelige for alle til å skrive ned stikkord og påstander. Tankekartene er så med på møter 
der det som er skrevet drøftes i fellesskap. Alle i personalet lager hver sin pedagogiske sol 
på hvert begrep og videre trekker vi i fellesskap ut de punktene vi mener er viktigst for å 
kunne synliggjøre hva vi som gruppe legger i hvert enkelt begrep. 

For å synliggjøre det som skjer i hverdagen, velger vi å bruke praksisfortellinger som metode. 
Dette gir oss verdifullt materiale som grunnlag for fortolkning og refleksjoner i fellesskap. 
Praksisfortellingene i denne artikkelen vil være anonymisert. En praksisfortelling er en 
beskrivelse av en episode eller en situasjon man har opplevd og den gir et godt innblikk i vår 
hverdag i barnehagen. En praksisfortelling kan blant annet være en beskrivelse av barn-barn 
samspill, voksen-barn samspill, voksen-voksen samspill, barnets utforskning alene eller med 
andre, barns lek, barns opplevelser, barnet i hverdagssituasjoner osv. Ved å få et innblikk i 
dette kan vi med praksisfortellinger synliggjøre måten vi jobber på og hvilke holdninger vi har 
som voksen i forhold til den tematikken vi har valgt å se nærmere på.  Prosessen med å 
samle inn, dele og analysere praksisfortellinger stiller krav til at alle bidrar og deler de 
erfaringer og den kunnskapen man har med hverandre, noe som igjen fører til at alle blir 
delaktige og får et eierforhold til prosjektet. I oppstarten av prosjektarbeidet er fokuset rettet 
mot å bli trygg på det å skrive ned praksisfortellinger og til å dele de med hverandre. Videre 
så får personalet i oppdrag å skrive ned praksisfortellinger som er rettet mer direkte mot vår 
problemstilling og om lærings- og danningsbegrepet.  

Vi bruker praksisfortellinger på ulike måter. Noen av fortellingene er blitt brukt i hverdagen, da 
i spontane refleksjoner og veiledninger rundt det som har skjedd. Andre praksisfortellinger er 

 
 

blitt brukt på møter der vi har gått i dybden på flere fortellinger. Alle i personalet får i oppgave 
å ta med seg to praksisfortellinger. De velger en de vil dele med alle og etter at alle har 
presentert sin praksisfortelling velges det ut en vi vil gå i dybden på og analysere i forhold til 
hvor vi kan finne igjen begreper som læring, danning, undring, medvirkning og omsorg i 
praksisfortellingen. Vi har også hatt øvelser der vi deler en praksisfortelling og alle rundt 
bordet skal komme med hver sin tilbakemelding etter tur. Den som eier fortellingen får ikke 
mulighet til å gi tilbakemelding til de andre før runden er avsluttet. Den som eier fortellingen 
kan da dele med de andre hvordan de opplever de andres kommentarer. I arbeidet med 
praksisfortellinger brukes det også bilder, og dette er med på å levendegjøre 
praksisfortellingene og gjør de om til pedagogiske dokumentasjoner. 

Vi mener at de metodene vi velger å bruke er god hjelp til å jobbe mot vårt mål om å skape 
bevissthet rundt voksenrollen. Bruk av praksisfortellinger og felles refleksjon ser vi er med på 
å styrke egen og hverandres praksis, dette ved at vi retter fokuset på hver enkelt i 
personalgruppen. På denne måten fokuserer man som enkeltindivid ikke bare på egen 
praksis, man får også øvelse i å rette blikket mot andres praksis. Praksisfortellingene i 
prosjektet er blitt samlet inn i løpet av en fire måneders periode. Det er viktig for oss at vårt 
materiale har et rikt omfang når det kommer til praksisfortellingenes innhold. Vi ønsker ikke 
kun å trekke frem solskinnshistorier, men også praksisfortellinger som gir oss mulighet til å 
rette et kritisk blikk på egen praksis. 

Det vil nå presenteres flere praksisfortellinger som gir et bilde på våre oppdagelser og på det 
som har fanget vår nysgjerrighet i prosjektarbeidet. Praksisfortellingene gir et innblikk i vår 
hverdag og drøftingene som følger hver praksisfortelling vil vise hvilke refleksjoner vi har gjort 
oss og hvilken betydning disse refleksjonene har hatt for oss i praksis.  

Jeg tar av bøylene på tripp trapp stolene til Anders 1.7 år, Jonas 1.6 år og Sondre 1.5 
år. Jeg ber dem klatre opp mens jeg støtter dem og følger med bak. Det tar litt tid, men 
etter en stund er alle tre oppe på hver sin stol. Jeg går da bort til Emil 1.3 år og løfter 
han opp i sin stol. Roza (voksen) ser dette og gliser lurt. Det går da opp for meg at jeg 
burde latt han også få prøve å klatre opp. Etterpå tenker jeg på hvorfor jeg løftet han og 
ikke de andre. Var det fordi han er yngre eller av gammel vane? Jeg kunne jo gitt han 
gradert støtte på lik linje med de andre og sett hvordan det hadde gått. 

Å ha voksenrollen i fokus er nødvendig for oss i prosjektperioden: Bevisstgjøring gjennom et 
blikk i hverdagen fra en kollega, refleksjon over egen og felles praksis, individuell eller felles 
veiledning av personalet. En bevisstgjøring av voksenrollen rettet mot vår problemstilling om å 
fremme barns iboende trang til å klare selv er utgangspunktet for vårt ønske om å la barna få 
større plass i eget liv.  

En utfordring i dette arbeidet er å være samkjørt som personalgruppe. Individuelle holdninger 
og bevisstgjøringsprosesser skal bli en del av felles holdninger og bevisstgjøringsprosesser. 
Dette ser vi på som parallelle prosesser som krever rom for ulikhet og mangfold. Vi har erfart 
at felles refleksjon og drøftinger er avgjørende for å kunne gjøre hverandre oppmerksomme og 
stoppe hverandre i hverdagen. I disse felles refleksjonene kommer det frem ulike synspunkter 
og det blir drøftet ulike måter vi kan si fra til hverandre på i hverdagen. Å ha disse drøftingene 
i starten av et slikt prosjektarbeid ser vi gir trygghet til å kunne stille spørsmål og veilede 
hverandre direkte i hverdagen. Trygghet til å kunne si fra til hverandre har stor betydning for 
vår bevisstgjøring rundt hjelperefleksen, både individuelt og felles. Et blikk eller et lurt smil fra 
kolleger i hverdagssituasjoner er en påminnelse av refleksjoner vi har hatt sammen. På denne 
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blitt brukt på møter der vi har gått i dybden på flere fortellinger. Alle i personalet får i oppgave 
å ta med seg to praksisfortellinger. De velger en de vil dele med alle og etter at alle har 
presentert sin praksisfortelling velges det ut en vi vil gå i dybden på og analysere i forhold til 
hvor vi kan finne igjen begreper som læring, danning, undring, medvirkning og omsorg i 
praksisfortellingen. Vi har også hatt øvelser der vi deler en praksisfortelling og alle rundt 
bordet skal komme med hver sin tilbakemelding etter tur. Den som eier fortellingen får ikke 
mulighet til å gi tilbakemelding til de andre før runden er avsluttet. Den som eier fortellingen 
kan da dele med de andre hvordan de opplever de andres kommentarer. I arbeidet med 
praksisfortellinger brukes det også bilder, og dette er med på å levendegjøre 
praksisfortellingene og gjør de om til pedagogiske dokumentasjoner. 

Vi mener at de metodene vi velger å bruke er god hjelp til å jobbe mot vårt mål om å skape 
bevissthet rundt voksenrollen. Bruk av praksisfortellinger og felles refleksjon ser vi er med på 
å styrke egen og hverandres praksis, dette ved at vi retter fokuset på hver enkelt i 
personalgruppen. På denne måten fokuserer man som enkeltindivid ikke bare på egen 
praksis, man får også øvelse i å rette blikket mot andres praksis. Praksisfortellingene i 
prosjektet er blitt samlet inn i løpet av en fire måneders periode. Det er viktig for oss at vårt 
materiale har et rikt omfang når det kommer til praksisfortellingenes innhold. Vi ønsker ikke 
kun å trekke frem solskinnshistorier, men også praksisfortellinger som gir oss mulighet til å 
rette et kritisk blikk på egen praksis. 

Det vil nå presenteres flere praksisfortellinger som gir et bilde på våre oppdagelser og på det 
som har fanget vår nysgjerrighet i prosjektarbeidet. Praksisfortellingene gir et innblikk i vår 
hverdag og drøftingene som følger hver praksisfortelling vil vise hvilke refleksjoner vi har gjort 
oss og hvilken betydning disse refleksjonene har hatt for oss i praksis.  

Jeg tar av bøylene på tripp trapp stolene til Anders 1.7 år, Jonas 1.6 år og Sondre 1.5 
år. Jeg ber dem klatre opp mens jeg støtter dem og følger med bak. Det tar litt tid, men 
etter en stund er alle tre oppe på hver sin stol. Jeg går da bort til Emil 1.3 år og løfter 
han opp i sin stol. Roza (voksen) ser dette og gliser lurt. Det går da opp for meg at jeg 
burde latt han også få prøve å klatre opp. Etterpå tenker jeg på hvorfor jeg løftet han og 
ikke de andre. Var det fordi han er yngre eller av gammel vane? Jeg kunne jo gitt han 
gradert støtte på lik linje med de andre og sett hvordan det hadde gått. 

Å ha voksenrollen i fokus er nødvendig for oss i prosjektperioden: Bevisstgjøring gjennom et 
blikk i hverdagen fra en kollega, refleksjon over egen og felles praksis, individuell eller felles 
veiledning av personalet. En bevisstgjøring av voksenrollen rettet mot vår problemstilling om å 
fremme barns iboende trang til å klare selv er utgangspunktet for vårt ønske om å la barna få 
større plass i eget liv.  

En utfordring i dette arbeidet er å være samkjørt som personalgruppe. Individuelle holdninger 
og bevisstgjøringsprosesser skal bli en del av felles holdninger og bevisstgjøringsprosesser. 
Dette ser vi på som parallelle prosesser som krever rom for ulikhet og mangfold. Vi har erfart 
at felles refleksjon og drøftinger er avgjørende for å kunne gjøre hverandre oppmerksomme og 
stoppe hverandre i hverdagen. I disse felles refleksjonene kommer det frem ulike synspunkter 
og det blir drøftet ulike måter vi kan si fra til hverandre på i hverdagen. Å ha disse drøftingene 
i starten av et slikt prosjektarbeid ser vi gir trygghet til å kunne stille spørsmål og veilede 
hverandre direkte i hverdagen. Trygghet til å kunne si fra til hverandre har stor betydning for 
vår bevisstgjøring rundt hjelperefleksen, både individuelt og felles. Et blikk eller et lurt smil fra 
kolleger i hverdagssituasjoner er en påminnelse av refleksjoner vi har hatt sammen. På denne 
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måten opplever vi at faglige refleksjoner og drøftinger er blitt løftet frem i hverdagen, noe som 
gir et godt utgangspunkt for utvikling og bevisstgjøring hos hver enkelt. 

Vi har stilt oss spørsmålet om hvorfor vi ofte er i forkant og hvorfor vår hjelperefleks ovenfor 
barnet er så sterk. «Det er sånn jeg alltid har gjort det, og det er ikke før nå at jeg har blitt 
bevisst på det». Dette uttrykker en assistent på et av våre første møter om temaet, og flere 
kjenner seg igjen.  

Dette fører oss til refleksjoner rundt våre ulike forventinger til barnet og om vi styres av tiden. 
Vi har gjort oss erfaringer med at personalet som tidligere har jobbet med eldre barn forventer 
mer av de yngste og de gir derfor de yngste større rom til å mestre ting på egen hånd. I denne 
sammenhengen har det vært viktig å bruke de voksne som rollemodeller for hverandre slik at 
vi alle kan bli gode rollemodeller for barna. Det har også vært viktig å ha felles refleksjoner 
rundt hva vi kan forvente av en ett-åring. De forventingene vi har til barnet vil være med på å 
styre hvordan og i hvilken grad vi lar barnet medvirke. Praksisfortellingen under viser hvordan 
den voksne bruker sin kunnskap om barnet til å la det medvirke ut i fra barnets 
forutsetninger. Den voksne vet hva hun kan forvente av barnet og støtter barnet ut i fra det. 

Det er stellesituasjon og jeg er akkurat ferdig med å stelle et barn. Jeg snur meg mot 
Eline 1.6 år og ber henne hente en bleie i skuffen sin. Hun ser lenge på meg, før hun 
ser på skuffen og så på meg igjen. Jeg gir henne et bekreftende nikk uten å si noe. Hun 
ser igjen lenge på meg før hun henter en bleie og kommer smilende mot meg. 

Den voksne velger her å ikke overta situasjonen ved å vise barnet hvor bleien er, eller gå å 
hente bleien for barnet. Hun vet at barnet vet hvor skuffen er, og at det her handler om å gi 
barnet tid til å respondere på den beskjeden som er gitt. Denne praksisfortellingen er en av 
mange eksempler på hverdagssituasjoner der vi voksne har gjort oss erfaringer med at det å 
gi barn responstid er en vesentlig del av det å la barn medvirke. For at barn skal kunne 
medvirke mener vi at den voksne må kjenne barnet og dets uttrykksmåte. På denne måten 
kan den voksne på best mulig måte tolke barnets uttrykk, for så å veilede og støtte dem ut i 
fra dette.  Barn responderer ulikt på utfordringer og beskjeder, og når vi kjenner barnet vet vi 
hva barnet mestrer og hvordan barnet kan utfordres videre på vei mot nye 
mestringsopplevelser. Oppmuntrende ord, gjentakelser av beskjeder, vise fysisk hvordan en 
ting skal gjøres og positiv bekreftelse er noen verktøy vi bruker for å la barna klare selv. I 
denne praksisfortellingen er blikket til den voksne det viktigste verktøy. Hun bruker få ord og 
blikket brukes som en bekreftelse på at den voksne tror på at barnet mestrer oppgaven på 
egen hånd. Blikket brukes som en støtte og det er også med på å vise den voksnes 
tilstedeværelse og inntoning til situasjonen.  

Medvirkning for oss er mer enn å gi barn valg. Det handler om å la barnet være deltakende ut 
i fra de forutsetninger det har og det handler om å inkludere og å gi de mulighet til å være 
med å påvirke. Dette krever at de voksne evner til å være bevisste på hvordan de lar barna 
være deltakende og at man tar seg tid til dette i hverdagen. Vi har vært inne på drøftinger om 
vår sterke hjelperefleks og at grunnen til at vi ofte er i forkant kan være at vi som voksne har 
et ønske om å være effektive i hverdagen. Et begrep vi ble inspirert av i et foredrag med Hilde 
Merete Amundsen er å gjenerobre langsommeligheten. Vi må stille oss spørsmålet om vi 
styres av tiden. I så fall ser vi et behov for å kunne gjenerobre denne langsommeligheten! 
Dersom vårt behov for å være effektive går foran det å la barnet medvirke, kan vi frata dem 
muligheten til å vise den kompetansen de innehar og vi kan også frata dem gode mestrings- 
opplevelser. Vi ser viktigheten av å ha en felles forståelse for at medvirkning krever tid og 
tilrettelegging fra den voksne. Som følge av FNs barnekonvensjon og Lov om barnehager er vi 
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pålagt å jobbe med barns medvirkning i barnehagen. Vi kan derfor ikke velge om vi skal jobbe 
med medvirkning eller ikke, fokuset må være på hvordan vi velger å legge til rette for arbeidet 
med medvirkning.  

Hvordan vi tilrettelegger og bruker det fysiske miljøet er også en viktig faktor som spiller inn 
når det gjelder å la barna mestre utfordringer og oppgaver selv. Våre tanker om barns lærings- 
og danningsprosesser og om barn medvirkning vil gjenspeiles i hvordan vi utformer det fysiske 
miljøet. Vi er fleksible i forhold til bruken av de ulike rommene på avdelingen. De utformes 
med utgangspunkt i barnas interesser og et ønske om at utformingen av rommene skal 
fremme barnas mulighet til aktiv deltakelse i hverdagen. Et eksempel på dette er barnas 
bleieskuffer på badet. Her er det bilder av barnet på skuffen og de yngste barna har skuff 
nederst slik at de selv kan nå skuffen. Et annet eksempel er hvordan vi legger til rette for at 
barna skal klatre opp i tripp trapp stolen selv. Bøylene tas av på forhånd og barna får hjelp og 
støtte til å klatre opp. Barna oppmuntres også til egen problemløsning. Dette kan være at 
barnet ønsker å nå noe de ikke får tak i. I stedet for å hente tingen til barnet, viser vi de 
hvordan de kan nå tingen selv ved hjelp av en kasse eller stol. På denne måten opplever vi at 
barnet blir mer aktiv i egen læringsprosess. De får erfaringer med problemløsning med støtte 
fra voksne og de voksne er da gode rollemodeller for barna.  

Det er viktig for oss at barna ikke opplever det som et nederlag dersom de ikke klarer 
utfordringen på egenhånd. Her fokuserer vi på å gi gradert støtte til de selv mestrer 
utfordringen, og det er viktig å sette ord på det som skjer. Vi opplever at utsagn som: «Dette 
har du øvd på, og nå fikk du det til selv!», er med på å styrke barnas mestringsopplevelse. Vi 
er av den oppfatning av at dersom vi voksne viser at vi tror på barnet og hva det kan mestre 
så styrker det troen barnet har på seg selv. Vi kan da være med på å styrke barnets 
selvfølelse og selvtillit og gjennom medvirkning sender vi signaler om at barnet har 
påvirkningskraft ikke bare i møte med seg selv, men også i møtet med andre. Dette ser vi på 
som viktige deler av barnets danningsprosess i barnehagen.  På grunnlag av dette er det 
naturlig for oss å ha fokus på å la barna få gode mestringsopplevelser. Disse gode 
mestringsopplevelsene er ikke bare med på å styrke troen barnet har på egen kompetanse, 
det gir barna iver og lyst til å klare selv og til å hjelpe andre. Praksisfortellingen under er med 
på å synliggjøre hvordan barns mestringsopplevelser i møtet med andre barn ikke bare er 
viktig for enkeltbarnets danningsprosess, men også fellesskapets danningsprosess. 

Vi er i garderoben og Eline 1.6 år, Ada 1.7 år og Sondre 1.5 år er på vei inn etter utelek. 
Jeg sier at de skal ta av seg skoene. Ada tar av seg en sko og Eline vil hjelpe henne med 
den andre. Ada protesterer og jeg foreslår for Eline at hun kan hjelpe Sondre i stedet. 
Sondre smiler og setter seg til rette. Eline drar og drar i skoen men den går ikke av. Jeg 
viser henne at hun kan ta tak under hælen. Skoen går da av og Eline bryter ut i latter, 
klapper og hopper opp og ned. Sondre ser på henne. Eline gjør det samme med den 
andre foten. Når skoen kommer av er det Sondre som bryter ut i latter. De ser på 
hverandre og klapper. Jeg sier til Eline at det var bra at hun kunne hjelpe Sondre med 
skoene. De ler begge to. 

I denne praksisfortellingen legger den voksne til rette for at barnet skal få erfaring med å 
klare selv ved hjelp av gradert støtte. Den voksne holder seg i bakgrunn, men viser med små 
innspill sin tilstedeværelse i barnas samspill. Hun viser at hun er bevisst sin hjelperefleks 
ved at hun kun hjelper barnet der det er nødvendig med støtte for å kunne mestre oppgaven. 
Hun gir rom for at barna skal respondere på hverandres innspill, dette ved å kun komme med 
korte verbale innspill og bekreftelser i starten og slutten av praksisfortellingen. Vår tolkning av 
denne praksisfortellingen i et danningsperspektiv er at Sondre viser tillit til Eline som får 
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hjelpe han med skoene. Eline får da en følelse av å være verdifull, hun kan hjelpe andre. Hun 
viser tro på egen kompetanse og gir ikke opp selv om hun står fast. Det kan være at hun her 
har en erfaring med at hun vil få støtte og hjelp av andre dersom hun ikke får det til på egen 
hånd. Den graderte støtten Eline får til å ta av den ene skoen gir henne motivasjon til å prøve 
å ta av den andre. Elines spontane mestringsuttrykk smitter og er med på å gjøre dette til en 
positiv opplevelse for alle som er en del av den. Dette kan være med på å fremme danning i 
fellesskapet, ved at det skapes en kultur for å hjelpe hverandre. 

Barnas mestringsuttrykk kommer godt til syne i denne praksisfortellingen. Barna uttrykker 
mestring med hele kroppen. De hopper opp og ned, de smiler, klapper og ler. Vi ser at gode 
mestringsopplevelser motiverer barnet og styrker troen barnet har på seg selv. I starten av 
prosjektperioden var vår oppmerksomhet rettet mot å fange opp barns mestringssuttrykk i 
samspill med voksne. Etter hvert ble vi mer oppmerksomme på hvordan barn uttrykker 
mestring i barn-barn samspill og i egen lek. Barna bekrefter hverandre og seg selv ved å rope: 
« JA!» når de får til ting på egen hånd, de bekrefter altså egen mestring. Ved å være gode 
rollemodeller for barna, gir vi de et godt utgangspunkt for å være gode rollemodeller for 
hverandre og til å støtte og oppmuntre hverandre på vei mot å mestre oppgaver på egen 
hånd.  

Denne praksisfortellingen gjør at vi kommer inn på refleksjoner rundt danning av enkeltindivid 
og danning av et fellesskap. Vi ser på danning som en individuell prosess. Vi kan ikke danne 
andre, men vi kan gi barnet erfaringer, kunnskap og opplevelser som styrker barnet i sin 
danningsprosess. Tanken om at jeg blir meg i møtet med andre viser at den individuelle 
danningsprosessen skjer i samspill med omgivelsene. Men hva med fellesskapets 
danningsprosess? Her kan vi bruke barnegruppen som eksempel. Hver enkelt i barnegruppen 
vil gjennom hele livet gjennomgå en kontinuerlig danningsprosess, og vi mener at det 
samtidig vil foregå en danning av fellesskapet som gruppe. Når en ny barnegruppe møter 
hverandre for første gang om høsten vil det etter hvert som de lærer hverandre å kjenne, bli 
dannet felles spilleregler for gruppen. I samspill med hverandre får barna gode 
mestringsopplevelser og som praksisfortellingen over viser, kan dette være med på å skape 
et fellesskap preget av gjensidighet. En holdning om at hvis jeg hjelper deg så kan jeg 
forvente at jeg får hjelp hvis jeg selv trenger det. 

Underveis i prosjektperioden har vi sett en endring i våre praksisfortellinger. Den voksne er 
tilstede, men er blitt mer bevisst på sin involvering. Vi ser at det arbeidet vi har gjort i 
personalgruppen i første omgang har vært viktig for voksen-barn samspillet og at arbeidet 
som er gjort her nå skaper ringvirkninger til barn-barn samspillet på avdelingen. 
Praksisfortellingen under er den første praksisfortellingen som er skrevet ned etter at 
prosjektet startet. Når vi ser tilbake på denne praksisfortellingen nå, ser vi hvordan deler av 
vår praksis har endret seg.  

Vetle 1.5 år går forbi Eirin 2 år som er ute og triller på en vogn. Vetle ramler rett ved 
Eirin, han kommer seg ikke opp og begynner å gråte. Han prøver å reise seg men får det 
ikke til. Eirin stopper opp, ser på Vetle og så på meg. Så sier hun: «Grete hjelpe, Vetle 
baby». 

I denne praksisfortellingen har barnet en klar forventning til at den voksne skal hjelpe barnet. 
Etter å ha drøftet denne praksisfortellingen på et refleksjonsmøte kommer det frem i 
personalgruppen at de fleste av oss ville hjulpet Vetle ved å løfte han opp fra bakken. Vi 
stiller oss da spørsmålet om hvorfor vi gjør dette? Vi vet jo alle at Vetle får til å reise seg selv. 
Her trekkes det frem at hjelperefleksen er for sterk og at vi griper inn uten å tenke at vi her 
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kan legge til rette for at Vetle kan reise seg selv.  Allerede noen dager etterpå har vi flere 
praksisfortellinger som viser den voksne som i lignende situasjoner fokuserer på hvordan 
gradert støtte kan brukes, en hjelpende hånd eller en kasse kan være nok til at barnet 
mestrer på egen hånd.  I drøftinger av denne praksisfortellingen er det også relevant å trekke 
inn omsorgsbegrepet. Vi voksne har en iboende trang til å hjelpe barnet, dette er en av våre 
måter å vise omsorg på. Men det kreves av oss voksne at vi i slike tilfeller klare å finne 
balansegangen mellom å vise omsorg og nærhet ovenfor barnet, og å stille krav. Vi må unngå 
at våre krav til selvhjulpenhet skaper motløshet hos barna, dette ved at vi gjennom 
sensitivitet og tilstedeværelse gir barna den omsorg og støtte de trenger for å mestre. Vi 
opplever at dette er noe vi har lykkes med, i og med at barna nå har blitt mer aktive når det 
kommer til å hjelpe hverandre, både jevnaldrende, eldre og yngre.  Det ser ut til at deres 
forventinger til den voksne har endret seg. Ønsket om å mestre på egen hånd virker sterkere 
og det kan være fordi de sitter igjen med gode erfaringer der de med eller uten støtte fra 
voksne har hatt positive mestringsopplevelser.  

Underveis i prosjektarbeidet har vår oppmerksomhet også blitt rettet mot barns 
undringsprosess og hvordan vi voksne også i disse situasjonene har en tendens til å være i 
forkant. Vi opplever at vi har et sterkt behov for å utvide barnas opplevelser med å stille 
spørsmål og sette ord på det som skjer. Hva gjør dette med barnet som er i opplevelsen?  Vi 
ser at dette krever bevisste voksne som har kunnskap om barns meningsskaping. Vi må ha et 
voksenblikk på hva som er viktig for barnet og være bevisste på når vi kan gå inn i 
opplevelsen med barnet for å utvide og trekke sammenhenger. Vi skal være med å skape 
mening ved å sette ord på det som skjer, men vi må ha evne til å stoppe opp og «oie» oss 
sammen med barnet før vi går videre. I praksisfortellingen under ser vi en voksen som lar 
barnet være i opplevelsen på egen hånd. Den voksne er tilstede i barnets opplevelse men 
velger å ikke bryte inn. 

Vi har vært ute en stund og flere av de minste barna virker trøtte og slitne. Jonas 1.6 år 
er en av dem og han «småsutrer» der han går. Etter hvert oppdager jeg at han sitter rett 
foran inngangsdøra. For meg ser det først ut som om han sover der han sitter. Jeg går 
nærmere og ser at han har oppdaget speilbildet sitt i glasset på inngangsdøra. 

Tanken som kan vise hvorfor den voksne her velger å stoppe opp kan beskrives med disse 
ordene:  

«Taushet er gull når noe nytt oppdages av barneøyne for første gang» (Kunnskaps- 
departementet, 2006). I våre refleksjoner rundt denne praksisfortellingen drøfter vi hvordan vi 
kan være gode medopplevere sammen med barna. Vi tar utgangspunkt i en studie gjort av 
Fischer og Madsen (2001) om hvordan små barn opplever. De deler opplevelsen inn i en 
opplevelsesfase, en undersøkelsesfase og en refleksjonsfase. I opplevelsesfasen er det 
oppdagelsen som står i fokus og den kjennetegnes med utbrudd som: «Se!» og «Oi!». Her skal 
den voksne holde spørsmålene tilbake og heller respondere på barnas utbrudd med lignende 
utbrudd.  Undersøkelsesfasen er noe lik opplevelsesfasen, men nå eksperimenterer barna 
mer. Også her skal den voksne holde sine spørsmål tilbake. I refleksjonsfasen er det derimot 
rom for at den voksne stiller spørsmål, trekker sammenhenger og utvider barnets opplevelse. 
Vi mener at kunnskap om disse fasene kan være med på styrke de voksne som gode 
medopplevere sammen med barna, dette ved at vi er mer bevisste på når barn er mottakelige 
for innspill. Det kan også trekkes paralleller til barns mestringsopplevelser og den voksnes 
bruk av gradert støtte. Den voksne må også her være bevisst på hvor barnet er i sin 
opplevelse og utforskning før man går inn og gir barnet den støtten det har behov for.  
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At fokuset i prosjektarbeidet etter hvert har rettet seg mot barns mestring og undring ser vi på 
som en utvidelse av vår problemstilling. Vi har fått nye erfaringer og ny kunnskap underveis og 
dette har gjort til at vi har oppdaget flere lag i tematikken og i problemstillingen. Dette viser at 
vi er i en skapende prosess der hele tiden prøver å utvide vår forståelse av barnehagen som 
en viktig arena for danning og læring. Det vil være viktig for oss at vi fremover er gode 
ambassadører for det arbeidet vi har gjort. Den bevisstgjøringsprosessen vi har startet vil 
fortsette. Våre felles holdninger, tanker og arbeidsmetoder vi har brukt i prosjektperioden skal 
bli en del av måten vi jobber på. Arbeidet med lærings- og danningsbegrepet skal løftes frem i 
hele SiT Barn og det skal tas mer aktivt i bruk. Vår tankegang skal også synliggjøres ovenfor 
foreldrene, både i møte med de i hverdagen, i veiledning og på foreldresamtaler.  

Vi har gjennom å fortolke begrepene læring og danning fått innsikt i hvordan læring og 
danning skjer på vår avdeling. Personalet har gjennom individuelle og felles refleksjoner og 
arbeid med praksisfortellinger økt sin bevissthet og kunnskap om begrepene læring, danning, 
undring, medvirkning og omsorg. 

For å kunne fremme ettåringens iboende trang til å klare selv kreves det at man først og 
fremst har et fokus på voksenrollen, fordi det å gi barna større plass i eget liv krever voksne 
som er bevisste på sin hjelperefleks. Det gjelder både i forhold til barns selvstendighet i 
hverdagssituasjoner og i barns undringsprosesser. Vi må ha evne til å stoppe opp og legge til 
rette for gode mestringsopplevelser. Vi har i vår barnehage gjennomført et løft av 
voksenrollen, som har fått ringvirkninger på vår praksis.  Det er blitt sentralt for oss at de 
voksne ser hvor viktig gode mestringsopplevelser er for å fremme barnets dannings- og 
læringsprosesser i barnehagen, og at de evner å la barnet medvirke og gir barna responstid. I 
tillegg er det viktig at det fysiske miljøet er tilrettelagt for å la barna mestre. Når de voksne 
har tro på barnet og hva det kan mestre, så gir det barnet tro på seg selv. 
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Monica B. Haugan, Solbakken barnehage, Trondheim kommune  

 

«Her kommer jeg!» 

 
 
Sammendrag  
Artikkelen tar utgangspunkt i prosjektet 
«Barnehagen som lærings- og dannings- 
arena» På vår barnehage har ettåringen vært i 
fokus, og vi er opptatt av å gi barna den beste 
mulige hverdagen med utgangspunkt i trygghet, 
tilknytning, trygg base og barns medvirkning. 
Voksenrollen er og blir sentral i arbeidet, og på de yngste barna opplever vi utfordringer i 
voksenrollen og kunnskapen om hva som er viktig i arbeidet med ettåringen. Prosjektet har 
vært en kartleggingsprosess for oss som har gitt oss resultater å jobbe videre med.  

I artikkelen har metoden en sentral plass. Her skjedde det mye i møtet med praksis- 
fortellinger som arbeidsmetode, i klassiske feller i utviklingsarbeid med skrivesperrer og 
motstand mot prosessen, og ikke minst på det å få belyst sin egen hverdag. Vi har reflektert 
mye sammen og stilt mange spørsmål. Ikke alle har vi naturlig nok svar på. Vi brukte mye tid 
på å forstå lærings- og danningsbegrepet inn i vår hverdag, vi har sett praksis vi er gode på og 
vi har møtt oss selv i døra på andre områder. 

Stabilt personale har vært en suksessfaktor vi ikke kommer unna, både i prosessen og som 
kvalitet i arbeidet med ettåringen. Den største utfordringen vi møtte var overgangen til nytt 
barnehageår. Noe personal sikret overgangen til ny avdeling, men hvordan sikret vi den viktige 
kunnskapen om ettåringen og opplæringen av nyansatte på ettårsavdelingen videre? Her har 
vi en god del å ta tak i videre. 

Barnehagen som lærings- og danningsarena for ettåringen 
Jeg sitter på gulvet og barna leker rundt meg. Knut kommer bort til meg med en hund; 
«møø?» sier han med et spørrende blikk. «Det er en hund, den sier voff» svarer jeg. Knut 
går og henter et nytt dyr. Denne gangen er det en hest; «møø?» sier han. «Det er en hest, 
den sier iihhaa» sier jeg. Han går og roter rundt nede i kassen med dyrene. Så kommer 
han tilbake med en okse (ei ku). «Møø?» sier han til meg. «Ja det er en okse (ei ku), den 
sier møø» svarer jeg. Knut stråler opp i et stort smil og sier «møø!»   
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Innledning  
Ettåringen i barnehagen er et «varmt tema» i media- debatten i Norge. Slik vi ser det har 
ettåringen i dagens samfunn kommet for å bli i barnehagen, og vi ønsker ikke å debattere om 
barnehagen er et alternativ, men hvordan barnehagen kan være det beste alternativet. I vår 
barnehage har vi etter hvert satset på aldershomogene avdelinger nettopp for å ivareta hver 
aldersgruppe på best mulig måte utfra særegne behov. Kvaliteten i barnehagetilbudet vil være 
knyttet til hvordan hver enkelt voksen tolker og utøver yrket sitt, Holdninger og kunnskaper til 
hver enkelt, og deres evne til å møte og å forstå barnet. Barnets opplevelse av å bli møtt, 
lyttende voksne som prøver å forstå utsagn og signaler, som respekterer, støtter og veileder 
barnet, er den mest avgjørende faktoren for kvalitet i barnehagen. (Haugen 1999, kapittel 3, 
s. 33-64). 

I denne sammenhengen ble det viktig for oss å definere hva et læringsmiljø betyr for oss; «Et 
læringsmiljø er et inspirerende miljø som motiverer for ulike erfaringer, basert på barnas egne 
interesser og eget ståsted. Det er et miljø som gir mulighet for prøving, feiling og mestring. 
Det er et miljø som legger vekt på kvalitet i samspillet mellom mennesker (prosesskvalitet), 
der de voksne til enhver tid har det overordnede ansvar for at kvaliteten i de menneskelige 
prosessene ivaretas.» (Pape, 2005 i Verktøykassa) 

Å jobbe med fagområdene i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2011) med 
ettåringen utarter seg helt annerledes enn det pedagogiske arbeidet med fire-femåringen. 
Ettårsavdelingen er nå inne i sitt 3. år som aldershomogen gruppe. Daglig leder uttrykte det 
slik på spørsmålet om hvorfor vi ville satse på de minste barna:  

Vi vet minst om de minste, de har minst fartstid i barnehagen, men vi opplevde at det ble for 
tøft med 1-åringer i gruppe med 2-3 åringer. De får ikke mulighet til å være sårbare og små, 
men de må bli tøffe fort. 

Føringene fra KD når det gjelder dette pilotprosjekt er at dette utviklingsarbeidet i barnehagen 
skal bidra til: 

• personalets utforsking og forståelse av hvordan barnehagen i tråd med 
barnehagens samfunnsmandat kan legge til rette for barns læring og danning 

• barnehagen, med utgangspunkt i kapittel 3 Fagområdene, utvikler god praksis 
omkring læring. Dette skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg og lek, 
læring og danning står sentralt.  

• klargjøring av hvordan danningsbegrepet kan forstås inn i barnehagens praksis 

Vår innramming av prosesser startet med å kartlegge våre forutsetninger og vårt valg av 
organisering. Hva kjennetegner vår barnehage? Hvordan er våre rutiner? Hvordan kan vi bli 
bedre på å stoppe opp i hverdagen? Ved å stoppe opp og se kan vi løfte opp og se hva som 
er bra, men også hva vi må jobbe mer med. Hvordan blir vi som voksne mer bevisste? 
Hvordan tydeliggjør vi hverdagen og våre valg? Hvordan skaper vi forutsetninger for læring og 
danning i vår barnegruppe- for voksne og for barn?  

Med ettåringen i fokus og viktigheten av å synliggjøre deres hverdag, ble det for oss naturlig å 
se på hvordan voksenrollen knyttet til trygghet og «trygg base» kan gi barna grunnlag for 
veivalg senere i livet. Grunnsteinene for barnets liv legges de første leveårene og møtet med 
barnehagen er starten på en utvidet sosialisering for de minste barna. Vi ønsker å gi et tilbud 
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av høy kvalitet (jf NOU 2012:1) til de minste som gir barna en god hverdag og som legger 
grunnlaget for en god psykisk helse.  Slik kan vi forebygge mulige vansker som dukker opp 
senere. Ved å sette fokus på voksenrollen erkjenner vi at voksnes væremåter og tenkemåter, 
struktur og rammer i barnehagen skaper forutsetninger for barns væremåter og tenkemåter. 
Da kan vi igjen si at «Dannelse er det vi sitter igjen med etter at vi har glemt det vi har lært» 
(Ellen Key i Gustavsson (2010)) 

Det gikk en tid før omfanget av prosjektet ble klart for oss. Dette la føringer for 
problemstillingen, der det ble viktig å knytte oppgaven til å sette søkelyset på hverdagen slik 
den var. Det ble et ønske om å ikke skulle gjøre så mye annerledes, men skape en refleksjon  
over hvordan de valg vi hadde gjort fungerte og fungerte ikke.  Vi betraktet dette prosjektet 
både som et utviklingsarbeid og samtidig kunne formidle vår gode praksis. Slik ville det 
komme en evt naturlig endring med bakgrunn i personalets refleksjoner underveis. Hele 
perioden fra februar til juni jobbet vi med forankring av begreper og vi samlet oss rundt felles 
begrepsavklaringer for å kunne gjøre refleksjoner over praksisfortellingene. Vi jobbet også 
lenge med problemstillingen og den ble tilslutt satt til å være:  

«Hvordan kan trygghetssirkelen og «trygg base»- tenkning hos de voksne fremme et godt 
læringsmiljø for ettåringen?» 

Prosjektet vårt har vært knyttet mot en avdeling og ikke mot hele barnehagen. Dette var et 
valg vi gjorde for å sette fokus på en del av virksomheten, samtidig som et prosjekt på hele 
barnehagen med 120 barn og 35 ansatte ville gi en opplevelse av et enormt omfang i et lite 
tidsperspektiv. Dette har også gitt utfordringer i forhold til praktisk gjennomføring av 
prosjektet, noe som vi vil komme tilbake til senere i rapporten.  

 
Metode  
Med utgangspunkt i tankene rundt modellen trygghetssirkelen og trygg base, har det blitt en 
arbeidsmåte å fokusere på barnets behov og den voksnes rolle i vår barnehage. Lite av dette 
har blitt synliggjort overfor andre. Å arbeide på denne måten krever kunnskap og forståelse 
om aldersgruppen på lik linje med andre aldersgrupper, men det er vanskeligere å bli det 
bevisst, fordi tempoet på avdelingen er mye lavere. Dette kan kort oppsummeres med en 
kommentar som kom av en forbipasserende en dag da de voksne lå henslengt på madrasser 
på gulvet, mens ungene myldret omkring: «Jeg vet dere jobber, men det ser ikke slik ut.» 

Ein sikker tilknytningsperson er i følge Bolwby eit varmt, tilgjengelig, responsivt, lydhøyrt, 
sensitivt menneske som viser forståing for barns signal og behov og greier å tilpasse åtferda si 
til det. Ein sikker tilknytningsperson er emosjonelt tilgjengelig og påliteleg og gjev barnet ei sterk 
og gjennomtrengjande kjensle av tryggleik. Ein slik tilknytningsperson vil då vera ein sikker 
base, a secure base, for barnet. At barn opplever vaksne som ein sikker base, er 
grunnleggjande for at barn skal kunne «ta steget ut», utforska og leika. Ein sikker base inneber 
at eit barn heile tida veit at det kan venda attende til den vaksne for påfyll av nærleik, 
merksemd og trøyst. Parallelt med at barnet utviklar seg, må dei vaksne endra åtferda og 
tilpassa henne til dei behova barnet har, slik at samspelet og støtta vert utviklingsfremjande for 
barnet. (Bolwby i Haugen 1999, s. 117) 
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Denne grunnforståelsen har vært utgangspunkt for vår skriving av praksisfortellinger.  

I første del av prosjektetperioden er avdelingen med ettåringene i fokus vinter og vår 2012. 
Avdelingen har da 15 barn og 7 voksne. Ca 1/5 av barna har spesielle behov med 
spesialpedagog og ekstra ressurser knyttet til seg. De ansatte på avdelingen har vært 
pedagogisk leder i 100%, førskolelærer i 80%, assistenter i 180%, spesialpedagog i 100% og 
140% ekstraressurs.  

Barnehagen har laget egne definisjoner på våre tre verdier: Likeverd, mestring og undring. 
Disse er som er en del av vår grunnforståelse i det pedagogiske arbeidet, og en sentral del av 
de voksnes holdninger i å skape et godt læringsmiljø for barna.  

Den første av de tre verdiene er likeverd. For oss betyr dette at med utgangspunkt i individet, 
barnet eller den voksne, ønsker vi å fremme en følelse av likeverd gjennom bevissthet og 
åpenhet om fordommer. På barnehagen har hver og en av oss lik verdi. Det betyr at hvert 
individ er uendelig mye verdt og at vi verdsetter variasjoner hos det enkelte individet. «Å se og 
bli sett» kommer av det latinske begrepet «respectare». Vi skal se og bli sett gjennom 
anerkjennende kommunikasjon. Dette tror vi gir en trygghet for barnet i å klare å gi uttrykk for 
egne følelser. Slik vil hver enkelt føle seg betydningsfull og få en positiv selvfølelse hver dag. 

Mestring er vår andre verdi. Følelsen av mestring vil være individuell for det enkelte individet, 
og positiv selvfølelse kan skapes gjennom mestring. Mestringserfaringer fremmes i et 
motiverende læringsmiljø som sier: «Du er bra nok!». Barnet må klare å definere sine egne 
grenser for å bryte dem. Vi som voksne må da være en trygg base gjennom å støtte og legge 
til rette for utviklingen av sosial kompetanse, samt gi konkrete tilbakemeldinger på læring av 
ferdigheter og selvstendighet.  
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 «Kjærlighet for kunnskap» begynner med undring, og dette er barnehagens tredje verdi. Målet 
er en refleksjonsevne hos det enkelte barn etter som de blir større. Vi vil ta barns 
nysgjerrighet på alvor og gi tid når spørsmål stilles. Slik vil vi fremme en positiv tilnærming til 
verden rundt og det den har å by på. Den voksne må være bevisst sin definisjonsmakt slik at 
vi ikke legger føringer for barns undring. I en åpen og lyttende dialog med barna, vil man 
skape mening i barns hverdag samtidig som det bygges gode relasjoner med andre barn og 
voksne. 

For å sette fokus på de voksnes handlinger, væremåter og tenkemåter i hverdagen, valgte vi i 
prosjektet å bruke de voksnes fortellinger. Hva er bra og hva kan bli bedre i det vi gjør? Hva 
forstår vi? Og hvorfor gjør vi det vi gjør? 

Å jobbe med praksisfortellingen var for de fleste i prosjektet helt nytt. Vi har vært god på å 
fortelle hverandre gullkorn, men for noen sa det rett og slett stopp da vi skulle begynne å 
skrive ned fortellingene og reflektere rundt dem. Kari Pape (2002) snakker om at 
barnehagene vil være tjent med å lære seg å bruke fortellingene mer bevisst i arbeidet med å 
fremme egen praksis, fordi at ved å fortelle fra praksis gjenskapes mye av stemningen i 
barnehagen. Ved at det blir satt ord på mye av hverdagen blir mye av det usynlige synliggjort 
(Pape, 2002).  

Personalet fikk i oppgave å skrive ned fortellinger fra hverdagen, slik at vi i ettertid kunne 
sortere ut de som skulle brukes. Det ble stor variasjon i hvem som leverte og hvor mye. Da vi 
i neste trinn prøvde å knytte egenrefleksjon til praksisfortellingen ble det for utfordrende for 
noen. Vi måtte etter en «timeout» gå tilbake til bare å skrive ned fortellingen.  

Fortolkning og refleksjon sammen gjorde vi i avdelingsmøter. Vi hadde i starten mest fokus på 
fortolkninga og assosiasjonene som vi sammen gjorde over innholdet i fortellingene. Hva var 
positivt og bra? Hvordan opplevde vi fortellingen? Hvordan så det ut som at barnet hadde 
det? Hva kan vi ta med videre? Dette gjorde vi i runder, slik at alle fikk komme med sine 
tanker. Når det som fortelles vitner om høy grad av kvalitet, synliggjøres den usynlige 
kvaliteten, og når det personalet forteller om bærer preg av mangel på kvalitet, skapes et 
grunnlag for diskusjon, veiledning og refleksjon i personalgruppa – og på sikt økt refleksjon. 
Fortellinger fra praksis forteller også om barns læringsutbytte der læringen i hverdagen og 
hverdagen i læringen blir løftet fram (Pape, 2002).  

Etter ekstern veiledning fikk vi råd om å bruke fortellingen som veisøker - grunnlag i 
veiledning, der fokuset ble mer rettet mot den som eide fortellingen enn selv fortellingen. Da 
kunne vi stille mer spørsmål til veisøker og egenrefleksjon kom i fokus. Dette gav 
ringvirkninger også til at de andre voksne reflekterte over hva de ville ha gjort. 

Så kom sommeren og august. Barnegruppa flyttet til 2 års avdelingen med 3 av de voksne 
som fulgte med. Ettårsavdelinga fikk nye barn og i tillegg til at pedagogisk leder, assistent i 
prosjektgruppa og en førskolelærer ble igjen kom det også flere nye voksne. Av disse nye 
voksne var det både nyansatte på huset og voksne som har jobbet på andre aldersgrupper.  

Høsten ble tid for rapportskriving og mer refleksjoner. Prosjektgruppa jobbet parallelt med 
tilvenning av nye ettåringer og en tidsfrist på rapport i oktober. Vi var hele tiden åpen på at 
det skulle bli ny barnegruppe på ettåring og delvis ny personalgruppe. Hvilke erfaringer og 
oppdagelser ville dette gi oss? Hvilke refleksjoner kunne vi ta med oss inn i rapporten og hva 
ville dette gjøre med veien videre? Hvilke fortellinger kom til oss nå? 
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Hvordan går vi fram for å svare på problemstillinga vår ønsket vi å synliggjøre hverdagen og se 
om det vi mente var riktige tanker virket i praksis, eller om vi måtte skifte retning i praksis og 
i kompetanseheving av personalet. Var vi på rett vei? De muntlige fortellingene var mange, 
men kunne vi bruke disse litt systematisk og få satt ord på den «tause kunnskapen»? 

Noen av fortellingene har blitt «vendepunkt». Da har det vært viktig å stoppe opp og si: Hva 
betyr det for meg? Skal jeg handle annerledes? Slik kan man underbygge langsiktige 
prosesser i en kompetanseheving av personal. Dette krever tid og ressurser til å drive 
veiledninger. Det gir helt klart resultater å prioritere dette. 

Til tross for utfordringer i det å skrive fortellinger, har vi endt opp med en stor mengde 
datamateriale som utgangspunkt for refleksjon og analyse i denne artikkelen. Etter å ha gjort 
ulike forsøk på å sortere og velge ut fortellinger, har vi kommet til at refleksjonen og 
læringsprosessene hos de voksne er det vi ønsker å si mest om i artikkelen.  

Fortellingene kommer til å belyse ulike sider ved barnehagens og avdelingens grunnsyn. Og 
det blir viktig for oss i prosessen det har vært å fremheve en sterk gjensidighet mellom ulike 
læringsprosesser. Læringsprosessene mellom barn og voksne er tett sammenvevd, og den 
voksne er med å skape forutsetninger for barns læring. Det som skjer i møtet mellom barn og 
voksen er uvurderlig i et perspektiv på barns medvirkning og aktive aktører i eget liv Men ikke 
minst i sammenheng med tilknytningsprosesser i en ettårings barnehagehverdag.  

Vi er alle subjekter i hverdagen, og det går ikke an å snakke om fasitsvar i samhandling 
mellom mennesker. Vi som voksne kan legge til rette for at barna skal få en god ballast og 
start på ferden gjennom livet, men dannings- og lærings-prosessene skjer mellom mennesker 
med hver sine forutsetninger.  

Problemstillingens vei mot sitt endelige ståsted har tydeliggjort vårt fokus i arbeidet. Et stort 
materiale av fortellinger og en vanskelig utvelgelsesprosess fikk oss til å stille spørsmål om 
hva er det viktigste vi vil fortelle? Hva gjør at jeg velger akkurat denne fortellingen? Hva vil jeg 
løfte fram? Hvordan får vi fram det vi vil? Hva forteller praksis oss om barnehagens valg i fht 
mål. Hva fant vi ut? Hva kom fram fra kildene våre, hva lærte vi? Hvilke refleksjoner har vi 
gjort? Hvordan skal det vi har funne ut endre vår praksis i framtida? Hva har vi lært? Hva tar 
vi med tilbake? Hva gjør vi videre?  

 

Resultat, diskusjon og refleksjon. 

«Hvordan kan trygghetssirkelen og «trygg base»- tenkning hos de voksne 
fremme et godt læringsmiljø for ettåringen?» 
Å finne resultater i det vi gjør i hverdagen har blitt opplevd både som spennende og 
skummelt. Målet var at vi i prosessen ikke skulle gjøre så mye nytt, men sette søkelys på det 
vi allerede gjorde. Å trekke fram alle praksisfortellingene vi skrev, er ikke hensiktsmessig i 
denne sammenhengen, men noen er tatt med for å belyse ulike sider av barnas læringsmiljø 
og voksenrollen.  I etterarbeidet og i analyse av praksisfortellingene viser det seg at vi hadde 
skrevet og formidlet mange praksisfortellinger på det vi er god på, å jobbe med den trygge 
basen som utgangspunkt. Det vil si at flere voksne klarte å beskrive situasjoner som viste en 
lyttende og til stedeværende voksen i relasjoner med barna. Et eksempel på dette vil jeg 
synliggjøre med en praksisfortelling og noe av refleksjonen vi gjorde rundt fortellingen.  
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Jeg kommer på seinvakt etter at det har vært påskefrokost om morgenen. Jeg setter 
meg ned med Mia på gulvet i gangen. Knut kommer og setter seg i fanget mitt og 
«prater» og peker. Jeg oppfatter at mamma er med i fortellingen. «Var mamma her og 
spiste frokost sammen med deg i barnehagen?» spør jeg. Da lyser Knut opp i et stort 
smil og tusler videre. 

Oppsummering av refleksjonsrunden i personalgruppa: For dette barnet opplevde vi det som 
viktig og godt å få en bekreftelse på at mamma hadde vært i barnehagen til Knut. Den voksne 
tok seg tid til å lytte og se barnet, og hun støttet han i å sette ord på opplevelsen. Gutten 
virket stolt over å ha gjort seg forstått, og den voksne bekreftet en god opplevelse. Vi har en 
mening om at en trygg base skal være full av gode opplevelser, støttende og tilstedeværende 
voksne. Dersom barn kommer i mange slike situasjoner vil dette øke sannsynligheten for at 
barnet føler seg sett og forstått og søker slike opplevelser og bekreftelser igjen. I denne 
fortellingen er det Knut som styrer initiativet, og den voksne er en dyktig og kompetent 
brobygger mellom ulike hverdagsverdener for barnet!  

Men hva med de situasjonene som ikke ble gode nok for barn og voksne? Hva med de 
situasjonene som gjorde at vi endret noe på praksisen vår og lærte noe som voksne? Og 
hvordan ble det gode læringsmiljøet for ettåringen gjort synlig for andre utenom avdelingen?  

For de yngste barna henger læring tett sammen med omsorg og lek. Et eksempel er å utvikle 
språket og å opparbeide seg sosial kompetanse i samspill med andre barn og voksne. (NOU 
2010 s 130) 

Etter frokost tar jeg med meg 5 barn og går inn på rommet der togene står. Vi kikker ut 
vinduet og jeg kommenterer det vi ser. Barna er ivrige og sier "Bil, buss" etterhvert som 
disse passerer. Vi ser mennesker, syklister og kråker også. I 10 minutter ser vi ut 
vinduet og engasjementet er stort hele tiden. Så kommer det en voksen inn og vil 
fortelle noe til meg. Jeg mister fokuset på det vi holder på med og snakker litt med den 
andre voksne. Det hele varer i ca 1 minutt, og på den tiden rakk alle barna, unntatt ett, 
å gå bort fra situasjonen. Etter at den voksne gikk, tok jeg opp tråden og fortsatte å 
kommentere bilene utenfor vinduet, og barna kom med en gang tilbake. 

Dette var et godt eksempel på at voksne kan forstyrre eller ødelegge barnas lek/fokus/ 
aktivitet. Ved at vi pratet sammen i kort tid var nok til at barna mistet interessen og begynte å 
gjøre noe annet. Det synes jeg viser at det er viktig at den voksne hjelper til med å holde 
fokuset og oppmerksomheten, ellers finner barna på egne ting. Jeg kunne gått ut av rommet, 
men syntes at barna fortjente at jeg tok opp tråden igjen, siden det var de voksnes feil at det 
hele ble ødelagt. Dette er noe å tenke på når voksne kommer inn på avdelingen og begynner 
å prate til de andre/over hodet på barna. Fokuset blir på den voksne og ikke på barna. Da 
kan heller den som kommer inn spørre om å få snakke en annen plass, eller om det rett og 
slett passer. Denne fortellingen forteller noe om dilemmaet i hverdagen i barnehagen. Hvilket 
hensyn skal telle mest, hensynet til barnet og opplevelsen eller den voksne og viktigheten av 
beskjeden som gis? Ha vi avklart de voksne imellom? Og hvordan utøves skjønn i den enkelte 
situasjon? Her har vi helt klart mer refleksjon å gjøre i hele personalgruppa på barnehagen.  

Et tredje fokus som vi har lært mye av handler om å respektere barns valg. For å stille 
spørsmål til barn må man respektere og være forberedt på svaret man får. Dette handler om 
barnets hverdag både i barnehagen og hjemme, det handler om barnets motivasjon, 
selvfølelse og medvirkning i eget liv. To ulike eksempler vil belyse dette, det ene fra 
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hverdagen i barnehagen og det andre i bringesituasjon om morgenen i kommunikasjon med 
foreldre: 

Jeg holder på med bleieskift og skifter bleie på ett barn om gangen. Jeg har skiftet på 
flere barn og kommer for å ta med meg Mons. Jeg går mot han og sier "Mons". Han 
kikker på med og sier bestemt "NEI!" før jeg rekker å si at han skulle bli med å skifte 
bleie. Jeg måtte le litt og sa til han: "Ville du ikke skifte bleie nå? Da tar jeg noen andre 
først" 

Her var det tydelig at Mons skjønte hva jeg skulle si og han svarte nei da han hørte navnet 
sitt. Han vil ikke skifte bleie akkurat da, noe jeg respekterte. Jeg tror han leste ut av 
situasjonen at det var bleieskift på gang og forstod hva jeg ville da jeg sa navnet hans. Han 
har erfart at dette gjør vi hver dag og på noenlunde lik måte hver gang. Jeg tror også at han 
følte at situasjonen var forutsigbar og at han var trygg på at det var greit å si nei. Tror også 
det er viktig å gjøre hva han sier og respektere det, for det handler om å sette grenser for seg 
selv. 

Morten og pappa kommer om morgenen og jeg tar imot i gangen. Etter å ha sagt hei og 
snakket litt, spør jeg Morten om han vil bli med inn og spise frokost. Han svarer 
«Nei…..Nei…..Nei…….» Pappa sier at han sier mye Nei for tiden, og jeg forklarer at det 
er normalt for alderen. Jeg sier også at «Nå er det viktig at man tenker seg om når det 
gjelder å spørre barna ang ting de ikke egentlig har et reelt valg. F. eks om man spør 
«Skal du ta på skoene?» Om barnet da svarer Nei, er det lurt å vente litt. Deretter 
forklarer jeg at det er viktig å respektere barnets Nei og ikke trumfe igjennom den 
voksnes ønske likevel. 

Det er viktig å respektere barnets Nei. Om barnet gang på gang erfarer at voksne spør, barnet 
svarer Nei, og den voksne likevel gjør det den vil. Hva gjør dette med barnet? Hva lærer 
barnet? Det lærer kanskje at «mitt svar betyr ikke noe, den voksne spør bare for syns skyld». 
Etter hvert tror jeg barnet dannes til å tenke at det er ikke vits å si Nei, jeg blir bare overkjørt 
likevel. Kanskje det slutter å si Nei og sier Ja i stedet, bare fordi det har erfart blir resultatet 
uansett? Barnet lærer å undertrykke egne følelser og heller ta hensyn til den voksnes. 

Denne fortellingen er løftet fram da det kan drøftes i forhold til barns medvirkning i 
barnehagen. Mange voksne bruker ubevisst en spørrende tone ovenfor barn der de ikke har 
en reell valgmulighet. Om barnet kun får reelle spørsmål, tror jeg det føler seg mere verdsatt 
og respektert. Man får færre konfliktsituasjoner og diskusjoner, og barnets selvfølelse blir 
styrket om det blir respektert allerede fra ung alder. Både Barnekonvensjonen og 
barnehagens lovverk gjennom lov og rammeplan, sier at barnehagen skal gi barn medvirkning 
utfra alder og modenhet. Berit Bae (2009) skriver om fallgruver og muligheter i barns rett til 
medvirkning, og hun drøfter hvordan det å overvurdere eller undervurdere barns kompetanser 
kan være fallgruver i barnehagehverdagen. Hun sier i artikkelen at «Barna må møte empatiske 
pedagoger som er i stand til å se og anerkjenne deres kompetanser og sterke sider, og som 
oppmuntrer dem til å utvikle og lære seg» (Bae 2009, s 12). Bae skriver også at det er viktig at 
barna i en demokratisk prosess møter respekt for sine uttrykk og ytringer, samtidig som det 
får erfare at mennesker trenger hverandre. Det er like viktig for mennesket å oppleve 
følelsesmessig tilknytning og tilfredstillelse ved å samarbeide og dele, i tillegg til å få erfare 
at feil blir godtatt og at det er lov til å skifte mening.  

Et eksempel på en episode som ofte skjer der en voksen kommer for sent inn i en situasjon, 
handler og viser barna at det går an å ombestemme seg: 
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Jeg sitter på en stol. Martin står foran meg med Puttesjiraffen. Vi leker sammen. Kristine 
kommer bort og tar sjiraffen. Martin blir sint og dytter Kristine. Siv kommer inn døra og 
ser at Martin dytter. Hun tar Martin til side og Martin gråter. Da ser jeg på Kristine og 
sier: «Kristine, det var Martin som hadde puttesjiraffen. Ser du at Martin ble lei seg og 
gråter nå?» Hun går bort til Martin, bøyer seg ned foran han og smiler. Siv ser på Martin 
og sier: «Var det du som hadde den?» Siv ser så på Kristine og sier: «Da syns jeg du skal 
gi den tilbake til Martin.» Kristine går og gir leken til Martin. Han snur seg, ser på oss, 
kommer tilbake til meg og vi fortsetter leken sammen med Kristine. 

I ettertid har den vi sett at mye av den tause kunnskapen har «tatt oss». Prosjektperioden ble 
gjennomført med barn i alderen 1 ½ år- 2 ½ år. Tilknytninga og «trygghetsjobbinga» var i stor 
grad ferdig da vi startet prosjektet og det var derfor lett å sette ord på den trygge basen. Etter 
prosjektperioden fikk 1-års avdelingen helt nye barn ved oppstart i august. Nå var barna 
yngre, fra 10 måneder gamle, og tilknytningsprosessen var ikke ferdig. Med andre ord kom vi i 
en periode vi ikke hadde gjort i forhold til prosjektet før. I tillegg var kun 3 av de voksne igjen 
på gruppa. 

Men hvorfor ble så ikke det vi syns var viktig i arbeidet med ettåringen videreført tidsnok? 
Man trodde at ved at 3 voksne var igjen ville dette skje naturlig, Opplæringen av de nye 
voksne ble ikke grundig nok gjennomtenkt eller gjennomført i juni, i slutten av 
prosjektperioden. I tillegg fikk vi flere av det vi har valgt å kalle «koala-barn», dvs si barn som 
var utrygge i oppstarten og måtte bæres. De aksepterte kun «sin voksen». Dette er ikke noe 
nytt i oppstart i barnehagen.  

For oss ble dette en viktig læring i et prosjekt som vi egentlig skulle ønske hadde en 
prosjektperiode på et helt år. Tiden ble for kort, men likevel velger vi å ta den inn i 
prosjektresultatene for å signalisere noe om tid i de pedagogiske arbeidet med våre minste 
barn. Vi skriver i innledningen at vi ønsker å sette søkelyset på de minste blant annet fordi de 
ikke får lov til å være sårbare og små, og det er denne tilknytningstiden de må få styre og 
trenger i oppstarten. 

Så tilbake til resultatene, hva var det vi fant ut ble viktig for oss å ta med oss for å skape det 
gode læringsmiljøet for ettåringen?  

Barns medvirkning på ettårsavdelingen er svært viktig i læringsmiljøet til barna. Det å se på 
medvirkning som en relasjonell prosess mellom barn og voksne har blitt tydeliggjort i forhold 
til synet på barnets kompetanse. Vi har også funnet ut at det er de voksnes lærings- og 
danningsprosesser som legger grunnlaget for barns læringsmiljø. Det å ha nok tid i 
hverdagen, ressurser, voksnes refleksjoner over det som skjer, og ikke minst stabil 
personalgruppe er av stor betydning. 

Voksenrollen, og bevissthet rundt den voksnes betydning er noe vi helt klart kommer til å 
jobbe videre med kompetanseheving på. Hva betyr den voksne i medvirkningsprosessen og 
barnets etablering av selvfølelse? Hva skjer om den voksne ikke er bevisst sin rolle og sin 
betydning? Hva om den voksne er ikke er 100% psykisk og fysisk tilstede og sensitiv i 
samspillet med barna, er det da en trygg base på gulvet? Hvordan tolker vi barns 
følelsesmessige og nonverbale uttrykk i hverdagen?  

Gjennom bruk av «tegn til tale» som alternativ og støttende kommunikasjon til barns 
språkutvikling, ser vi tydelig at barna kjenner seg forstått på egne behov, ønsker og 
muligheter til å formidle tanker som opptar dem. Ønsker å synliggjøre to praksisfortellinger 
som viser dette i praksis. 
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Tanja sitter ved bordet og tegner. Det blir mye bråk ute ved snegla med dunking i 
ytterveggen på avdelingen. Tanja kikker på veggen og peker på øret for å fortelle meg 
om bråket. «Hører du barna ute? De dunker i veggen» sier jeg.  «Kanskje storebror Nils er 
ute og bråker?»  Da lyser Tanja opp i et stort smil og fortsetter å tegne. 

Jeg tar i mot Tina om morgenen, og det regner ute. Hun peker ut og jeg sier at «det 
regner» Det er mye vann ute», fortsetter jeg. Da tar Tina fingeren på haka og gjør 
vanntegnet, og etterpå peker hun ut.  Jeg bekrefter tegnene ved å si: «ja det er vann 
ute». Samtidig gjør jeg tegnene.  

 
Veien videre, konklusjoner og avslutning 
På vår barnehage starter vi nå å lage en intern opplæringsplan for personalet ved 
ettårsgruppa. Gjennom bruk av film og veiledning samt intern og ekstern kursing, ønsker vi å 
sette mer søkelys på voksenrollens betydning og ettåringens behov. Vi ønsker å synliggjøre 
betydningen av stabile voksne for barns tilknytningsprosesser, gevinstene ved å ikke bruke 
vikarer og slik viktigheten av å ha ressurser til nok bemanning.  

Høy kvalitet beskrives i stor grad som barnehager der personaltettheten er stor, det er et 
stabilt personal og personalet har god utdanning.  Effektene som beskrives med hensyn til 
barnehagedeltakelse er gjennomgående positive. Interaksjon mellom førskolelærer/voksen og 
barn i barnehagen er en av nøkkelfaktorene som løftes fram som positiv for små barns læring 
og utvikling. En annen faktor er at det bør arbeide erfarne og sensitive voksne som kan skape 
et stressfritt miljø, noe som også avhenger av antall barn per voksen og hvor stor 
barnegruppen er. 

Slik konkluderer åtte forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus som på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet har laget en oversikt over forskning knyttet til barn i alderen 0–3 år 
i barnehagen, publisert i perioden 2000–2011. Utgangspunktet har vært ”Hva betyr livet i 
barnehagen for barn under tre år?” noe forskerne har belyst gjennom hvilken effekt 
barnehagen har på barn under tre år, positive så vel som negative. Rapporten presenterer 
norsk, nordisk og internasjonal forskning på høyt vitenskapelig nivå. 

For oss er det viktig å ha tid til barna, men også til foreldrene. Barn og foreldre skal bli sett og 
hørt, og ønsket velkommen også i garderoben om morgenen. Gjennom foreldreveiledning 
ønsker vi å ivareta foreldres trygghet og behov. Vi ønsker å gi dem større kompetanse på eget 
barn i forhold til for eksempel barns tilknytningsprosesser og utvikling, søvnbehov, læring. 
Mange foreldre stresser med søvn og mat og forventninger til barns utvikling. Vi sier at 
hverdagen kommer i system etter hvert når barna er klare for det. Vi trenger ikke strebe etter 
å få det til. 

Å begynne i vår barnehage betyr ikke at barna skal inn i en A4 form. Hos oss sover barna når 
de er trøtte, spiser når de er sultne, leker ute når de vil det og inne når det passer dem... Vi 
har faktisk hele dagen tilgjengelig, og det er en grunn til at aktivitetsplanen vår er «tom» i 
hverdagen. I en 0-3 års gruppe tar 2-3 åringer stor plass. Ettåringens behov blir tydeligere. I 
«rene» aldersgrupper beskytter vi dem delvis fra omverdenen, mot stress og aktiviteter. Vi er 
nødt til å følge barnas rytme. Barnehagen må tilpasse seg barna og ikke omvendt. Vi kan ikke 
gjøre det «behagelig» for den voksne å være på jobb. Det er ikke derfor vi jobber i barnehage. 

Vi ønsker i denne sluttfasen å stille noen spørsmål om tanker vi har i forhold til 
barnehagelærerutdanning og fokus. Barnehagen og utdanningen er tradisjonelt sett basert på 

 
 

gruppetenkning og pedagogikk rundt dette. Vi stiller spørsmål ved om ettåringens inntreden i 
barnehagen er skapt for denne gruppetenkningen. Hva er viktigst i barnehagehverdagen til 
ettåringen? Er det barnets behov eller å skulle samkjøres i en gruppe? Det er stort fokus på 
relasjoner. Dette skaper kompleksitet for ettåringene som er så individuelle i sine behov når 
de starter.  

Også i forhold til hvilke temaer som forbereder studentene for praksisperioder på småbarn 
kan være verdt å sette søkelys på. Det å jobbe med ettåringen er annerledes, men veldig 
interessant dersom det rette fokuset er tilstede. 

For det tredje ønsker vi å sette søkelyset på noen utfordringer vi opplever som barnehagens 
framtid i et samfunnsperspektiv. I norske barnehager er det veldig mange ufaglærte som 
jobber. Rammeplan og lovverk legger føringer for arbeidet vi skal gjøre, men med prosentene 
ufaglærte varierer forutsetningene for å skulle gjøre dette. Vi trenger en nasjonal satsning på 
kompetanseheving av ufaglærte i barnehagen for å kunne holde dem i en faglig og personlig 
flytsone.  

Videre vil antall ettåringer i barnehagen gjør at vi trenger MER kompetanse og kunnskap om 
småbarns-pedagogikk nasjonalt sett. Kommuneøkonomien gjør det utfordrende å jobbe med 
kvalitet i forhold til de minste barna, og vi mener det er lite ressurser som legges i de som 
skal styre framtidens samfunn. 

Oppsummerende om prosjektet kan vi si at det har vært en spennende, men svært intens 
periode. Vi ser at utbytte kunne vært enda større om prosjektperioden hadde strekt seg over 
et helt barnehageår fra august til august.  

Barnehagen som de minste barnas læringsmiljø og danningsarena må sies å være et nytt 
område. Vi opplever motsetningene med å ivareta barn med nye og større behov i en allerede 
eksisterende kontekst som utfordrende. Rammene for barnehagen er utfordrende og vi venter 
i spenning på hva Norge kommer til å gjøre for å ivareta de nye utfordringene. 

Det har vært prosesser i personalgruppa som vi framover skal inkludere hele barne- 
hagen i, og for oss kan dette prosjektet nesten sees på som en kartleggingsfase av 
barnehagens betydning for de minste barna. Med utgangspunktet i vår problemstilling, mener 
vi å ha satt fokus på et av de viktigste områdene i barnehagen, og vi har lært at vi har en stor 
jobb foran oss for å komme dit vi vil. 
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Av Nina Hervik, Vestkanten barnehager, Trondheim kommune 
 
 

”Æ blir mæ i møte med dæ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satsningsområdet vårt dette året har vært ”Ta barns følelser på alvor”. Barna skulle kunne 
oppfatte andres følelser, og lære å skape og holde på gode relasjoner. Dette arbeidet ser vi 
som viktig i utviklingen av sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal fungere godt i 
relasjoner med andre barn og voksne. At de blir inkludert og har hensiktsmessig adferd 
overfor andre, og kunne håndtere impulsivitet som er avgjørende faktorer for hvordan vi 
fungerer sammen med andre mennesker og hvordan vi håndterer problemer. Det var viktig for 
oss at fokus i arbeidet med pilotprosjektet bygde på det vi har gjort tidligere, og at det skulle 
oppleves som en del av det arbeidet vi gjør i hverdagens samspill. I prosjektet ønsket vi å 
belyse problemstillingen; ”Hvilken opplevelse og forståelse kan barn få av seg selv ved at 
voksne tar deres følelser på alvor?” Praksisfortellingene ble grunnlag for felles refleksjon i 
prosjektgruppa. Gjennom våre ulike fortolkninger kom flere perspektiver inn og utvidet på den 
måten vår forståelse. I løpet av prosjekttiden har vi blitt utfordret i å være åpen for egen 
utvikling. Dette arbeidet har skapt økt engasjement og trivsel i hverdagen. Barnas og voksnes 
danningsprosess påvirker hverandre gjensidig. Vår adferd som voksne har betydning for om 
barnet lykkes i samspill og får en positiv følelse av seg selv. Ved å sette ord på når de lykkes 
mener vi barna er gode modeller for hverandre og det har betydning for hvordan barn framstår 
som verdige deltakere i fellesskap. Det kan også ha betydning for barnas mulighet til å være 
en venn. Derfor vil satsningsområde for 2013 være ”Æ blir mæ i møte med dæ!” 

Da vi kommer til bordet denne dagen står tallerkener i ulike farger stablet på bordet. Jeg 
fordeler fatene og setter det rosa fatet foran Anne. Ola roper at han vil ha fatet. Jeg 
forklarer at det er Anne sin tur i dag og at han hadde hatt fatet i går. Han får et blått fat 
som han kaster bortover bordet, roper at han vil ha rosa fat. Han får det blå tilbake, 
snur seg fra bordet, gråter og sier” Æ e sint, æ vil ha fatet!”. Jeg prøver å snakke med 
ham, men han gjentar at han er sint og jeg lar ham være i fred. Da reiser Anne seg, ser 
på meg, tar det rosa fatet og går bort til ham og gir ham fatet mens hun sier:” Du kan få 
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fatet du, Ola”. Han stopper å gråte, ser på henne og sier” Takk, Anne!” Han holder opp 
fatet, ser på meg og smiler:” Æ fikk fatet av Anne, æ”. 

Denne praksisfortellingen førte til diskusjoner som løftet fram ulike syn på begge barna, og 
hvordan den voksne håndterte situasjonen. Hva skjer her når barnet gir fatet til det andre 
barnet, og hvordan ble barnas ulike følelser møtt av den voksne.  

Da vi startet arbeidet med sosial kompetanse arbeidet vi grundig med Kari Lamer sitt 
rammeprogram; ” Du og jeg og vi to”. Hun deler sosial kompetanse i 5 områder. Empati og 
rolletaking, pro – sosial adferd, selvkontroll, selvhevdelse og lek, glede og humor.  

For å lære oss å observere barnas kompetanse brukte vi film av barna og voksne. Sammen 
med barna laget vi ”Hjertestol”.  Her fikk barnet sitte samtidig som det ble fortalt noe positivt 
om det av en voksen eller et annet barn. Målet var at barna skulle bli løftet positivt fram 
overfor de andre i gruppa, og at barna kunne være gode modeller for hverandre. Barna fikk 
selv være med å fortelle, var aktivt med å se etter episoder om seg selv og hverandre, og 
kom med forslag til hvem som burde få sitte på ”Hjertestolen”. I ettertid vil vi si at det 
handlet om barns medvirkning, men den gang var ikke det et kjent begrep for oss. For 
personalet handlet det om å løfte fram barnas ressurser og fokusere positivt på alle barna.  
Vi har hatt fokus på vennskap mellom barna, hvor barna skulle oppleve å være en venn og få 
venner. Tilhørighet og fellesskap i barnegruppa er områder vi har løftet fram. For oss er det 
viktig at barna får an trygg hverdag der de opplever å mestre samspill med andre barn. Vi ser 
på sosial kompetanse som viktig grunnlag for all læring. I løpet av de årene vi har arbeidet 
med barns sosiale kompetanse har vi opparbeidet oss mye kompetanse på området.  

Desember 2010 deltok personalet på et kveldskurs med Maria-Pia Gottberg, hvor tema var ” 
Å ta barns følelser på alvor”. Dette ble en fin mulighet for et felles utgangspunkt for nye og 
gamle ansatte. Hun introduserte oss for EQ dukkene som en metode for å øke barnets innsikt 
og forståelse for egne følelser og oppførsel. Hver dukke synliggjør en følelse; glad, sint, redd, 
sur, rolig og trist. Hun snakker om fem veldig viktige prinsipper i alle relasjoner. Barna skal 
føle seg sett, føle at noen hører på dem, at de blir respektert, blir bekreftet og inngår i en 
gruppe. Satsningsområdet vårt dette året har vært ” Ta barns følelser på alvor”. Barna skulle 
få kontakt med, og lære å håndtere sine egne følelser. De skulle kunne oppfatte andres 
følelser, og lære å skape og holde på gode relasjoner. Dette arbeidet ser vi som viktig i 
utviklingen av sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal fungere godt i relasjoner med andre 
barn og voksne. At de blir inkludert av andre og har hensiktsmessig adferd overfor andre. 
Gottberg sier at å kunne håndtere følelser og impulsivitet er avgjørende faktorer for hvordan vi 
fungerer sammen med andre mennesker og hvordan vi håndterer problemer. Det var viktig for 
oss at fokus i arbeidet med pilotprosjektet bygget på det vi har gjort tidligere, og at det skulle 
oppleves som en del av det arbeidet vi gjør i hverdagens samspill. I prosjektet ønsket vi å 
belyse problemstillingen; ”Hvilken opplevelse og forståelse kan barn få av seg selv ved at 
voksne tar deres følelser på alvor?” 

Vestkanten barnehager er en kommunal enhet med tre barnehager; Møllebakken, Trolla og 
Ilsvika barnehage. Enheten har ca 130 barn og 40 ansatte. Hver barnehage har barn fra 0 – 6 
år. Gruppenes størrelse og alderssammensetning varierer noe fra år til år ut fra behov og 
etterspørsel. Det er i perioder ansatt ekstra ressurs ut fra gruppenes eller enkeltbarns behov. 
Vi har også lærlinger. Alle gruppene har to pedagogiske ledere og hovedvekten av øvrige 
ansatte er fagarbeidere. Rammeplanen for barnehager og Lov om barnehager angir mål for 
innholdet, og setter rammer for virksomheten. I Vestkanten barnehager har vi utarbeidet 
felles planer som hele personalet er forpliktet til å kjenne til, og forholde seg etter. Enheten 



 141

 
 

har utarbeidet en felles mal for pedagogisk årsplan. Hver barnehage har tilpasset dette til 
sine barnegrupper, og vi har et samarbeid mellom avdelingene/barnehagene på tema, 
aktiviteter, erfaringsutveksling der vi tar nytte av hverandres ressurser. 

Da vi startet arbeidet med sosial kompetanse besto enheten av en barnehage. Etter hvert ble 
vi to barnehager, og i dag består enheten av tre barnehager. Vi har i dag en god blanding av 
erfarent personale og nyansatte. Det kan oppleves utfordrende og tidkrevende å få alle til å 
arbeide i tråd med enhetens pedagogisk plattform / barnehagens verdier. Det er derfor 
nødvendig og stadig komme med påfyll av teori og legge til rette for refleksjoner i 
personalgruppa.  

Vi kommer jevnlig tilbake til diskusjoner om det er barnas eller voksnes følelser og behov som 
skal prioriteres. Diskusjonene kan gjøre at en sak sees fra ulike vinkler, og nye perspektiv 
kommer fram. Selv om vi opplever at de fleste arbeider i samme retning, mener vi at det kan 
handle om ulike syn på barn og respekt for barnet. Alle bærer med seg egne erfaringer, egen 
oppdragelse, som vi mener kan gjøre at vi handler ulikt. Diskusjonene kan handle om et lite 
plaster. Når og hvorfor skal barnet få plaster? Skal barnet selv bestemme det? Hvem skal vi 
ta hensyn til når uenigheter rundt barna oppstår? Våre egne følelser eller respekt for barnet 
og barnets medvirkning. Ny teori, nye refleksjoner fører kanskje til ny læring som gjør at det 
skjer en danningsprosess hos oss voksne også? At vi ser sammenhenger som skaper ny 
mening?  

Våre forventninger til å være med i prosjektet var at det skulle øke vår bevissthet i hva vi 
legger i begrepet danning. Det skulle være et kompetanseløft for personalgruppa. Vi skulle få 
økt forståelse for voksenrollens betydning i arbeidet med følelser og danning. Det skulle 
styrke arbeidet vårt. Som et pilotprosjekt i en begrenset og kort periode, så vi betydningen av 
å avgrense vår deltakelse til en avdeling. Vi bestemte oss for at småbarnsgruppa, barna 
mellom 1-3 år, ved Ilsvika barnehagen ville være mest direkte deltakende til å begynne med. 
Prosjektgruppa har bestått av fem personer. Begge pedagogiske lederne og en barne – og 
ungdomsarbeider fra småbarnsgruppa i tillegg til enhetsleder og fagleder ved enheten. Det 
betyr at ingen ufaglærte var med. Deltakerne i prosjektgruppa har kompetanse i Marte-meo 
veiledning og ICDP (foreldreveiledningsprogram). Det betyr at de har en analyseforståelse for 
eget arbeid, for eksempel for hvordan vi støtter barna, og hvordan vi er som voksne overfor 
barna. Det kan ha påvirket diskusjonene i gruppa. I tillegg arbeider de tre fra småbarnsgruppa 
tett sammen til daglig. De er trygge på hverandre, er åpne for refleksjoner og diskusjoner, og 
har sammen opparbeidet seg god kompetanse i forhold til problemstillingen. Både 
fagkonsulent og enhetsleder er godt kjent med de andres praksis, og hvordan det arbeides i 
denne barnegruppa. Alle i gruppa føler seg trygge på hverandre. Vi ser at det kan ha påvirket 
arbeidet i prosjektgruppa. Hadde det vært andre diskusjoner om ikke medlemmene i gruppa 
hadde vært så enige i måten å arbeide med barn og følelser på? Eller om sammensetningen i 
gruppa hadde vært annerledes? Hadde det da vært mer uenighet enn enighet i gruppa? Det 
er spørsmål det er vanskelig å svare på.  

Lov om Barnehager sier at alle skal arbeide med barnas læring og danning. I prosjektperioden 
har det vært viktig å arbeide parallelt i prosjektgruppa og i hele personalegruppen. Prosjektet 
og danning har vært tema på ulike møter mellom hele og deler av personalgruppa dette året. 
Først brukte vi pedagogisk sol for at alle skulle si hva de legger i danning. Så gjorde vi det 
samme med hva vi legger i ”å ta barnas følelser på alvor”. Voksne justerer seg etter barnet. 
Respekt for barnet. Vi gir rom for at alle følelser kan komme til uttrykk. Det er barnet som eier 
følelsen. NB de voksnes definisjonsmakt.  Hjelpe barnet med å utvide begrep om følelser; 
skuffet, sjenert, irritert osv. Støtte og anerkjenne barnet følelser. Sammen med barnet setter 
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vi ord på følelsen. Hvilke følelse er det her? Løse for eksempel konflikter uten at barnet taper 
ansikt.. Barnet opplever at det blir forstått / bekreftet. Vi leste ulike artikler om danning som 
vi delte med hverandre for å prøve å få en forståelse hva danning handler om og prøve å se 
det i forhold til læring. Læring hadde vi arbeidet med i hele personalgruppa før vi startet 
prosjektet. Vi forstår læring som en livslang prosess, noe som skjer gjennom livet på ulike 
arenaer. I det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, gjennom aktivitet og 
deltakelse, og læring er knyttet til lek, oppdragelse og omsorg. Rammeplanen sier at læring i 
barnhagen skal ta utgangspunkt i og bygge opp om barnas egne interesser, nysgjerrighet og 
oppdagerlyst. Vi voksne må være engasjerte, nysgjerrige og komme med noe nytt som utvider 
barnets perspektiver og forståelse. 

Barna må få kunnskap som skaper mening for dem. Voksne må vise interesse for barns 
tanker og følelser, og vi må rette blikket dit barnet har sin oppmerksomhet. I løpet av 
teoristudiene ble vi inspirert av begrepet ” en treledda relasjon”. Solveig Østrem er i sin bok 
”Barnet som subjekt. Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar”, opptatt av en treledda 
relasjon. De voksne og barna er to likeverdige subjekt som møtes i noe felles tredje. Noe som 
står i sentrum for kommunikasjonen, et felles engasjement for noe utenom selve relasjonene. 
I teorien forstår vi at danning og læring henger sammen. Vi kom fram til at danning er knyttet 
til våre verdier og vår kultur. Det har sammenheng med å oppleve seg som et verdifullt 
menneske. Det handler om å bekrefte barnet for hvem det er, se enkeltbarnet. Samtidig skal 
barnet sees som en del av fellesskapet. Det handler om indre prosesser, kunnskap og 
forståelse for sosiale sammenhenger; jeg blir meg i møte med deg. En ”reise” fra det nære, 
trygge i et møte med det ukjente, forskjellige som kan føre til at vi oppdager noe nytt om oss 
selv (Gustavsson 2001).  

Danning skjer når du sitter igjen med det som har preget deg etter at du har vært gjennom en 
læringsprosess. Det du har lært/kunnskapen du har fått er blitt begripelig og har fått mening. 
Utviklingen skjer i gjensidig samspill med omgivelsene hvor vi får en følelse av å bli forstått. I 
vår forståelse av danning er den voksne i møte med barnet viktig. Ser vi på barnet som 
subjekt, som likeverdig oss? Vi ble inspirert av at barnet gjøres til et subjekt. Danning handler 
om å ta egne valg, selvstendig tenkning, toleranse, globalisering, demokrati og ikke minst 
barns medvirkning. At barna kan stille kritiske spørsmål, har evne til å reflektere og se ting i 
en større sammenheng. Tanken om at vi voksne ikke alltid har rett, og at sannhet er noe som 
kan diskuteres. Barna utfordres til å tenke selv og medvirke til egen innsikt og læring. 
Danning handler både om å yte motstand og også bli møtt med motstand (Østrem 2012). 
Barnet sees som en selvstendig aktør, mens vi veileder og stimulerer barnet til å reflektere og 
tenke selv. Danning har som mål at barna skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv 
som individ. Danning skal gjøre oss i stand til å virke på vårt eget beste sammen med andre 
mennesker (Bostad 2006). 

I tillegg til prosessen med å skape felles forståelse har vi valgt metoder som kan hjelpe oss å 
synliggjøre hvordan vi jobber med å ta barns følelser på alvor, altså undersøke vår egen 
praksis. Vi har derfor valgt bruk av EQ dukkene og skriving og fortolkning av praksisfortellinger 
som våre sentrale verktøy i dette arbeidet. EQ dukkene er en metode og en støtte i vårt 
arbeid med barn og deres følelser. Metoden handler om sosial og emosjonell trening hos 
barna. Dukkene ble først brukt hvor vi voksne tok initiativ og satte noen rammer for innhold. 
Dukkene engasjerte barna slik at de etter hvert medvirket i hvordan de kunne brukes. Vi 
fokuserte på en følelse om gangen over ca 2 måneder. Selv om hovedfokuset var på en 
følelse har de andre følelsene vært med.  

 
 

Da vi snakket om følelsen 
”redd” og ”trist” ba barna om 
at ”glad” også måtte være 
med. Kanskje var det følelser 
som var vanskeligere og litt 
skumle for barna? Målet var 
ikke å påtvinge barna følelser 
de ikke hadde der og da. 
Fokuset var lek og glede med 
støtte i dukkene. Vi brukte 
mimikk, stemme og 
kroppsspråk. Vi dramatiserte 

sanger, rim og regler og kjente bøker om følelsene. Bilder ble tatt av barna når de liksom var 
sint, sur, glad, som vi hang opp. Disse bildene og bilder fra kjente bøker mener vi var med på 
å gjøre det lettere for barna å kjenne igjen, og snakke om de ulike følelsene. Dukkenes tydelig 
uttrykk har vært et godt utgangspunkt til å snakke med barna om følelser. Dukkene appellerte 
og vekket følelser hos barna. Spørsmål som dukket opp var for eksempel hvordan kan vi se 
når andre er trist? Hvordan kan vi trøste? Hvordan kjennes det ut når jeg er trist?  

Praksisfortellinger har vært en viktig metode i dette prosjektet. ”Konkrete praksisfortellinger 
sees som en kilde til kunnskapsforståelse og kunnskapsutvikling. Kravet om at tekster og 
praksisfortellinger skal sette i gang refleksjon, innebærer at de betraktes som utgangspunkt 
som noe annet skal avledes fra. Tekstene settes inn i en kontekst der noen er villige til å 
komme tekstene i møte, til å lytte og stille spørsmål som åpner for vurdering og refleksjon” 
(Kolle, Larsen og Ulla 2010 s.100). 

Praksisfortellingene ble samlet inn fortløpende. Vi ønsket nedskrevne, fortellinger i jeg – form 
hvor dialogen mellom barna og de voksne skulle være med. Praksisfortellingene ble grunnlag 
for felles refleksjon i prosjektgruppa. Gjennom våre ulike fortolkninger kom flere perspektiv 
inn og utvidet på den måten vår forståelse. Fortellingen ble lest før vi tok en runde hvor alle 
kom med en refleksjon hver. Etter at alle refleksjoner var kommet fram var det eieren av 
fortellingen som kom med sin tolkning, og hvilke nye perspektiv tilbakemeldingene hadde ført 
til. Det var ulikt fokus i refleksjonene. Da barnet sto i fokus, så vi på barnets ressurser, og 
om barnets handlinger påvirket det som skjedde.  Hvordan ble barnet utfordret til å tenke selv 
og medvirke? Ble barnet sett på som et subjekt? Kom barnet styrket ut? Deretter reflekterte 
vi der den voksne sto i fokus. Ble barnets følelser tatt på alvor?  Hva lærte barn om seg selv? 
Hvordan møtte den voksne barnet og hvordan kunne det bidra til at barnet opplevde seg 
forstått og respektert? Ofte kunne fortellingen handle om flere barn og da kunne 
refleksjonene gjelde samspillet voksen - barn og barn - barn. Tilslutt tolket vi om fortellingen 
kunne si oss noe om barnets danningsprosess. Noen fortellinger ble skrevet for å løfte fram 
barnets eller den voksnes kompetanse. Andre ganger ble den skrevet for at vi skulle forstå 
barnet bedre eller som grunnlag for veiledning. Vi opplevde at vi ofte kom tilbake til den 
voksnes betydning, både i forhold til egne handlinger og om barnet ble bekreftet. Materialet vi 
samlet inn var rikt og variert og vi ble nødt til å ta et valg for å belyse våre refleksjoner og vårt 
arbeid. Betydningen av voksnes handlinger i samspill med barna skapte engasjement og 
spennende refleksjoner. 

Praksisfortellingen om det rosa fatet i innledningen ble skrevet tidlig i prosjektet. Første gang 
vi reflekterte rundt den, ble barnets kompetanse løftet fram. Anne viste omsorg for Ola og ga 
ham fatet.  Vi tolket det slik at det betød mer for henne å gjøre ham glad enn å få fatet selv. 
Anne fikk positiv tilbakemelding på å gjøre andre glad, og den voksne aksepterte Annes 
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sanger, rim og regler og kjente bøker om følelsene. Bilder ble tatt av barna når de liksom var 
sint, sur, glad, som vi hang opp. Disse bildene og bilder fra kjente bøker mener vi var med på 
å gjøre det lettere for barna å kjenne igjen, og snakke om de ulike følelsene. Dukkenes tydelig 
uttrykk har vært et godt utgangspunkt til å snakke med barna om følelser. Dukkene appellerte 
og vekket følelser hos barna. Spørsmål som dukket opp var for eksempel hvordan kan vi se 
når andre er trist? Hvordan kan vi trøste? Hvordan kjennes det ut når jeg er trist?  

Praksisfortellinger har vært en viktig metode i dette prosjektet. ”Konkrete praksisfortellinger 
sees som en kilde til kunnskapsforståelse og kunnskapsutvikling. Kravet om at tekster og 
praksisfortellinger skal sette i gang refleksjon, innebærer at de betraktes som utgangspunkt 
som noe annet skal avledes fra. Tekstene settes inn i en kontekst der noen er villige til å 
komme tekstene i møte, til å lytte og stille spørsmål som åpner for vurdering og refleksjon” 
(Kolle, Larsen og Ulla 2010 s.100). 

Praksisfortellingene ble samlet inn fortløpende. Vi ønsket nedskrevne, fortellinger i jeg – form 
hvor dialogen mellom barna og de voksne skulle være med. Praksisfortellingene ble grunnlag 
for felles refleksjon i prosjektgruppa. Gjennom våre ulike fortolkninger kom flere perspektiv 
inn og utvidet på den måten vår forståelse. Fortellingen ble lest før vi tok en runde hvor alle 
kom med en refleksjon hver. Etter at alle refleksjoner var kommet fram var det eieren av 
fortellingen som kom med sin tolkning, og hvilke nye perspektiv tilbakemeldingene hadde ført 
til. Det var ulikt fokus i refleksjonene. Da barnet sto i fokus, så vi på barnets ressurser, og 
om barnets handlinger påvirket det som skjedde.  Hvordan ble barnet utfordret til å tenke selv 
og medvirke? Ble barnet sett på som et subjekt? Kom barnet styrket ut? Deretter reflekterte 
vi der den voksne sto i fokus. Ble barnets følelser tatt på alvor?  Hva lærte barn om seg selv? 
Hvordan møtte den voksne barnet og hvordan kunne det bidra til at barnet opplevde seg 
forstått og respektert? Ofte kunne fortellingen handle om flere barn og da kunne 
refleksjonene gjelde samspillet voksen - barn og barn - barn. Tilslutt tolket vi om fortellingen 
kunne si oss noe om barnets danningsprosess. Noen fortellinger ble skrevet for å løfte fram 
barnets eller den voksnes kompetanse. Andre ganger ble den skrevet for at vi skulle forstå 
barnet bedre eller som grunnlag for veiledning. Vi opplevde at vi ofte kom tilbake til den 
voksnes betydning, både i forhold til egne handlinger og om barnet ble bekreftet. Materialet vi 
samlet inn var rikt og variert og vi ble nødt til å ta et valg for å belyse våre refleksjoner og vårt 
arbeid. Betydningen av voksnes handlinger i samspill med barna skapte engasjement og 
spennende refleksjoner. 

Praksisfortellingen om det rosa fatet i innledningen ble skrevet tidlig i prosjektet. Første gang 
vi reflekterte rundt den, ble barnets kompetanse løftet fram. Anne viste omsorg for Ola og ga 
ham fatet.  Vi tolket det slik at det betød mer for henne å gjøre ham glad enn å få fatet selv. 
Anne fikk positiv tilbakemelding på å gjøre andre glad, og den voksne aksepterte Annes 



 144

 
 

motstand og innspill. Fortelleren opplevde situasjonen vanskelig i forhold til Ola som fikk 
fatet. Hva var hans opplevelse? Spørsmål som kom var, hvorfor kjøper vi ikke inn flere fat så 
alle får et rosa fat hver? Kan vi ikke ta bort det rosa så unngår vi konflikter ved måltidene? 
Med økt kunnskap og større forståelse for hva danning er, tolket vi praksisfortellingen en 
gang til. I teori om danning står det at barna skal lære å yte motstand og tåle å få motstand 
(Østrem 2012). Frarøves ikke barna viktig lærdom hvis målet er å unngå konflikter?  Vi mener 
danning handler om å ta egne valg, selvstendig tenkning og barns medvirkning. Det kan 
innebære at vi voksne ikke alltid har rett. Var det slik at Anne viste motstand mot avgjørelsen 
og markerte at voksne ikke hadde rett? Forutsetningene for en slik styrke mener vi er at Anne 
er trygg på den voksne og trygg på seg selv. Hvis vi knytter det mot de fem prinsippene som 
Gottberg trekker fram kan vi tolke det slik at Annes handling viser at hun har god opplevelse 
fra tidligere situasjoner, hvor hennes følelser er blitt tatt på alvor.  Hun blir hørt, sett og 
respektert. Opplevelsene mener vi har gitt Anne en forståelse av seg selv som betydningsfull, 
og som i denne situasjonen gjør henne i stand til å ta et selvstendig valg. 

Da vi på nytt reflekterte over den voksnes handlinger drøftet vi at fatene ble fordelt ut fra 
rettferdighetsprinsipp uten at barna medvirket i avgjørelsen. Ofte handler vi ut fra en tanke 
om at vi skal spare tid og være effektive. Men sparer vi egentlig tid? Når skal barnet ta igjen 
læringen om vi alltid tenker på å spare tid? Et måltid er en situasjon hvor det skjer mye 
kollektiv læring. Mange er samlet, både barn og voksne. Dersom Annes initiativ hadde blitt 
stoppet hadde den voksne vært en annen rollemodell for både barna og andre voksne. Den 
voksne ville vist barna at det ikke er rom for å yte motstand, voksne bestemmer og vet best. I 
beste fall ville andre voksne tatt initiativ til diskusjoner om avgjørelsen, men det skjer ikke 
alltid. Med tanke på at det ofte er vikarer innom barnehagen er den voksnes handlemåte 
viktig og kan fort sette standard for hvordan voksne forholder seg til barn. I praksis er det 
viktig å tenke på oss selv som modeller for andre voksne.  

Tilslutt drøftet vi det andre barnet, Ola. Hva lærte han? Her var forkunnskap om begge barna 
med å prege det som skjedde. Barna oppleves som to jevnbyrdige barn som vanligvis kan 
sette ord på hva de tenker og føler. Ola gir klart uttrykk for hva han vil, og hva han føler. Da 
han kaster det blå fatet fra seg, får han det rolig tilbake uten tilsnakk. Dermed ble ikke 
fokuset en diskusjon om hvorvidt det er lov eller ikke å kaste fat når man er sint. Da Ola snur 
seg fra bordet og sier tydelig at han er sint kunne han også fått tilbakemelding som ”det der 
er vel ikke noe å bli så sint for. Snu deg rundt”. I stedet velger den voksne og ikke 
kommentere noe overfor Ola. Han får bekreftet at følelsene hans er forstått og respektert. 
Det blir ingen konflikt som kunne ført til at Ola hadde en opplevelse av å tape ansikt overfor 
de andre rundt bordet. Da Ola får fatet blir han glad, men oppleves også som litt overrasket 
og kanskje litt flau. Kanskje undrer han på hva som skjedde nå? Han ser på den voksne når 
han får fatet, og det kan oppfattes som han sjekker ut om det er greit. I slike situasjoner vil 
den voksne i kraft av å være voksen ha mye makt. Her tolket vi det slik at den voksne møter 
Ola og Anne som likeverdig, lar begge yte motstand, respekterer dem og viser dem at 
følelsene deres blir tatt på alvor. Vi mener at avgjørelsen også støtter opp om vennskap 
mellom barna. Anne setter sine behov til side for Ola, viser empati og at begge kommer 
styrket ut i fellesskapet i hele barnegruppa. Denne praksisfortellingen ble først tolket i 
prosjektgruppa.  

Den ble også brukt til refleksjon i hele personalgruppa. Vi opplevde da at synet på barnet 
også kan være utgangspunkt for hvordan vi reflekterer rundt praksisfortellinger. Har vi fokus 
på å løfte fram barnas ressurser eller fokuserer vi på problemene? Vi opplevde at fokuset fort 
ble på Ola som gråt og at han oppnådde noe ved å gråte. Det var ingen som mente at Ola 
ikke skulle få beholde fatet som Anne ga ham, men det burde vært markert overfor ham at 
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det ikke var riktig å gråte til han fikk det som han ville. Hvordan ville en slik markering ovenfor 
Ola fått betydning for hans følelse av å bli respektert og hans forståelse av seg selv? Er det 
ikke vi som voksne som definerer at han gråter for å få viljen sin i stedet for et uttrykk for 
følelsen å være lei seg? Er det ikke akseptabelt å gråte om vi er lei oss?  

Andre praksisfortellinger ble brukt til å reflektere rundt barns evne til å vise omsorg for 
hverandre. 

Tre barn, alle tre år, og jeg sitter bak speilpyramiden da vi hører at Nils 2 år slår seg på 
den andre siden, og får trøst av en voksen. Sigurd: ”Oi, Nils slo sæ.”. Kåre: ”Ja, han 
skrik”. Sigurd: ”Kanskje han træng plaster?” Siri: ”Han kan jo få mitt plaster”. Sigurd:” 
Han kan ikke få mitt”. Kåre: ” Men Sigurd, du skrik jo ikke, så da har ikke du ondt, og da 
træng du ikke plasteret ditt”. Jeg minner dem på at vi har masse plaster i barnehagen 
hvis barn slår seg. Ingen trenger å gi fra seg sitt. Jeg spør om det er noe annet de kan 
gjøre for å trøste. Kåre:” Ja æ har fått plaster mange ganga her æ. Kom så gir vi han en 
klem i stedet!”.   

Denne fortellingen viser en gruppe barn på tre år som stopper opp i leken for å drøfte hva de 
kan gjøre overfor Nils som har slått seg. De setter seg selv til side for å snakke om det 
barnet som er lei seg. De engasjerer seg selv om de hører at han får trøst av en voksen. De 
vurderer hvor behovet for plaster er størst. Hos Nils som gråter eller hos Sigurd som har på 
plaster fordi han slo seg tidligere?  Alle kommer med sine meninger og alle er en del av 
fellesskapet. Vi kan tolke det slik at refleksjonene er knyttet til en kompetanse de har fått 
gjennom egne erfaringer. Når de har fått plasteret som har vært viktig for dem, har de mottatt 
trøst og omsorg og deres følelser har blitt tatt på alvor. Den kompetansen bruker de her til å 
finne en løsning. I tillegg viser barna at en klem kan hjelpe like godt. Vi tolker det slik at barna 
selv har opplevd at fysisk kontakt kan være vel så bra som trøst. De viser empati overfor det 
barnet som har slått seg. Barna viser evne til å forstå andres følelser og å praktisere sin 
kunnskap. Danning handler om at barn kan stille kritiske spørsmål, har evne til å reflektere og 
se ting i en større sammenheng. Er det ikke det som skjer her? Deretter løftet vi fram den 
voksnes betydning. Den voksne kunne foreslått å fortsette leken da de hørte at Nils fikk trøst. 
I stedet får barna rom og tid til å diskutere og reflektere uten å bli avbrutt. Alle stopper opp og 
undrer seg sammen. Den voksne anerkjenner barna ved å lytte, og kommer til slutt inn med 
et spørsmål om barna kan gi annen trøst. Dette spørsmålet mener vi skaper ny refleksjon hos 
barna, og de kommer med et nytt forslag. Barna anerkjennes for sin kompetanse og får 
bekreftelse på at deres følelser blir tatt på alvor. Når vi har drøftet praksisfortellingene har vi 
også sett på mulighetsbilde. Er det noe som kunne vært gjort eller sagt annerledes? I denne 
praksisfortellingen snakket vi først om at barna kunne fått positiv tilbakemelding på sin 
kompetanse. Så diskuterte vi om barna alltid trenger ros? Hadde fokuset endret seg om de 
hadde fått ros? Kunne den voksne da blitt oppfattet som en som sto over barna og så ned på 
dem? I stedet tolker vi det slik at barna blir møtt som likeverdige parter. Gjennom å vise 
interesse skaper den voksne felles fokus mellom dem; trøste Nils. Fortellingen fikk oss også 
til å reflektere over bruken av personalressurs. Den viste oss hvor viktig det er at det er 
voksne til stede, og som kan observere og støtte barna. Hadde den voksne vært alene i 
rommet er det sannsynlig at fokuset hadde vært å trøste Nils, som slo seg, og dermed gått 
glipp av den fine samtalen mellom disse tre barna. Vel så viktig er nærheten til barna. Den 
voksne oppholder seg på gulvet på samme høyde som barna, er mentalt tilstede, og kan 
dermed lett fange opp det som skjer.  

De neste fire fortellingene handler om Lise, skrevet i en periode på ti måneder. Lise ble 
beskrevet som ei stille, sjenert jente som hadde samme reaksjonsmønster om det skjedde 
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noe hun ble skuffet, sint eller lei seg for. Hun kastet seg ned på gulvet, gråt og avviste trøst. 
Det opplevdes vanskelig for voksne å roe henne, og hun ble beskrevet som at ”hun hang seg 
opp i gråten”. Da vi så på de fire praksisfortellingene syns vi at det har skjedd en endring hos 
Lise i hennes følelsesuttrykk. Hva kan ha bidratt til det? I refleksjonene og tolkningene har vi 
valgt å se på Lise og den voksnes handlinger og se bort fra andre barn.  

Lise 2,0 år:  

Lise og Trine kolliderer på vei til matbordet. Lise kaster seg på magen på gulvet og 
gråter. Jeg går bort til henne for å hjelpe henne opp. Hun nekter, og jeg setter meg ved 
siden av henne og stryker henne forsiktig over ryggen. Jeg sier at jeg skjønner at hun ble 
lei seg når hun falt på gulvet. Lise svarer ikke, men gråter. Etter en stund spør jeg om 
hun vil være med til bordet for å spise. Hun reiser seg, gråtende. Da vi kommer til 
bordet setter en vikar seg ved siden av henne. Lise gråter mens hun ser på meg. Jeg 
spør om hun vil flytte seg ved siden av meg, Hun nikker. 

Praksisfortellingen ble skrevet for å søke veiledning. Situasjon med Lise hvor hun kaster seg 
gråtende på gulvet og avviser fysisk kontakt ble beskrevet som vanlig reaksjonsmønster. Hun 
hadde vanskelig for å sette ord på hva som har skjedd og gråt enda mer om voksne prøvde å 
løfte henne opp. Lise virket mer skuffet og lei enn at hun hadde vondt på grunn av fallet. Den 
voksne mente at det ikke var god opplevelse for Lise å reagere på denne måten hver gang, og 
det kunne være vanskelig å forstå hvorfor hun gråt. Hvordan kunne vi møte Lise for å hjelpe 
henne ved å ta hennes følelser på alvor? Vi drøftet først den voksnes handlemåte. Lise blir 
tilbudt hjelp til å komme opp, men får aksept på at hun ikke ønsker det. Den voksne stryker 
henne over ryggen og vi mener at Lise dermed opplever den voksne som støttende og 
tilgjengelig.  Det ble ikke stilt spørsmål til Lise om hvorfor hun gråter, da den voksne på det 
tidspunktet vet at Lise ikke klarer å sette ord på det. Hadde den voksne derimot spurt kunne 
Lise opplevd å bli stilt til veggs og tape ansikt. Lise får hjelp til å sette ord på følelsene sine. 
Da Lise ser gråtende på den voksne da de kommer til bords, forstår den voksne at Lise nå 
gråter fordi vikaren er der. Forkunnskap om at Lise er skeptisk og sjenert overfor nye 
mennesker gjør at den voksne kommer til den konklusjonen. Vi opplever at den voksne tar 
ansvar og justerer seg mot Lise. Hun gir Lise mulighet til å flytte seg. Vi mener at Lise 
opplevde at hennes følelser ble tatt på alvor, og hun får anerkjennelse for den jenta hun er.  

Vi reflekterte rundt mulige, andre handlinger fra den voksne. Hvordan hadde det vært for Lise 
om den voksne overså protestene hennes og løftet henne opp?  Da tolket vi det slik at 
fokuset ble flyttet bort fra årsaken til at hun gråt, og gråten kunne i stedet blitt en protest mot 
å bli løftet opp. Hva om den voksne fortsatte til bordet og ba Lise komme etter når hun var 
ferdig med å gråte? Lise hadde da fått tilbakemeldinger om at reaksjonsmåten hennes ikke 
ble anerkjent og respektert. Den voksne hadde på en måte stilt seg over Lise og vist seg som 
den sterke. Hva om den voksne hadde bedt henne slutte å gråte og sagt noe sånt som” Det 
var da ikke noe å gråte for!”?  Lise ville ikke fått en opplevelse av at det er hun som 
bestemmer når hun vil gråte eller ikke. Ingen av disse måtene ville vist Lise at hennes 
følelser var viktige. Vi drøftet at det var viktig å ha lik måte å møte Lise på. Det ville skape 
trygghet for henne. Lise måtte få hjelp til å sette ord på hva som har skjedd. Hun måtte få 
bekreftelse på at vi så henne og forsto at hun var lei seg. Lise måtte få medvirke i om hun vil 
ha trøst eller ikke, og hvilken trøst hun ville ha. Det kunne være med på å gi Lise en 
mestringsfølelse. I tillegg ville vi skjerme henne for vikarer ved å organisere vikarene bort fra 
Lise. Vi drøftet også at ved å søke veiledning ble Lises følelser tatt på alvor.  
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Lise, 2,2 år: 

Mette og Lise former med leire. Lise går litt nærmere Mette mens de prater sammen. Så 
sier Mette: ” Gå vekk, Lise!”. Lise: ”Ikke gå vekk Lise, Mette!” De fortsetter med leire og 
Mette gjentar at Lise skal gå vekk mens hun dytter i henne. Lise sier nei! Og kaster seg 
ned under bordet og gråter. Jeg går bort til bordet og spør Lise hva som skjedde. Lise 
forteller gråtende at Mette har dyttet henne. Jeg sier:” da skjønner jeg at du ble lei deg, 
Lise”. Lise svarer ja. ”Lise, vil du komme fram så skal jeg trøste deg?” Hun kommer og 
setter seg på fanget mitt. Jeg” Det var ikke noe koselig for deg at Mette dyttet deg nei”. 
Nei, gråter Lise. Mette ser på oss og sier:” Unnskyld Lise”. Jeg sier at det var koselig at 
Mette sa unnskyld til Lise og spør Lise om det går bedre nå. Hun svarer ja og går ned 
fra fanget og fortsetter aktiviteten med Mette.  

I denne praksisfortellingen ble først og fremst den voksnes kompetanse løftet fram. Den 
voksne er nær barna slik at det er mulig å observere hva som skjer. Den voksne bryter ikke 
inn ved den første beskjeden Lise får om å flytte seg, men lar barna selv prøve å løse 
problemet. Da Lise ligger gråtende under bordet tilbyr den voksne henne nærhet. Lise får 
mulighet til å medvirke selv, vil du - eller vil du ikke ha trøst? Lises følelse om at hun er trist 
blir anerkjent før hun tilbys trøst. Den voksne gir Lise mestringsfølelse. Videre benevnes 
følelsen til Lise ved at det blir sagt at det ikke var noe koselig for Lise at hun ble dyttet. Lise 
opplever å lykkes og føler at hun ikke taper ansikt. På den måten blir det kanskje lettere for 
dem å fortsette leken. Vi ser at Lise mestrer å sette ord på at hun ikke liker at Mette ber 
henne gå vekk. Da hun gråter setter hun ord på hvorfor. Hun tar imot den trøsten som blir 
tilbudt, og viser at hun ønsker hjelp.  

Lise 2,7 år: 

Gjennom døra ser jeg at Mette og Lise leker sammen. Etter en stund kommer Mette ut 
og hun lukker døra etter seg. Lise kommer etter, virker lei seg og sier høyt at Mette har 
stengt henne inne.Deretter kommer hun bort til meg og sier: ”Nita, Mette stængt mæ 
inn og det vil æ ikke!”. Jeg sier til Lise at det er veldig fint at hun kommer og sier ifra. 
Hun svarer: ”Æ, vil ikke at hu ska gjør det”.  

I denne praksisfortelingen hadde vi Lises kompetanse i fokus. Hun mestrer å sette ord på det 
som har skjedd og hvordan hun føler. Selv om hun virker lei seg, mestrer hun nå å nyansere 
adferden ut fra situasjonen. Den er mer verbal. Hun henvender seg til den voksne, og får 
positiv bekreftelse. 

Lise 2,10 år: 

Lise pusler et puslespill sammen med en vikar. Hun strever for å få det til og gir tydelig 
uttrykk for at hun er sint. Vikaren: ”Du trenger da ikke bli så sint for det der!”. Lise:” Det 
e lov å vær sint i barnehagen vårres!” 

Hva har ført til at Lise nå yter motstand og tydelig uttrykker egen mening overfor en vikar i 
barnehagen? Vi tolker det slik at Lise viser økt innsikt i egne følelser. Vi forstår danning som 
barna har evne til å reflektere og se ting i en større sammenheng. Det er Lise som eier 
følelsen og hun får være så sint hun vil. Ikke bare hun, men alle i barnehagen. Hun ser ikke 
bare egne følelser, men ser dem i sammenheng med alle andres også? Utviklingen skjer i 
gjensidig samspill med omgivelsene, hvor vi får en følelsen av å bli forstått. Da den voksne 
søkte veiledning i forhold til Lise, var det om et ønske å forstå Lise bedre og kunne møte 
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følelsene hennes på en anerkjennende måte. Har Lises følelse av å bli forstått og respektert i 
sine følelser bidratt til at hun har fått en større trygghet på seg selv?  

Etter at vi ble med i utvikingsprosjektet har vi stilt oss spørsmål om hva arbeidet vårt med å 
ta barns følelser på alvor har ført til. Hva har det ført til hos barna? Hva har det ført til for de 
voksne?I dette utviklingsprosjektet har vi ønsket å belyse: ”Hvilken opplevelse og forståelse 
kan barn få av seg selv ved at voksne tar deres følelser på alvor?” Deltakelse i prosjektet 
har ført til økt bevissthet over vår handlinger og holdninger i møte med barnas følelser. 
Praksisfortellinger har vært en viktig metode for å reflektere over problemstillingen. De har 
bidratt til at vi har blitt mer oppmerksom og forstå barnets opplevelse og handlinger. Ved at 
barnas følelser blir tatt på alvor, mener vi barna blir hørt, sett og bekreftet positivt. Det mener 
vi gir barna tillit til egne følelser, trygghet på seg selv og en forståelse av seg selv som 
betydningsfull. I arbeidet med praksisfortellinger hadde vi fokus på den voksnes betydning for 
at barn skal få en positiv opplevelse av seg selv. Vi har lært av hverandre og ikke minst av de 
tilbakemeldingene vi har fått. Tilbakemeldinger har skapt ny forståelse hos oss.  Gjennom 
engasjement og tilegnet kunnskap har prosjektgruppas arbeid fått ringvirkninger videre i 
enheten.  For at vi skal utvide vår kompetanse må det legges til rette for ulike 
refleksjonsmøter mellom personalet.  I løpet av prosjektperioden har refleksjonsgrupper på 
tvers av husene erstattet tidligere assistentmøter innad på hvert hus. Diskusjonene i disse 
gruppene har skapt økt engasjement og større forståelse for hva danning og læring handler 
om. Praksisfortellinger vil fortsatt være en viktig metode i vårt daglige arbeid for å reflektere 
over våre holdninger, handlinger og vår innlevelse i barnas følelser. Arbeidet fortsetter på hele 
enheten.  

Vår adferd som voksne har betydning for om barnet lykkes 
og får en positiv følelse av seg selv. Ved å sette ord på 
når de lykkes mener vi barna er gode modeller for 
hverandre og det har betydning for hvordan barn framstår 
som verdige deltakere i fellesskap. Det kan også ha 
betydning for barnas mulighet til å være en venn. Derfor 
vil satsningsområde for 2013 være ” Æ blir mæ i møte 
med dæ!”. 
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Ragnhild Langegard, Voll barnehage, Rennebu kommune 
 
 

”Ho hadd sykla se tå, e ha trøsta ho e” 

 
Hvordan uttrykker og opprettholder barn vennskap?        
Vennskap er av stor betydning for barn. Vi spør oss selv: Hvordan uttrykker de dette forholdet 
de har overfor jevnaldrende og hvordan bidrar de til fortsettelse og utvikling av vennskap?  Vi 
ønsket å se på barns lærings- og danningsprosess i forhold til vennskap. I vårt arbeid har vi 
søkt å få tak i barnas uttrykk. Deres uttrykk for vennskap er mangfoldige. Det kan være 
barneutsagn eller noe vi har observert i samspill mellom barna. Deres refleksjoner over egen 
væremåte har også vært viktige for oss. Barna har vært vår kilde i prosjektet om lærings- og 
danningsprosesser i barnehagen. Vi har tatt tak i deres innspill, skrevet de ned, ofte som 
praksisfortellinger. Dette har gitt personalgruppen grunnlag for refleksjoner.  

Vi har sett at barna gjør vennskap, de praktiserer det i sin hverdag. Barna bevisstgjøres blant 
annet ved at personalet benevner barnas handlinger. De tar sin kompetanse til nye 
situasjoner og gir flere del i den. Dette ser vi blant annet gjennom at noen praksisfortellinger 
får fortsettelse gang på gang, uke etter uke. Barna har en egenmotivasjon i forhold til å bruke 
de erfaringene de har ervervet seg. Når erfaringene blir synlige for andre barn, gir det disse 
barna impulser til noe som de vil prøve ut. De gangene det oppstår vanskeligheter eller 
konflikter blant barna og de får støtte i en prosess der de kan fortelle hverandre om hva de 
for eksempel er sinte for, klarer de ofte å finne en løsning selv. Vi erfarer at barnas relasjoner 
inneholder mye læring og omfattende danningsprosesser. 

Pilotprosjektet har vært en prosess i personalgruppen. Barna har bidratt ikke bare til egen, 
men også til venners og personalets danningsprosesser. Prosjektet har gjort at vi som voksne 
ser barnas kompetanse tydeligere og våger å gi større rom for barna og deres innspill og 
refleksjoner.   

Voll barnehage ligger i Rennebu kommune i Sør Trøndelag. Rennebu er en typisk landbruks- 
kommune med 2600 innbyggere. Det er kommunen som driver barnehagen. Vår barnehage 
ligger ved elva Orkla, 15 km fra sentrum i kommunen. Barnehagen har to avdelinger, en for 1-
3 år og en for 3-6 år. Det er et nært samarbeid mellom avdelingene, både mht. aktiviteter, 
fysiske rom og personalressursen. Barnehagen er samlokalisert med skolen, og nyter godt av 
det, blant annet i form av å kunne bruke for eksempel gymsal, musikkrom og uteareal.  
Nærheten mellom barnehage og skole gir en mulighet til å skape kontinuitet i arbeidet med 
barna. Vi erfarer skolen som en viderefører av lærings- og danningsprosessen barna har 
starta i barnehagen.  Vi benytter oss av butikk, kirke, gårdsbruk og godt turmiljø i nærmiljøet. 
Barna er på tur en dag i uka. Lengden på turene varierer etter vær og alder, men mulighetene 
er mange, og erfaringene gode. 

Rennebu kommune har som slagord ”et godt sted å være” og har et etisk verdigrunnlag som 
vektlegger åpenhet, redelighet, ærlighet, lojalitet og respekt. Dette skal danne grunnlag for de 
folkevalgte og de ansattes handlinger. Når det gjelder barnehagen, påpeker rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver, 2011 (heretter benevnt som rammeplanen) at: 
”Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg, medansvar og 
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representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være 
forskjellige”, (s11). Dette har Rennebu kommune satt ord på gjennom en ”Veiviser for 
barnehagene i Rennebu”.  Der heter det at: ”Barnas læringsmiljø skal være støttende og 
kreativt og det skal gi impulser til lek og læring.” Barn lærer på ulike arenaer gjennom dagen 
og får opplevelser og erfaringer de bygger videre på. Leken har stor egenverdi, og gjennom 
denne bidrar barna i stor grad til egen læring. Som voksne skal vi se hvert enkelt barn, sørge 
for at primærbehov blir dekket, gi omsorg og møte barnet med anerkjennelse og en 
reflekterende holdning. Barnehagens samfunnsmandat uttrykkes i Lov om barnehager, § 1. 
Formål, blant annet slik: ”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.”   

Som voksne har vi en utfordrende og kreativ hverdag, som gir rikelig med muligheter. I lengre 
tid har vi jobbet med boken Lyttende pedagogikk av Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi. Denne 
har gitt oss mange innspill i forhold til å søke barnas hensikter og la de få innflytelse på sin 
hverdag. Det kan være undringen sammen med barna, la spørsmål stå ubesvart noen dager 
mens barna selv søker svar, la barnas perspektiv være en del av grunnlaget for hva vi gjør i 
dag og for planene vi legger framover. 

I Rennebu arbeider barnehagene etter en metode der vi setter et fokusområde for 
semesteret. Etter innspill fra personalet samles pedagogiske ledere i kommunen for å enes 
om fokusområde. Det kan være som våren 2012: ”Samspill som skaper vennskap.” Ut fra 
fokusområdet formuleres en standard for arbeidet.  Hver enkelt avdeling setter opp hva de 
som voksne vil ”gjøre mer av” og hva vi vil gjøre ”nytt” for at standard blir innfridd. Dette 
danner BESTE PRAKSIS for en gitt periode. Dette oppleves som en målretta måte å arbeide 
på. Det er tydelig hva som forventes av personalet og hva vi ser etter hos barna. Så fikk vi 
Kunnskapsdepartementet sin utfordring om å synliggjøre ”Barnehagen som lærings og 
danningsarena.” Vi vil være en lærende organisasjon, slik rammeplanen uttrykker det: 
”Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse” (s. 
20). Personalet har lyst til å lære mer for å bli enda dyktigere i jobben. Vi så det som et 
privilegium å kunne være med på pilotprosjektet. Vi har knytta vårens fokusområde sammen 
med prosjektet. Det betyr at prosjektarbeidet måtte handle om vennskap for barn i alderen 3-
6 år. Vi har opp temaet på hvert møte i personalet og i samling med barna en dag i uka. Ut 
over det i mange situasjoner som oppstår gjennom en dag.  

For oss var dette en spennende tid, der vi med åpne sanser prøvde å ta inn hva som skjedde. 
Vårt fokus var i første omgang på barna. Vi så dette som en flott mulighet til å heve kvaliteten 
i barnas hverdag og for utvikling i personalgruppa. Barnas utsagn og situasjoner vi observerte 
har gitt refleksjoner og mange nye tanker, som har vært med på å endre vår rolle som voksne 
til være mer aktivt avventende og samtidig støttende overfor barna. I rammeplanen (s. 12) 
står det: ”Refleksjoner over egne handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger”. 
Det er prosesser som vi stadig er i, som er vedvarende, og som gjelder alle. Prosessene er 
avhengig av samspill med andre, samtidig som de er avhengig av rom til refleksjoner og 
ettertanke. Dette gjelder personalet og det gjelder også barna. Deres læring og danning skjer 
i samspill med andre barn og voksne, samtidig som de også er avhengig av mulighet til 
selvrefleksjon. På denne måten er barnehagen en lærings- og danningsarena både for barna 
og for personalet på samme tid. Rammeplanen understreker betydningen av disse 
prosessene som grunnleggende for barns utvikling. ”Gjennom danning legges grunnlaget for 
barnets allsidige utvikling” (rammeplanen, s.15). Danning i barnehagen har som mål at barn 
skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlighet og 
kulturelle identitet, (jf. rammeplanen, kap. 2) 
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Prosjektet ”Barnehagen som lærings- og danningsarena” har gitt oss mulighet til å få noen 
parallelle prosesser. Vi ville forene arbeidet med fokusområdet ”samspill som skaper 
vennskap” med prosjektet ”barnehagen som lærings- og danningsarena. Erfaringen sier at 
dette gir mer læring i forhold til de gangene en opplever å stå i prosesser som drar oss i ulike 
retninger.” Dette kunne vi virkelig tenke oss å finne ut av. Læring og danning i forhold til 
vennskap. 

Arbeidet med å formulere en problemstilling, fikk ta litt tid. Den måtte handle om barn og 
vennskap, men måtte få tid til modning. Vi brukte tid i alle møter på avdelingen til finne 
retning for prosjektet. Pedagogisk sol ble brukt i forhold til vennskap. Stadig var vi på søk 
etter læring og danningsprosesser i praksisfortellingene. Det var mange valg å ta stilling til. 
Hvordan skulle vi klare å få tak i hva barna opplevde, og hva de ga uttrykk for med hensyn til 
vennskap?  Hva tenker barna selv om vennskap? Vårt fokus på barna ble forsterket. Har de 
tanker om sin egen rolle som venn for noen? Noe hadde vi hørt og sett og dette 
grunnleggende viktige området ville vi gå mer inn i. Hvordan uttrykker og opprettholder barn 
vennskap?  Hva tenker vi som voksne om vennskap? Tenker barna det samme som vi som 
voksne gjør?  Hvordan opprettholder de vennskap over tid i så ung alder? I denne prosessen 
delte vi flere og flere historier om vennskap med hverandre. Det ble det mer og mer tydelig at 
vi som voksne betyr mye for barnas vennskap. Etter en del forsøk med formulering av 
problemstilling landa vi på: Hvordan uttrykker og opprettholder barn vennskap? 

Vi ønsket å organisere oss på en måte som gjorde at prosjektet fikk et godt fokus, og 
samtidig ikke tok for mye av hverdagen vår. Det ble dannet en prosjektgruppe som består av 
en fagarbeider, en assistent og med pedagogisk leder som prosjektleder. Alle fra samme 
avdeling. Barnehagerådgiver og styrer har deltatt på gruppemøtene for å ha noen å reflektere 
sammen med. Fagarbeider/assistent har brukt en time i uka til prosjektet. I tillegg kommer 
prosjektmøte og andre samlinger ca en gang i måneden. Prosjektleder har hatt en dag i 
måneden avsatt til prosjektet og i perioden med skriving har det blitt mer. Avdelingen har en 
times refleksjonsmøter tre ganger i måneden. En av sakene på møtet har vært 
praksisfortelling knytta til prosjektet. Vi har fått avsatt tid til å gjennomføre prosjektet, og alle 
på avdelingen har vært med i arbeidet.  Veiledning fra DMMH har gitt nyttige og gode innspill.  

Barna har vært vår kilde knyttet til det vi har reflektert over. Det var deres innspill vi ville ha 
tak i, og som skulle danne grunnlaget for våre refleksjoner i lærings- og danningsprosessen. 
Barna har bidratt med mye. De har tegnet, skrevet om vennskap og hengt det på en 
vennevegg. En bevisstgjøring hos dem, men også en synliggjøring for oss, om hva de tenker, 
vektlegger og verdsetter med vennskap. Deres innspill har gitt oss mulighet til sammen med 
barna å se på tegningene og få en felles refleksjon.    

Barnesamtaler, både spontane og planlagte, har gitt oss spennende informasjon fra 
enkeltbarn. De har gitt oss innblikk i deres verden, og en mulighet til å undres sammen med 
dem. De forteller om hvordan de ser på seg selv som venn, og hvordan de ser sine venner. 
Barna har tydelig satt ord på verdier som å få hjelp, gir dem trøst, får tjenester av venner, 
hjelper hverandre med rydding, gjøre en rekke morsomme ting sammen og at noen venter på 
dem. De tror vennene forventer omtrent det samme av dem, nemlig trøst, hjelp og tjenester. 
Hva liker vennene dine at du gjør, og hva liker du at vennene dine gjør? Dette er spørsmål vi 
har snakka om sammen med barna. Vi ønsker å sette fokus på den enkeltes betydning for de 
andre i gruppa. Det du gjør betyr noe for den du gjør det mot, og omvendt. Måten barn møtes 
av andre på, vil påvirke deres oppfatning av seg selv. Rammeplanen understreker: ”Barn må 
møtes med tillit og respekt… Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. 
Fellesskapet i barnehagen er derfor viktig som læringsarena, og vennskap blir grunnleggende 
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for godt fellesskap” (rammeplanen s. 21). Lekefellesskapet i barnehagen legger grunnlag for 
å danne vennskap med hverandre. Barna praktiserer vennskap i leken. De inkluderer ved for 
eksempel å inviterer inn i leken, de skaper roller som passer, men de kan også ekskludere.  

Praksisfortellinger har vist seg å være svært nyttige for oss i arbeidet. Observasjoner vi har 
gjort er nedskrevet og reflektert rundt i fellesskap i etterkant. De fleste av fortellingene består 
av barnas egne utsagn, deres væremåte eller kroppsspråk som kan være blikk, gaver eller 
tjenester. Samlet har metodene gitt oss et mer variert og utfyllende bilde av barna og av vår 
egen rolle. Refleksjonene i møtene har bidratt til å knytte hverdagen vår sterkere til 
problemstillinga, samt å gi arbeidet større aktualitet. Jeg vil fortelle om en spontan aktivitet 
som ble til en vennevegg. 

De eldste jentene på barnehagen fikk ark og tusjer og satte i gang med å tegne vennskap. De 
viste ulike sider av vennskap gjennom tegningene sine. Vi hang det opp på en stor veggtavle 
på samlingsrommet vårt. I samlinga fortsatte vi den samtalen vi allerede hadde startet ved 
tegnebordet. Da fikk også de andre i gruppa være med. Barna deler av det de selv har erfart 
og opplevd som godt. Tegningene viser gleden over å kunne spise favorittmaten sammen med 
venner de har på besøk. Opplevelsen av at en venn sa unnskyld, eller å kunne hjelpe en som 
har slått seg, å få akkurat den medfølelsen en trengte når en selv var uheldig.  Å oppdage nye 
ting på tur i skogen var nedtegnet på en side. Dette er det venner gjerne gjør sammen. De vet 
mye og praktiserer også mye av det de vet. Videre en historie om barn som praktiserer 
vennskap overfor hverandre.  

En voksen, som mente å ha hørt gråt, opplever at da hun kom fram til ”ulykkesstedet” kan et 
barn fortelle: ”Ho hadd sykla se tå, e ha trøsta ho e.” På sykkelen sitter et fornøyd barn i god 
framdrift. Her er det en seksåring som har sett at hun kunne bidra med trøst. Selv liker hun 
også å få trøst av venner. Hun har satt ord på det i en samtale jeg hadde med henne. Videre 
fortalte hun at hun tror vennene liker at hun trøster dem og hjelper dem. Jeg tenker at hennes 
bevissthet om hva hun selv liker og hva hun er god på, er en styrke for henne, og gjør at hun 
raskere går inn i slike situasjoner. Hun gjør det naturlig empatisk og med stor selvfølgelighet.  

Det går ikke mer enn to uker før hun selv sykler seg av. ”Hun blør!” sies det. Det står fire 
barn rundt, og en av dem, en jevnaldring, står klar med et papir fukta med vann.”E henta det 
med én gong e såg det” Han får anerkjennelse for å være hjelpsom og tørker av blodet. Hun 
er veldig takknemlig. Vi vil inn å sette på plaster. Hjelperen tror vi må ha på rensevann. Så 
løper han først, vasker hendene sine ved vasken, fukter et nytt papir og tørker kneet på nytt. 
Pyrisept og plaster kommer på. Resten av dagen lekte hun med hjelperen og to andre gutter. 
Når han blir henta, får mor høre om det som har skjedd. Han kommer til og både mor og sønn 
er tydelig stolte. Slik fortelles det av fagarbeideren.  

Denne gangen er det hun selv som får erfare og ta i mot trøst og hjelp. Og hun nyter det. 
Gutten er litt avventende. Han har forberedt seg med fuktet papir og setter i gang på 
klarsignal fra en voksen. Jeg er imponert over hans raske tanke om hva som trengs. Hans 
innlevelse i situasjonen gir grunnlag for hans handlinger. Det ser ut som hans bidrag bygger 
på erfaringer fra tidligere lignende situasjoner. Han praktiserer vennskap slik han har gitt 
uttrykk for når vi snakka om det tidligere. Han tror vennene liker at han trøster og at han leker 
med de som er lei seg.  Denne dagen ga han mulighet til akkurat det. Et tydelig uttrykk for 
samhørighet og vennskap gjennom trøsting, og i en videreføring gjennom leken etterpå. I 
perspektivet om å uttrykke og opprettholde vennskap ser jeg dette som et sterkt uttrykk.  Det 
er så helhjertet, det er bare dette som gjelder akkurat nå. Det er stort å sende hjem en gutt 
sammen med sin mor en slik dag. Begge stolte og glade over dagens hendelse. De 
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tilbakemeldingene gutten fikk i situasjonen, der de andre barna var og hørte det samme som 
han, er gull verdt. Ikke bare ser de et eksempel til etterfølgelse, men det gjør også noe med 
guttens rolle blant venner.  Jeg ser at slike dager er viktige både der og da og i et lengre 
perspektiv. Dette er en del av et viktig arbeid som blant annet sies slik i rammeplanen: 
”Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale 
samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.” 
(s.32). 

I begge historiene har barna kommet til personalet for å få deres medvirkning eller støtte. Det 
trengtes en voksen som er tilstede i dialogen med barna. Jeg undres hva de opplevde de 
barna som stod rundt? De fikk med seg hele hendelsen. De ser et barn som praktiserer 
vennskap. Han går litt lengre i omsorgen enn det jeg har sett de har gjort tidligere.  

Dagen etter forteller jenta meg om trøst og hjelp hun hadde fått da hun datt av sykkelen. Hun 
forteller med glede om hjelpen han har gitt henne. Jeg forstår at dette er viktig, det har 
virkelig betydd noe for henne. Mens jeg hører på hennes historie, hører vi en tydelig glad gutt 
fra toppen av treet vi sitter under: ”Det var e det.”  Det gir meg en mulighet til å gi han positiv 
tilbakemelding på hendelsen.  Vi kan glede oss sammen over det som skjedde. Hendelsen 
var viktig for han også. Det som gjorde dette mulig var den voksne som trer tilbake i 
situasjonen slik at han fikk komme fram med sin kompetanse. Som personale er vi midt i en 
læringsprosess her. Vi øver oss på nettopp dette å la barna få rom til å gjøre selv. Vi er der, 
støtter og bekrefter, i en litt mer tilbaketrukket og avventende posisjon enn tidligere. 
Tilbakemeldingene oss voksne imellom har vært til hjelp for oss i denne prosessen.  

En uke senere er han på plass med hjelp igjen. Det trengs plaster og trøst. Positivt, tenker 
jeg, han blir en rollemodell for de andre. Vi merker at de andre barna også vil ha den samme 
image. Samtidig som vi er tydelige på at dette må være barnas egen vilje og ikke utført for å 
tilfredsstille personalet eller for å få vår oppmerksomhet. Det er personalets ansvar å 
balansere dette.  Hvor mye hjelp synes hun det er godt å motta, hvor mye skal han gi, og hvor 
sterkt er den voksne inn i bildet i situasjonen?  Her er det en balansegang, der vi som 
personale hele tiden må gjøre avveininger. Gjensidigheten barna imellom i denne hendelsen 
er viktig for deres videre vennskap. Rammeplanen sier det slik: ”Omsorg i barnehagen 
handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. 
Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial 
kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. I danning inngår 
oppdragelse som en prosess der voksne både leder og veileder neste generasjon,” (s. 31). 

Lærings- og danningsprosessene i barnehagen er ofte parallelle prosesser, én blant barna og 
en blant personalet. Disse prosessene er avhengige av hverandre. Barna sine utsagn og 
væremåte er grunnlaget for de refleksjonene personalet gjør sammen. Barna reflekterer over 
det de ser, hører og opplever. De overfører fra en situasjon til en helt annen og bruker den 
erfaring de har ervervet. En liten historie om selvrefleksjon: 

En femåring som midt i en konflikt måtte på do. ”E må på do, e MÅ på do!”  Etter et lite 
dobesøk kommer barnet tilbake: ”E ska lov å vårrå snill!”  

For meg ser det ut som dette barnet lager seg en liten pause i konflikten for å tenke seg om. 
Det er lettere å tenke når en er ute av situasjonen og ingen forstyrrer. Tid og rom for 
selvrefleksjon. Her kan en tenke gjennom sin opplevelse av seg selv i forhold til møtet med 
de andre i den aktuelle situasjonen. Denne gangen fører det til en korrigering av egen 
væremåte. Det gjorde at han ble inkludert i de hemmelige papirene konflikten handla om. I 
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vår refleksjon i ettertid tenker vi at dette barnet har en bevisst strategi og at vi vil være 
raskere til å gi rom for besøk på do eller andre steder for selvrefleksjon. Denne situasjonen 
ga oss større innsikt i at barna vet, kan og har måter å takle situasjoner på som ofte går 
utover det vi som voksne i første omgang tenker de har forutsetning for. 

Vi stilte spørsmålet om hva som skal til for opprettholdelse av leken. I historien over ser vi at 
dette barnets selvrefleksjon fører til inkludering i leken. Ofte opplever vi at det er samspill, 
der et barn både er villig til å bidra med noe og å gi slipp på noe, som gjør at det er mulig å 
holde på vennskapsforhold over tid. Denne vekslingen er grunnleggende viktig å lære. Det 
handler både om en selv og om de andre eller samfunnet rundt. Denne vekselvirkningen vil 
enhver av oss leve i hele livet. Dette er med på å understreke hvor viktig det er å arbeide 
målretta i barnehagen. Når vi setter konkrete målbare mål som følges opp jevnlig, ser vi 
endringer i forhold til disse. Arbeidet med barns uttrykk for vennskap har gitt personalet 
mange selverkjennelser og nye erfaringer. Det har lært oss mye om barns kompetanse på å 
uttrykke og til å opprettholde vennskap. Det belyses videre med denne erfaringen: 

Mor til en gutt, som en periode ikke har hatt lyst til å gå i banehagen, forteller: ”Jeg spurte 
om han ville være med meg en tur til byen, og vet du hva han svarte: ”Om jeg har dag i 
barnehagen, vil jeg heller dit.”  Først sier det både mor og meg at nå synes gutten det er greit 
å gå i barnehagen. Egentlig ganske attraktivt med barnehage når det slår ut en bytur. Jeg vet 
hvor fortvila gutten var i en periode. Som voksne snakka vi om det og la en plan for hvordan vi 
skulle hjelpe ham. Vi ønsket å styrke han i hans syn på egen betydning, og var raske med å 
sette ord på gode samspill gjerne i andres påhør. Han skulle være trygg på at han kunne 
være en god lekekamerat. Han hadde mye å tilføre leken og relasjonen mellom barna. Denne 
uttalelsen fra han er et klart uttrykk for at han har venner og han vil gjerne være sammen med 
dem. Et tydelig vendepunkt for han og en bekreftelse på hva han selv opplever.  

I tilegg til denne fortellingen vil jeg nevne tre små episoder som sier meg noe om å 
opprettholde vennskap: 
 
Etter ferien sier en mor til meg. ”Han har snakket om henne hele ferien.”  Han har tydelig 
gledet seg til å treffe henne, til å fortsette en lek og et vennskap. Gode opplevelser er med på 
å opprettholde vennskap. Jeg forstår at han opplever relasjonen som viktig, og at han ser 
fram til å treffe henne. Jeg hører mor formidler hans uttrykk for vennskap. Jeg undres: innfrir 
hun forventningene, eller blir han skuffa? Har hun forventninger til han, eller har hun ikke 
samme opplevelsen av den gode leken som bare fløyt så godt, av latter og spennende 
innspill, gode utfordringer, samhold og av vennskap? En mandag, to måneder senere, prøver 
jeg å finne ut av dette. Hun stråler opp og svarer med et spørsmål: ”Vet du hvem som var hos 
meg i går?” Så ser hun tvers over bordet og får bekreftelse på god opplevelse av han. Det er 
så vidt stolene klarer å holde på kroppene som er så fulle av glede.  
 
Vi skal på tur, og et barn nevner at annet barns navn, og vips står de ved siden av hverandre, 
hand i hand, klar til å gå. Et navn ble nevnt som et signal på at du er ønsket som turpartner. 
Kanskje tenker de:” Det er fint å gå sammen med deg. Vi har det fint sammen, vi er venner.” 
Barnas vennskap vises ofte i at de søker hverandre som lekepartnere.  

Til slutt han som hadde vært hjemme noen dager og fikk denne kommentaren da han kom 
tilbake: ”Er du frisk? Så fint.”  Jeg hører gleden i stemmen, og tenker at å bli møtt på denne 
måten er god. Det er ikke vanskelig å forstå at det ligger gode erfaringer bak utsagnet. Barna 
gjør vennskap.  
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De har lært noe om å sette pris på hverandre, om å gi hverandre oppmerksomhet. Enten de 
har erfart det hjemme eller i barnehagen, sammen med voksne eller andre barn, er dette noe 
som kjennes godt. Den danning, som skjer i slike hverdagssituasjoner, kan ofte synes som 
selvfølgelige, men er av stor betydning, og legger et grunnlag for videre danning. Den ene 
erfaringen legges til den andre, og slik skjer danning i samspill med hverandre. Rammeplanen 
uttrykker det slik: ”Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på 
tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns 
vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og 
meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og 
sosial kompetanse” (s.32). 

Intuitivt vet barna noe om å opprettholde, om å ta vare på, om å bygge videre på det de har. 
På den andre siden vet de også noe om hva som ikke er godt, om å avvise hverandre, om hva 
de aksepterer av hverandre og ikke. De bruker kroppsspråket. Det kan være blikk, la være å 
nevne en annen i en sammenheng, snu seg fra et annet barn osv. Andre ganger erfarer vi at 
reglene blir til der og da, tilpasses situasjonen og har til hensikt å begrense hvem som får bli 
med. Dette er situasjoner vi som personale må ta tak i. At en har lyst til å bli med i en lek, 
kan etter min mening ikke automatisk gi rett. Vi må ha både barnet, som blir avvist og dettes 
muligheter til andre gode lekealternativ for øyet, og situasjonen til de som ikke vil ha flere 
med. Ofte er det en grunn til at de gjør som de gjør. Her må det gjøres avveininger og brukes 
skjønn i hvert enkelt tilfelle. Som personale trenger vi å se en større helhet. Mye løser seg 
når vi lar den enkelte få lov til å forklare seg. Det skapes forståelse dem imellom og 
løsningen kommer gjerne som et resultat. Det betyr at de gjerne har løsningen selv, men at 
de trenger en voksen til å støtte dem i en dialog fram til et resultat. Dette krever ofte mye 
tilbakeholdenhet med egne løsningsforslag hos personalet. Barna får mulighet til å lære 
konfliktløsning og erfare gode løsninger.  Konfliktløsning handler om å opprettholde og 
videreføre en positiv relasjon og et vennskap. Dette er en del av en danningsprosess som er 
med på å sette barna i stand til å håndtere den hverdagen de møter.  

I en periode så vi at det oppsto situasjoner der barna selv valgte å forlate leken de var med i. 
Dokka Kai Jonatan er med oss i samlinger og tar gjerne opp tema omkring det som skjer i 
gruppa. Etter en samling der han fortalte om en kamerat som vil bestemme hva han skal ha 
på brødskiva, kom ei femårs gammel jente bort til meg med en klar melding. ”Jeg synes at… 
bestemmer for mye i leken.” Så snudde hun og gikk. Hun har overført Kai Jonatan sin historie 
til en annen situasjon og gir meg sin refleksjon. Kai Jonatan har legalisert temaet ved å sette 
ord på noen følelser. Hun har fått tillit nok til å ta opp et problem hun har i en relasjon. Å 
sette ord på vanskelighetene gjør at vi får mulighet til å gjøre noe med det. Når jeg får slike 
meldinger, som hun ga meg, har jeg forpliktelse til å bidra til en bedre relasjon. Vennskap har 
mange aspekt. Det kan for eksempel være at de ikke alltid må leke sammen, selv om noen 
av barna mener vennskap dreier seg om at de alltid skal det. Noen barn mener det er mulig å 
være uenig med venner eller være uvenner for en stund.   

Personalet har ansvar for å legge til rette for et variert erfaringsgrunnlag for barna. Det kan 
være at de får mulighet til å lede leken, eller å få prøve en underordnet rolle. I utgangspunktet 
ønsker jeg at barna skal ha mulighet til å være i en lek som mest mulig bygger på 
gjensidighet, der alle får være med på å skape den ut fra sin forutsetning. Leken blir da deres 
felles eie. Vennskap bygges også mellom og av de involverte. Jeg vil her vise til rammeplan 
(s. 34): ”Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter 
og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.” 
Videre til Utdanningsdirektoratet, Vennskap og deltakelse. Kompetansesatsing i 2012: 
”Barnehagenes bevisste og kontinuerlige arbeid med verdier som vennskap og tilhørighet, 
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toleranse og mangfold, inkludering og deltakelse er avgjørende for å nå målet om et 
barnehagetilbud av høy kvalitet for alle barn.” Mye av ansvaret, for at barna skal komme ut av 
vanskelige situasjoner på en god måte, ligger hos personalet. Deres erfaringer skal gi 
grunnlag for nye situasjoner. Gang på gang viser barna sin kompetanse. Jeg vil dele en 
fortelling om tilgivelse.  

Ei jente på 4 år kommer løpende mot meg. Jeg hørte gråten hennes på lang avstand og løp 
henne i møte. En gutt, drøyt året eldre, har slått henne, forteller hun, idet hun viser meg 
armen sin. Jeg kan ikke se noe merke, men tviler ikke på at hun har vondt. Jeg finner gutten 
med den sterke arma i skjul under stabburet. ”Er du lei deg?” spør jeg. Han nikker og 
bekrefter det jeg har hørt. Hun hadde ledd av han da han slo seg på dørkarmen.  Da hadde 
han slått henne. Jeg var enig med han i at det er ikke godt at noen ler, når en får vondt. Det 
gjør på en måte vondt det også. Men så er det slik, sier jeg, at du kan ikke slå selv om hun 
ler, men du kan si at du ikke liker det. Saken var grei, og han krøyp fram fra sitt skjulested. 
Jeg finner jenta i full lek og forteller henne hva han og jeg har snakka om. Hun ga uttrykk for 
at det forstod hun. Da ser jeg han kommer mot jenta.  De står med 4-5 meters avstand og 
sier høyt og tydelig unnskyld til hverandre. Først han, så henne. Så strekker han armene fram 
mot henne, og de møtes i en omfavnelse. Hun rekker akkurat opp til å holde godt rundt hans 
hals. Jeg ser to smilende og glade ansikt som nyter en god klem. Dagen etter nevnte jeg 
hendelsen for gutten, mens jeg trakk dressen over skoa før han skulle ut. Han huska den. 
”Kjentes det godt ut å be om unnskyldning?” spurte jeg. Jo det gjorde det, kunne han 
bekrefte. Gleden kunne på nytt vises i ansiktet. Jeg mener disse barna har lært noe viktig. De 
har lært noe om å gjøre opp, om å gi avkall på det som er vondt og vanskelig og om å bygge 
på det som er godt. Bygge vennskap og ta vare på samspill.   

Oppsummerende vil jeg si at barnas mange uttrykk for vennskap, og deres måte å opprett- 
holde relasjonene på, er mange. Barn gir helt klart i tidlig alder uttrykk for at de setter pris på 
hverandre, etter hvert setter de mer ord på det.  Dette viser seg som smil, klemmer, dele 
leker, trøste og etter hvert å gjøre avtaler og planlegge lek. Ha med små gaver, gjøre tjenester 
for hverandre, spørre etter, og vente på hverandre osv. Vi ser at både mimikk og det verbale 
er uttrykk for vennskap. Deres kompetanse har overrasket oss gang på gang. Vi erfarer som 
rammeplanen sier at: ”Barna er sosiale aktører som bidrar til egen og andres læring” (s. 16). 
De har vært aktører i egen og hverandres dannelsesprosess og har i stor grad lagt grunnlaget 
for personalets prosess. De lærings- og danningsprosesser barna er i, har ikke sitt grunnlag i 
teorier. De er erfaringsbaserte. Prosjektet har tydeliggjort for oss at barna lever sine 
relasjoner. De gjør vennskap, og dannes kontinuerlig i måten de møter omverden på og i 
samspillet med den. 

For oss har det blitt enda viktigere å ha samme fokus som barnet. Det gjør at vi lettere får tak 
i deres intensjoner. Vår betydning som personale kommer tydeligere fram. En av våre 
fagarbeidere sier: ”Det er mesta hustre! E tenke på ka det kan bety for et barns opplevels.”  
Små blikk og kommentarer kan bety så mye både på godt og vondt. Det samme gjelder oss 
voksne imellom, legger hun til. Det er viktig at personalet har en god tone med kultur for å si 
noe fint om hverandre. Vi er modeller, og vår tone vil smitte over på barna.  

Som voksne kan vi si at prosjektet har gjort noe med måten vi ser ting på. Vi ser andre ting 
enn vi gjorde tidligere, og går inn i situasjoner og responderer med en annen bevissthet enn 
tidligere. Nå våger vi å skape rom for barnas refleksjoner og tanker i langt større grad enn 
tidligere, og vi er nysgjerrige på å høre hva barna sier. Barna får mer tid til å reflektere og til å 
ta avgjørelser selv. Vi er aktivt tilstede på sidelinja med øyne, ører, munn og hjerte. 
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Det har også gjort noe med de historiene vi forteller til hverandre som voksne. De har et 
annet fokus enn tidligere. Ofte handler de om prosesser som barna står i over tid. Historiene 
deres hadde allerede startet, da vi ble klar over dem, og de fortsetter i dag og ser ut til å 
videreføres inn i framtiden. Vi fikk se at mange av fortellingene våre fikk en fortsettelse, slik 
praksisfortellingen om ”hjelperen” er et eksempel på. Vi opplevde at vår aktive tilstede- 
værelse var av betydning for barna i deres lærings- og danningsprosess. De refleksjonene, vi 
har gjort oss gjennom dette prosjektet, har dannet oss til noe annet enn det vi var.   
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Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena 

Rapport fra en pilotstudie 

 

Denne pilotstudien ble gjennomført på oppdrag av Fylkesmannen i Østfold fra desember 
2011 til desember 2012. Rapporten inneholder erfaringsabserte artikler fra de ti 
barnehagene som deltok og en teoribasert artikkel fra barnehagelærerut-danningen ved  
Høgskolen i Østfold. 

 

Forord 
Prosjektet har tatt utgangspunkt i Regjeringens formål om å styrke barnehagen som dannings- 
og læringsarena. Dette er nedfelt i St.meld nr 41 om Kvalitet i barnehagen og Statsbudsjettet 
for 2011.  Dette er også i tråd med Soria Moria II erklæringen som sier at en skal legge vekt 
på å utvikle kvalitet i barnehagen og videreføre tradisjonen med barnehager som legger til 
grunn et helhetlig syn på barn og læring. 

Bostadutvalget gjennomgikk formål med opplæring og formål med barnehage, og kom med 
sin innstilling som inneholdt danningsbegrepet i 2007. Vedtaket kom i Stortinget i 2008. (På 
grunn av at den nye formålsparagrafen forutsatte andre lovendringer trådte den først i kraft 
høsten 2010 sammen med disse.) Formålsparagrafens omtale av danning lyder som følger:  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Formålsbestemmelsen sier videre: 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, neste-
kjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  

Her er det viktig å legge merke til begrepet verdier. I bunn og grunn handler det om nettopp 
dette. En felles forståelse av hvilke verdier vi ønsker å fremme overfor våre barn. 

Dannelse eller danning blir gjerne definert som finhet i kultur og væremåte, kombinert med 
visse kunnskaper. Men det er en snever betydning, og kanskje litt av begrunnelsen for at 
dannelse nå konsekvent er blitt erstattet med danning. 

Barnehagene har de senere år vokst seg frem til å bli en viktig del av det helhetlige lærings-
løpet. 

Derfor blir det grunnleggende å ha flere fokus samtidig. Kunnskapspress, lærings-resultater, 
tester og internasjonale undersøkelser preger mediene.  Barnehagen er blitt en del av 
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utdanningsløpet, læring og språkutvikling går igjen som begrep. Derfor var det flott at det ble 
igangsatt et pilot prosjekt der læring og danning skulle sees i sammenheng. 

På det norske teatret gikk det våren 2012 en flott forestilling. ”Abrahams barn”. Denne 
handler om hva som er felles i den kristne, jødiske og islamske troen.  

For å få tak om begrepet danning kan det være nyttig å se til de gamle, vise og kloke hoder 
som tidligere har vært opptatt av verdier, danning, læring m.m. 

Mens egypterne og babylonerne dyrket vitenskapen for den praktiske nytten den hadde, var 
undringen og nysgjerrigheten et hovedmotiv for grekerne. Sokrates uttalte i tråd med dette: Et 
liv der en ikke spør om hvorfor, er ikke verd å leve (ca 500 år f.Kr.) . 

Selvbeherskelse og måtehold, den harmoniske utvikling av evner og krefter, og den sindige 
avveiing i alle forhold – sammen med sansen for det skjønne – var athenernes danningsideal. 
For å realisere dette tok de i bruk både musiske og gymnastiske dannelsesmidler. De 
musiske omfattet musikk, litteratur, tegning og matematikk, og de gymnastiske leker, idrett 
og våpenøvelser. Betingelsen for at den harmoni athenerne stilte mot, skulle utvikle seg, var 
at disse to sider ved dannelsen gjensidig fikk gjennomtrenge hverandre, og at den ene ikke 
fikk dominere på bekostning av den andre. den som bare musiserte ble bløtaktig, og den som 
bare henga seg til gymnastikk, ble uvitende og plump, og stolte på rå makt og brutalitet. 

Friedrich Frøbel (1781-1852) tar oss inn i lekens betydning. Han sier:  

Leken er det høyeste punkt i den menneskelige utvikling i barnealderen, for den er det 
frie uttrykk for barnets indre vesen. Leken er den mest typiske åndelig frambringelse 
av menneske på dette trinnet, og den er samtidig et bilde på alt menneskelig liv, av 
det indre hemmelige naturliv i menneske og i alle ting. Den skaper derfor glede, frihet, 
tilfredshet, ro i det indre og ytre, fred med verden. Kildene til alt godt fins i leken, og 
utspringer av den. Et barn som gir seg hen til leken og leker selvvirksomt, stille og 
utholdende til det er trett, vil ganske sikkert bli et dyktig, stillfarende og utholdende 
menneske, som vil fremme sitt eget og andres vel gjennom selvoppofrelse.  

Pilotprosjektet Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena handlet om å styrke barne-
hagen som læringsmiljø og danningsarena.  

Utviklingsarbeidet skulle bidra til at personalets utforsking og forståelse av hvordan 
barnehagen i tråd med barnehagens samfunnsmandat kan legge til rette for barns læring og 
danning. Barnehagene skulle med utgangspunkt i kapittel 3 - Fagområdene, utvikle et 
helhetlig læringssyn hvor omsorg og lek, læring og danning står sentralt. Utviklingsprosjektet 
skulle bidra til en klargjøring av hvordan danningsbegrepet kan forstås inn i barnehagen 
praksis. 

Læringsbegrepet blir også diskutert i sektoren, og evalueringen av rammeplanen viser at 
mange barnehager strever med å utvikle barnehagen som god læringsarena og forstå hvordan 
arbeid med fagområdene kan skje. Det kan synes som om det er en utfordring å forstå læring 
innenfor det helhetlige læringsbegrepet. Danningsprosjektet måtte derfor naturligvis gå inn i 
rammeplanens kapittel om fagområdene, og utforske og forstå hvordan kapittel 1 og 2 skal 
påvirke hvordan barnehagene jobber. 

Formålsparagrafen er overordnet andre lover og forskrifter, og skal si noe om hva vi ønsker 
med barnehagene. For hver enkelt barnehage ble det viktig å finne en felles forståelse av 

 
 

overordnede verdier, og hvordan det som står i formålsparagrafen helt konkret skal kunne 
brukes inn i barnas hverdag.  

Pilotprosjektet, slik jeg så det, var med på å styrke barnehagen som læringsmiljø og 
danningsarena ved at barnehager i et samarbeid med universitet og høgskoler gjennomførte 
et utviklingsprosjekt som dannet grunnlag for god praksis omkring læring og danning i 
barnehagen. Utviklingsarbeidet bidro til personalets utforsking og forståelse av hvordan 
barnehagen i tråd med barnehagens samfunnsmandat kunne legge til rette for barns læring 
og danning. De var med på å gjøre begrepene til ”sine”. ”De skal inn i hodet, ned i magen og 
ut i henda” som den førskolelæreren som statsråden siterte sa, når hun snakket om hvordan 
formålet skal bli synlig i barnas hverdag. Utviklingsprosjektene bidro til en tydeligere 
klargjøring av hvordan danningsbegrepet kan forstås inn i barnehagens praksis. Innholdet i 
prosjektet ble også sett i sammenheng med rammeplanens fagområder som er beskrevet i 
kapittel 3, som igjen altså bygget på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek læring og 
danning står sentralt. 

Det har vært ulike måter å jobbe med dette. Prosjektet åpnet for ulike rom for lokale 
variasjoner, og det var viktig å finne en form som passet de som var involverte i prosjektet 
lokalt. Det ble også åpnet for at fylkesmennene kunne velge hvordan midlene best kan 
disponeres for å oppnå formålet, og det var viktig at kommunen som barnehagemyndighet 
skulle involveres i tilrettelegging av samarbeidet samt oppfølging. Vi valgte, naturlig nok, å 
samarbeide med vårt fagmiljø i Østfold – Høgskolen i Østfold. 

Det var imidlertid et viktig poeng at hele personalet skulle involveres, både pedagogiske 
ledere og assistenter. Som ledd i kvalitetssatsingen er det viktig å jobbe med 
kompetanseheving i barnehagene, og kvaliteten styrkes når hele personalgruppen er 
delaktige, samtidig som det er viktig å understreke pedagogenes faglige ansvar.  

Så ved veis ende i denne omgang har vi nå fått fine artikler, som hver for seg, etter mitt syn, 
kan bidra til å gi oss mer kunnskap og læring om begrepene, bruken av dem og hvordan 
praksisen i de deltakende barnehager er blitt endret etter hvert som innsikten økte. 

Så vil de ulike erfaringer som er blitt gjort av de deltakende barnehager kunne si oss om noen 
av alle de fine ordene som er sagt omhandles til konkret handling og forståelse. 

 

MILOSLAV ROZMARA 
Seniorrådgiver 

Fylkesmannen i Østfold 
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Marianne hatlem, Studieleder for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold  

 

Innledning 
Prosjektet «Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena» startet opp høsten 2011 
på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) som et nasjonalt pilot prosjekt hvor 
departementet gav bestillingen til 6 fylker via Fylkesmennene (FM) og høgskolene. 
Høgskolen i Østfold fikk da i oppdrag av Fylkesmannen i Østfold å lede en av pilotene fra 
oppstart desember 2011 til avslutning i desember 2012.  

I belastningsfullmakten av 30.06.2011 fra KD til FM står det at 

Formålet med pilotprosjektet er å styrke barnehagen som læringsmiljø og 
danningsarena ved at barnehager i et samarbeid med universitet og høgskoler 
gjennomfører utviklingsprosjekt som danner grunnlag for god praksis omkring læring 
og danning i barnehagen. 

Bakgrunnen for pilotprosjektet om barnehagen som læringsmiljø og danningsarena var 
endring i barnehageloven og endring i Rammeplan for barnehagen (KD, 2011). Denne 
endringen utfordret barnehagen til nye forståelser og praksiser gjennom innføringen av nye 
begreper, noe som gjorde at departementet så behovet for støtte til barnehagen i form av økt 
kunnskap og kompetanse gjennom utviklingsarbeid. Endringene i lovverket gjennom endringer 
i forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret 
formålsbestemmelse i barnehageloven. Det nye formålet slår fast at barnehagen skal 
videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for 
barns allsidige utvikling.  Med den nye formålsbestemmelsen har barnehagens 
samfunnsmandat blitt mer omfattende og tydelig.  

Den nye formålsbestemmelsen stiller høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere 
verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene. Mange mener at 
endringene innebærer en sterkere presisering og utdyping av barnehagens innhold og 
oppgaver i tråd med det nye formålet.  De viktigste følgeendringene finner man i kapittel 1 
Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver, særlig kapittel 1.1, 1.2 og 1.3 (KD, 2011).  

Rammeplanen for barnehager sier at: 

Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og 
være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. Danning er en livslang prosess 
som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og 
væremåter.  

Barnehagen skal tilrettelegge for barns utforsking av verden, opplevelse av mestring og lyst til 
å lære. Barna blir ikke sett på som passive mottakere av kunnskap, men som aktive brukere 
som deltar, medvirker og påvirker. Gjennom danning er barna med på å omsette holdninger til 
handlinger. Måten barn lærer å se hverandre på er en forutsetning for danning. Gjennom 
danning utvikles evnen til etisk refleksjon og tenkning. Når voksne går inn for å utvikle et 
inkluderende miljø, preges barnas danningsprosess av inkluderende holdninger. Danning skal 
skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge grunnlaget for barns mulighet til aktiv 
deltakelse i et demokratisk samfunn. Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å 
forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning.    
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Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for 
meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i 
formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de 
utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv 
som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn 
læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer 
danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter 
og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges 
grunnlaget for barnets allsidige utvikling.  

I danning inngår oppdragelse som en prosess der voksne både leder og veileder neste 
generasjon. Gjennom oppdragelse og danning videreføres, endres og forhandles det om 
verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. Personalet skal veilede barn i deres 
veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav og egen væremåte. Barn må få hjelp til å 
oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. Oppdragelse og danning må 
skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Personalet i barnehagen må kunne 
begrunne verdimessige standpunkter knyttet til oppdragelse og danning både overfor seg selv 
og foreldrene. 

Barnehagene har blitt utfordret på sitt oppdrag som både i varetakere av 
barndommens egenverdi og dagen i dag, og sitt fremtidsperspektiv mot dagene som 
kommer. De har også vært fokus på barnesynet i forhold til human beeing og human 
becoming`s tanker. I forhold til barn som er, det kompetente, medvirkende og 
deltakende barnet og det ressurs sterke barnet og barnet som utvikles og får stadig 
nye erfaringer og opplevelser i møtene med andre og med materialer, natur og 
artefakter. I tillegg til at barnehagene jobber og er pålagt å jobbe i nær forståelse med 
barnas hjem både i forhold til enkelt barnet og i forhold til barnegruppa som helhet 
(KD, 2011). 

I arbeidet med prosjektene har vi erfart at vi kommer innom mange sentrale og store temaer 
som: demokrati, deltakelse, valg, respekt, respekt for ulikheter, bruk av tid, makt, det 
kompetente barnet og barnehagens læringsmiljø. 

Bestillingen var å lage 10 erfaringsbaserte artikler, en fra hver barnehage. I tillegg en 
teoribasert artikkel fra høgskolen.   

Metoden i prosjektet har vart en tre delt tilnærming via teoritilgang, veiledning og 
erfaringsdeling. Dette har blitt ivaretatt gjennom:  

• 4 heldagssamlinger for alle barnehagene på høgskolen i Østfold i perioden.  
• Det ble utviklet et kompendium med teoriartikler til alle deltakerne i prosjektet 
• Og det har vært 5-7 veiledninger pr. barnehage hvor av tyngden har vært individuelle 

veiledninger, men også noe i grupper og plenum.  

Barnehagens artikler ble ferdigstilt i slutten av november 2012, Høgskolens teoribaserte 
artikkel var klar i desember og overleveres Fylkesmannen i Østfold og Kunnskaps- 
departementet samlet i desember 2012.  

Barnehagene som har deltatt i pilotprosjektet:  

Edwin Ruud barnehage, Byggekolossen barnehage, Elle Melle barnehage, Isebakke 
barnehage, Små Spirer Gårdsbarnehage, Naturbarna, Grenda barnehage, Saltnes 
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barnehage, Klokkergården barnehage, Naturbarna AS Lilleng barnehage, 
Gaustadgrenda barnehage og Henstad barnehage 

Alle fra Østfold fylke 

Veiledere i prosjektet: 

Ronald Nolet, Marianne Werner, Asbjørg Bekkevold, Marion Elisenberg, Tonje Kolle og 
Marianne Hatlem 

Prosjektet har vært ledet av: 

Marianne Hatlem, studieleder for barnehagelærerutdanningen, Ronald Nolet 1.lektor 
og Torill Strand, Professor. 

 

  

 
 

Merete Ellen Braathen, Marion Elisenberg, Marianne Hatlem, Tonje Kolle, Ronald Nolet og  
Torill Strand, Høgskolen i Østfold  

 

Barnehagen – et vindu mot verden 
 
 

SAMMENDRAG: Vår ambisjon med denne artikkelen er å klargjøre hvordan 
danningsbegrepet kan forstås inn i barnehagens pedagogiske praksiser. Spørsmål vi 
stiller er: Hva er danning? Hva er kjennetegn på et godt læringsmiljø der danning kan 
skje? Med utgangspunkt i noen episoder som forteller om livet i barnehagen gir vi her et 
pedagogisk perspektiv på barnehagen som læringsmiljø og danningsarena.  

 

Innledning 
Leila på 3 år har flyttet fra barnehagen sin og sier: «Vi må ringe dem, dem i barnehagen 
min. De var så glad i meg i barnehagen min. Alle barna og de voksne. Nå er jeg ikke der 
mer. Hvordan går det med dem nå? Hva skal de gjøre uten meg?» 

Leila opplevde seg som et elsket barn: «De var så glad i meg i barnehagen min. Alle barna og 
de voksne». Leila var en betydningsfull person, både for vennene sine og for de voksne i 
barnehagen: «Hva skal de gjøre uten meg?» Denne lille historien viser hvordan barnehagen er 
en viktig danningsarena for våre yngste. For den illustrerer tydelig hvordan barn «gjennom 
gode danningsprosesser settes i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å 
forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt 
medlem av et større fellesskap» (KD, 2011, s. 6). 

I denne artikkelen skal vi utdype disse aspektene ved barnehagen. Vi starter med å avklare 
begrepene «danning» og «læring» som pedagogiske begrep og se på forholdet mellom de to. 
Deretter utforsker vi fire sentrale tematikker som er nært forbundet med barnehagen som 
læringsmiljø og danningsarena; barns medvirkning, omsorg, lek og læring. Til sist drøfter vi 
pedagogenes oppgave og rolle i den nye barnehagen.  

«Danning» og «læring» som barnehagefaglige begrep 
«Danning» er uløselig forbundet med barnehagens hverdagsliv. Gjennom praktisk, felles liv 
dannes vi med og for hverandre (Kemp, 2005). Danning er ikke noe vi har eller noe vi oppnår. 
Danning er ingen statisk tilstand. Danning er heller ikke noe endelig. Tvert om er danning noe 
som skjer, en stadig pågående prosess. Det blir derfor for snevert å tenke danning som 
produkt - eller som resultat av noen erfaringer. Tvert om er «danning» erfaring. 

Når Peter Kemp (2005) snakker om at vi «dannes med og for hverandre», tilsier det at 
danningsprosessen medieres gjennom det sosiale. Vi dannes med hverandre. Men 
danningsprosessen har også en retning: Vi dannes for hverandre. «Danning» er derfor en 
kontinuerlig prosess rettet mot fellesskapets beste. Danning skjer når vi arbeider, leker og 
lærer sammen. Danning skjer i og gjennom felles erfaring. Med andre ord: I vårt praktiske, 
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felles liv dannes vi med og for hverandre. Og formålet med danning er mer danning, med og 
for hverandre. 

Men denne danningen er ikke verdinøytral. For danningsprosessen er uløselig forbundet med 
våre fellesskapsverdier. For Leila på 3 år var dette enkelt: De var så glade i hverandre i 
barnehagen hennes. Leila opplevde seg selv som en verdifull del av et fellesskap. Ved å delta 
i barnehagehverdagen hadde Leila overtatt en viktig fellesskapsverdi: «vi er så glade i 
hverandre i barnehagen vår». Vi kan også se for oss at Leila med tiden vil utvikle evne til å 
fornye disse fellesskapsverdiene etter hvert som hun vil delta i stadig nye, mer mangfoldige 
og komplekse sammenhenger. 

Barnehagens læringsmiljø er av avgjørende betydning for de danningsprosessene som skjer 
og skal skje der. Begrepet «læring» betegner relativt varige endringer som resultat av erfaring. 
Det kan være endringer i den lærendes kunnskap, adferd, ferdigheter, holdninger, verdier og 
preferanser. Læring skjer både gjennom planlagte og tilrettelagte aktiviteter i barnehagen og 
ikke minst gjennom uformelle hverdagssituasjoner. Et sosiokulturelt læringssyn tilsier at 
læring medieres gjennom språk og deltakelse i sosiale praksiser (Dewey, 1997; 2000, 
Vygotsky, 1978). Siden motivasjon er motoren i slike læringsprosesser, vil læringen få dårlige 
betingelser om det ikke fokuseres på et varmt og inkluderende miljø og kraften i de sosiale 
relasjonene i barnehagen. Leilas fortelling er utrykk for at hun hadde gode betingelser for 
læring. Hennes læringsmiljø ga henne de beste forutsetninger for en optimal læring. At barn 
blir sett og elsket og opplever seg delaktige og medvirkende som deltakere i et sosialt 
fellesskap, er av grunnleggende betydning for opplevelsen av og erfaringene i barnehagens 
læringsmiljø. 

«Danning» skjer, på samme måte som læring, gjennom både formelle og uformelle 
pedagogiske prosesser. Gjennom slike prosesser overtar barnet kulturelle verdier og 
væremåter, samtidig som det  utvikler evne til å fornye disse. Danningsreisen er derfor 
tosidig: På den ene siden handler danning om å overta kulturelle verdier. På den andre siden 
om å utvikle evnen til å overskride  det kulturspesifikke. Vi snakker derfor ikke om danning 
som «kultivering» i betydning integrering i kulturens vaner og verdier. Tvert om handler danning 
om å kunne stille spørsmål ved og bevege seg ut over det kulturspesifikke. Men hvordan 
kommer slike tosidige dannings- og læringsprosesser til syne i barnehagen?  

Selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet 
Barnehagens helhetlige pedagogikk bekrefter et syn på barn som aktive, handlende subjekter 
og peker på hvordan danningsprosessene er knyttet til omsorg, lek og læring i barnehagens 
hverdagsliv (Kolle, 2011). Vår tenkning om danning i barnehagen åpner også for at 
barnehagen skal være en arena for demokrati og meningskapning, et møtested der barn i 
førskolealder får muligheter til å praktisere medvirkning og erfare det demokratiske fra de er 
små. Løkken (2007) knytter dette til Hanna Arendts tenkning om dannelse til humanitet 
(Arendt, 1993). Men ideen om barnehagen som arena for demokrati og medvirkning 
harmonerer også godt med John Deweys progressive reformpedagogikk (Dewey, 1985) og 
Wolfgang Klafkis dannelsesteoretiske didaktikk (Klafki, 2001): 

Dannelse må i denne betydning oppfattes centralt som den enkelte menneskes 
selvbestemmelses- og medbestemmelsesevne og som solidaritetsevne. 
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• Som evne til selvbestemmelse i hvert enkelt tilfælde over egne, personlige 
levevilkår og livsanskuelser af medmenneskelig, erhvervsmæssig og religiøs 
art; 

• Som evne til medbestemmelse, for så vidt som ethvert menneske har krav på, 
mulighet og ansvar for udformingen af vores fælles samfundsmessige og 
politiske forhold; 

• Som evne til solidaritet, for så vidt som det enkelte menneskes krav på selv- 
og medbestemmelse kun kan retfærdiggøres, hvis dette krav ikke kun er 
forbundet med dets opfyldelse, men derimod med en indsats for de 
mennesker, hvis muligheder for en sådan selv- og medbestemmelse forhindres 
eller begrænses af samfundsmæssige forhold, underpriviligering, politiske 
begrænsninger eller undertrykkelse» (Klafki, 2001, s. 117). 

Når Klaki framhever betydningen av å utvikle barns evne til selvbestemmelse, 
medbestemmelse og solidaritet, tar han til orde for en pedagogikk som harmonerer godt med 
den barnehagefaglige tenkningen om ”medvirkning”. For en barnehagepedagogisk praksis 
som vektlegger barns medvirkning er basert på en ide om å utvikle barnas evne til 
selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Først selvbestemmelse, i betydning 
autonomi eller selvstendighet. Deretter medbestemmelse, i betydning aktiv deltagelse i og 
evne til å øve innflytelse på fellesskapet. Til sist solidaritet, i betydning evne og vilje til å ta 
ansvar for de som ikke har samme mulighet for selvbestemmelse og medbestemmelse som 
en selv.  

I Klafkis danningsideal er evne til solidaritet grunnleggende viktig. Solidaritet er derfor helt 
avgjørende for kvaliteten av danningsprosessene i og utenfor barnehagen. For vår 
selvbestemmelse og medbestemmelse kan bare rettferdiggjøres som solidariske holdninger 
og handlinger: Hvis barn ikke utvikler evne til solidaritet, mister hele danningsprosjektet sin 
legitimitet. Med andre ord handler danning ikke på noen måte om å utvikle en type 
selvstendighet som kun tar hensyn til ”meg og mitt”. Tvert om er min selvbestemmelse og 
medbestemmelse hele tiden rettet mot og begrunnet i fellesskapets beste. Slik som når Leila 
på 3 år undrer seg: ”Hva skal de gjøre uten meg?” 

Medvirkning er sentralt i barnehagefaglige praksiser: Bae skriver at «en måte å oppfatte barns 
medvirkning på er at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har 
virkning i fellesskapet» (Bae, Eide, Winger og Kristoffersen, 2006, s 8). Medvirkning handler 
om å assistere, bidra, delta, ha en finger med, influere, uten å ha det fulle ansvaret alene. 
Det skjer ved å møte barna der de er og praktisere en lyttende pedagogikk.  Tradisjonelt har 
barnehagen vært tenkt som både mål og middel innenfor det norske, nasjonale 
velferdsstatsprosjektet: På den ene siden skulle barnehagen sikre materiell og sosial velferd. 
På den andre siden fikk barnehagen i oppdrag å hegne om ”den gode, norske barndom”. Men 
når barnehagen nå skal sikre alle barn et godt grunnlag for ”aktiv deltagelse i et demokratisk 
samfunn” (NOU 2010:8), brytes tradisjonen. Barn i førskolealder oppfattes ikke lenger som 
individer som må skjermes fra samfunnets polis, men heller som betydningsfulle medborgere. 
Barnehagen blir ikke lenger beskrevet som en edens hage der barn skal beskyttes fra 
omverden, men heller som en viktig danningsarena der barn tildeles kulturell kapital. Dagens 
barnehage skal derfor ikke bare hegne om små barns ve og vel, men også kvalifisere for aktiv 
deltagelse i et demokratisk samfunn (Strand, 2005). Nettopp derfor er barnehagen en 
grunnleggende viktig danningsarena i et komplekst samfunn i stadig endring. 

Men igjen: Hva kjennetegner barnehagen som læringsmiljø og danningsarena? Og hvordan 
kommer danningsprosessene til syne i barnehagens pedagogiske praksis? For å svare på 
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disse spørsmålene tar vi utgangspunkt i noen episoder som forteller om livet i barnehagen. 
Her er barnet i sentrum. Og de aspektene vi snakker om kan rammes inn av overskriftene 
«selvbestemmelse», «medbestemmelse» og «solidaritet». Ved å støtte oss på Klafkis (2001) 
danningsteoretiske didaktikk gir vi et pedagogisk perspektiv på barnehagen som læringsmiljø 
og danningsarena.  

Demokratisk danning fordrer medvirkning 
«Vi trodde at barna selv hadde valgt, men ofte var de vi som allikevel hadde tatt valget 
for dem.  Nå ser vi og foreldrene at også de yngste kan velge og vet hva de vil bruke 
tiden sin på.» 

Denne refleksjonen fra en barnehage i vårt pilotprosjekt illustrerer tydelig relasjonen mellom 
demokratisk danning, de voksnes roller i barnehagen og barna selv. Sitatet synliggjør de 
voksnes antakelser om barnas frie valg i lek og valg av leker og gjøremål i barnehagen.  
Personalet i denne barnehagen antok at det var barna selv som hadde valgt fritt de lekene og 
gjøremålene som barnehagen tilbød.  Pilotprosjektet «Barnehagen som læringsmiljø- og 
danningsarena» fikk dem til å reflektere over barnas medvirkning og medbestemmelse. Etter 
nøyere observasjoner og refleksjoner kom de fram til at barnas valg var sterkt begrenset og 
ledet av de voksne. Vi vil stadig komme tilbake til voksenrollen fordi danning til demokrati 
fordrer at barna blir både hørt, sett og tatt med på viktige beslutninger som angår deres 
hverdag. De voksne har en viktig rolle som stillas-byggere for å kunne utvikle slike praksiser i 
barnehagen.  Barna dannes til demokratisk forståelse først når de får uttrykt og vist hva de 
mener, føler eller oppfatter, ut fra deres egne premisser i samspill med andre, både voksne 
og barn. 

Barn kan derfor ikke reduseres til passive tilskuere til sin egen hverdag når det kommer til 
beslutninger som direkte angår deres virkelighet. Å slippe barna til med sine egne tanker og 
ønsker i det kollektive rommet som barnehagen er, utgjør en kjerne i det moderne 
danningsprosjektet. I et demokrati er den demokratiske dannelsen et tilbud som bør rette seg 
mot hele folket, inkludert de minste. Men demokratisk danning handler om mer enn en 
opplæring i kunnskaper om styreformer. Demokratisk danning er livet som leves sammen 
med andre. Danning til demokrati skjer gjennom felles erfaringer (Dewey, 1985). Da handler 
det ikke om danning i sosiale omgangsformer, men om noe som går dypere. Mennesker er 
ikke født demokratiske eller dannede.  Danning handler derfor på et plan om å utvikle evne til 
å mestre det sosiale livet i tråd med samfunnets verdier og idealer, samtidig som 
danningsprosessene også setter oss i stand til å forhandle, overskride og fornye de 
tradisjonelle fellesskapsverdier etter hvert som samfunnet blir stadig mer komplekst. Alle 
kulturer har sine omgangsformer og sine idealer. Danning er derfor rettet mot tilegnelse og 
fornying av demokratiske idealer. Rammeplanen fra 2011 har definert at dette skal gjelde 
alle, inklusive barn i barnehagealder.  

I Norge er stemmerettsalderen satt til 18 år. De som er under 18 år får ikke fullt ut delta i de 
formelle demokratiske beslutningsprosessene. Men både FNs menneskerettighetserklæring 
og FNs barnekonvensjon, den siste ratifisert av Stortinget i 2003, fastslår at barn har 
demokratiske rettigheter. Vi ser derfor, blant annet i den nye Rammeplanen for barnehagen 
(KD, 2011), at barn skal ha mer innflytelse over sitt eget liv og over barndommen. Da må vi 
flytte fokus fra de voksnes oppfattelse av hvordan barnehagen skal være og styres, til 
hvordan barn og voksne i fellesskap utvikler en god barnehagekultur og produktive 
samhandlingsmønstre. Samhandlingsprosesser i barnehagen er derfor uløselig forbundet med 
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barns rett til medvirkning. Som allerede nevnt, har barn nå en lovbestemt rett til å gi uttrykk 
for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal delta aktivt i planlegging og vurdering 
av virksomheten, og «deres synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 
modenhet» (Lov om barnehager, §3). Med andre ord er danning og medvirkning gjensidige 
prosesser (Klafki, 2001) som åpner for at barn kan få et positivt forhold til seg selv og sin 
egen læringsprosess.  

Omsorg i et danningsperspektiv 
Dagsrytmen i barnehagen hadde vært uforandret i mange år.  Klokken 12.00 var det 
pause for tidligvaktene og 12.30 var det pause for senvaktene. I dette tidsrommet spiste 
alle barna varm lunsj. Personalet opplevde at noen av de yngste barna sovnet ved dette 
måltidet, og det ble bestemt at dagsrytmen måtte endres.  

Barnas adferd i denne praksisfortellingen er hensiktsmessig ut fra situasjon og kontekst.  
Noen av de yngste barn sovnet ved måltidet, og det må oppfattes som en ytring fra barnas 
side.  Det var deres måte å fortelle omgivelsene at det ble for sent å spise klokken 12.00, 
slik de alltid hadde gjort i denne barnehagen. Personalet valgte å lytte til barnas ytringer, og 
barnas behov fikk bestemme rutinene. Når barna får medvirke på denne måten, vil 
danningsperspektivet knyttes til omsorgshandlinger og voksnes ansvar for å skape gode 
rutiner slik at barna opplever å bli sett og hørt. Bare på noen få år har barnehagekonteksten 
endret seg: Flere og yngre barn kommer tidligere om morgenen og blir hentet senere. De har 
lengre dager i barnehagen. Av hensyn til disse barna er det viktig å tilpasse dagsrytmen til de 
nye vilkårene, noe personalet i praksisfortellingen også gjør. Slik viser de omsorg for de 
yngste og for situasjonen. «Omsorg» handler om å vise godhet eller omtanke for andre. 
Omsorg kan forbindes med den dyadiske relasjonen mellom to eller flere. Men omsorg kan 
være både en relasjon og en handling. I denne praksisfortellingen blir det fokusert på omsorg 
som handling. I tillegg synes det som om omsorgshandlingen uttrykker «etisk omsorg» 
(Noddings, 1984). 

Noddings (1984) skiller mellom det hun kaller for naturlig omsorg og etisk omsorg. Naturlig 
omsorg er fordi «jeg vil». Mens etisk omsorg skjer fordi «jeg må». Når personalet i barnehagen 
tar hensyn til de yngste barnas behov, til tross for at de selv gjerne vil ha pause slik det best 
passer deres egen arbeidsdag, er de i følge Noddings engasjert i etisk omsorg. Etisk omsorg 
oppstår når en person handler omsorgsfullt ut fra en overbevisning om at omsorg er den 
korrekte måten å forholde seg på. Etisk omsorg er selve grunnlaget for all pedagogisk 
handling. Uten etisk omsorg, ingen pedagogikk. Og nettopp derfor må vi tenke etisk omsorg 
som en handlingskompetanse som kjennetegner profesjonelle pedagoger (Noddings, 1999). 

Omsorgshandlingene i barnehagen skal gjennomsyre alle pedagogiske handlinger i ulike 
hverdagssituasjoner som måltider, lek, påkledning og stell. Verdigrunnlaget knyttes til 
solidaritet, tilgivelse, nestekjærlighet, likestilling og likeverd (KD, 2011). Personalet må 
reflektere kritisk over hvordan de gjør omsorg. Her kan praksisfortellinger være et godt verktøy 
(Birkeland, 1998). Hvordan personalet gjør omsorg, kan også knyttes til deres syn på barn. I 
praksisfortellingen lytter personalet til barnas «stemmer», og de handler til barnas beste. Det 
å være profesjonell i dagens barnehage, handler om å være ytterst oppmerksom og sensitiv i 
forhold til alle barna, også i forhold til de yngste barna som ikke har utviklet verbalspråk.  
Personalet må derfor utvikle både lyttekompetanse og omsorgskompetanse i møte med 
barnas vekslende behov for mat og hvile.   
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Det nye synet på barn, som handler om at barna er kompetente deltagere i sin egen hverdag, 
åpner i større grad for samhandling og dialog mellom barna og de voksne. Men samhandling 
kan medføre at voksne i større grad må gi fra seg kontrollen og ikke strengt holde seg til 
innarbeidede rutiner (Bae, Eide, Winger og Kristoffersen, 2006).  Prinsippet om barns 
medvirkning understreker at barn skal medvirke både i planlegging og vurdering av sin egen 
hverdag i barnehagen, og dette gjelder også de aller minste (Johannesen, 2012; Johannesen 
og Sandvik, 2008; Sandvik, 2006).  Dette illustrerer tydelig hvordan omsorg er en relasjon, 
der barnas ulike «stemmer» er helt avgjørende. Noddings (1984) minner da også om at våre 
omsorgshandlinger ikke kan betegnes som omsorg hvis ikke omsorgstakeren opplever 
handlingene som omsorgsfulle.  

Vilkårene for vekst, utvikling og danning i barnehagen vil også være knyttet til barnehagens 
konkrete materialitet i form av materiell, utstyr, rom og tid (Nordin-Hultman, 2004). 
Organiseringen av dagsrytmen handler i sin ytterste konsekvens om det å skape en hverdag i 
solidaritet med barna. Klafki (2001) hevder at solidaritetsevnen kan knyttes til det å gjøre en 
innsats for mennesker som forhindres eller begrenses i sin aktive deltagelse i demokratiske 
prosesser. Alder kan være en slik begrensning.  På bakgrunn av dette kan omsorg i et 
danningsperspektiv knyttes til personalets evne til solidaritet med barna, slik at de får 
muligheter for å medvirke i planlegging og vurdering av barnehagens hverdagsaktiviteter. 

Lek i et danningsperspektiv 
Pia og Henning har laget seg en ferge av papp, kun en enkel plate som de frakter biler på 
mellom de to fergeleiene de har bygget av legoklosser. Svein kikker interessert på den 
brummende fergen, og Pia inviterer ham med på leken. «Du kan være fergemann», sier hun. 
Snart kommer flere til, og det blir flere fergestrekninger og fergeleier, hele rommet fullt. Leken 
går helt til noen av barna viser tegn på at de er slitne. Det er over lunsjtid, og den voksne 
inviterer alle mannskaper til «fergekroa» rundt spisebordet. 

Nyere forskning av blant andre Greve (2009) viser at barn er viktige samspillspartnere for 
andre barn på et mye tidligere tidspunkt enn vi før har trodd.  Barn kan ikke erstatte de 
voksne, og de voksne kan ikke erstatte barn. De er like viktige som samspillspartnere. Men 
den voksne har makt til å legge premissene for hvor og når barn møtes. Gjennom å 
organisere dagen for mye, kan møtene som oppstår mellom barnas i den frie leken, 
forhindres. Den voksne i denne fortellingen hadde tydeligvis sett hva barna holdt på med, og 
de ble ikke forstyrret. Alle som ville, fikk være med. Lek er frivillig, indre motivert og ofte 
fellesskapsorientert. 

Huizinga sier det er vanskelig å fange «lek» i en entydig definisjon. Leken må heller beskrives 
ved det som kjennetegner denne aktiviteten: Leken er frivillig; den oppfattes ikke som alvorlig 
ment av de som deltar; og den skaper sin egen tid og leves i et eget rom. Leken legger 
fullstendig beslag på sine utøvere. Den tjener heller ikke noe nyttig formål og er ikke 
forbundet med noen materiell interesse. Leken følger sine egne spilleregler og 
lekesekvensene utspilles i en bestemt orden. Ofte etableres et eget «lekefellesskap» omgitt 
av hemmelighets-skremmerier (Huizinga, 1938, s. 26-27). 

Lek og danning er tett forbundet med hverandre, og leken blir til en verden som barnet trer inn 
i for å hengi seg til noe som er større enn det selv. Denne verden er ikke en “liksomverden”, 
men en egen dialogisk arena hvor barnet er en annen enn seg selv. Leken er ikke en kopi av, 
men heller fortolkninger av virkeligheten.  Det kan derfor virke, skriver Øksnes, som om «… 
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leken oppretteholder barnets muligheter for å danne seg selv» (Øksnes, 2010, s. 192). Leken 
vil i et slikt perspektiv være en livsnødvendighet for barnehagebarnet.  

Vi har tidligere i denne artikkelen vist at danning er en kontinuerlig prosess som skjer når vi 
arbeider, leker og lærer sammen. Læring medieres gjennom språk og deltagelse i sosiale 
praksiser (Vygotsky, 1978). Det kan handle om erfaringer knyttet til valg av leketema, valg av 
lekemateriell eller valg av lekekamerater. Kulturell kapital i denne sammenhengen vil være 
kunnskap og erfaringer om seg selv i samspill med andre barn, og selvsagt også hva som er 
viktig å snakke om, le av eller være opptatt av i et samfunn. Leken opprettholder barnets 
muligheter for å danne seg selv inn i en kultur og et samfunn. 

Rammeplanen skiller ikke mellom formell og uformell læring, men hevder at begge deler er av 
betydning for barnets læring og danning (KD, 2011). Leken knyttes til de uformelle 
læringsprosessene, mens planlagte aktiviteter knyttes til de formelle læringsprosessene. Bae 
(2011) hevder at det er i den frie leken at medvirkningstanken får størst kraft. Lek 
kjennetegnes jo ved at den er en frivillig og interessefri, og at alle deltakerne blir fullstendig 
oppslukt i lekefellesskapet. Her blir alles stemmer hørt når lekens regler og forløp etableres 
og forhandles (Huizinga, 1938). Skal barnehagen være en arena der barna får erfaringer med 
og muligheter til å praktisere medvirkning fra de er små, må det legges til rette for at dette 
skjer. Det kan gjøres gjennom å legge til rette for alle barns aktive deltagelse i den frie leken. 
Leken i et danningsperspektiv handler om barnas rettigheter til å leke.  

Læring i et danningsperspektiv  
Per 3 år er svært opptatt av småkryp han finner i naturen. I dag har han funnet en 
padde på barnehagens uteplass. Han går og viser den til pedagogisk leder Berit.  «Nei, 
se! Har du funnet en padde? Så fin den er!»  «Ja, fin» sier Per og stråler over hele 
ansiktet.  «Skal vi gå inn å finne en eske til å ha den i, så kan vi vise den til de andre 
barna i samlingsstunden?»  Per nikker. Han tar den lille padden i den ene hånden og tar 
Berits hånd i den andre og sammen går de inn i barnehagen. 

Dagens barn ses på som aktivt medskapende i egen lærings- og danningsprosess Man 
dannes ikke som passivt mottakende individ, men som en kritisk reflekterende og deltagende 
person i forhold til den påvirkningen man møter (Løkken og Søbstad, 2011), noe denne 
praksisfortellingen illustrerer.  

Vi vet ikke hva som skjer videre i denne historien, men det er sannsynlig at Berit og Per vil 
lete etter mer kunnskap om padden sammen. Hennes engasjement og iver tyder på det, og 
det er viktig for Pers læring og danning. Berits engasjement for Pers oppdagelse forteller at 
denne padden er en viktig del av den økologiske helheten vi lever i, og selv om Per ikke 
forstår det ennå, forstår han at padden er viktig, den har en verdi. Det bidrar til Pers 
danningsprosess. Han får kunnskap om naturen, men ser også verdien av den og vil på sikt 
se verdien av å bevare den.  

Barnehagen er blitt barnets viktigste danningsarena for å utvikle positive holdninger til læring. 
Det helhetlige læringsbegrepet, der læring skjer gjennom omsorg og lek, skal bidra til at 
barnet danner holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre, og skaper vilkår og motivasjon 
for læring senere i livet (KD, 2011). I Braathens (2010) studie av betydningen av samspillet i 
de yngste barnas læringsprosesser, var de voksne medforskende i liten grad. I samspillet 
mellom Berit og Per, ser vi at Berit viser omsorg for Pers nysgjerrighet og utforskning. Hun er 
medforskende og vil lære mer om padden sammen med Per og de andre barna. Vygotsky 
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(1978) var mer opptatt av læring konstruert i et fellesskap fremfor læring som en 
utelukkende individuell prosess. Ved å bli bevisst på barnets eksisterende utviklingsnivå kan 
vi utfordre og støtte barnet i å gå videre med sin utforskning. Medforskende voksne kan 
hjelpe barnet til neste trinn i læringsprosessen og bidra til meningskapning.  Den nordiske 
barnehagemodellen er unik og sett på som meget interessant (BFD, 2001). Den har som 
kjennetegn en helhetlig tilnærming til lek og læring og stor grad av autonomi for barn og 
ansatte. Dette kan knyttes til Klafkis tenkning om autonomi som en forutsetning for danning 
gjennom etiske praksiser. Men er det slik at personalet i barnehagen ikke skal arbeide med 
barnas læring?  

Rammeplan for barnehagen sier at «det å støtte barnas læring er en sentral oppgave for 
personalet» (KD, 2011). Læring og danning går hand i hånd i en dynamisk vekselvirkning. 
Kunnskapen blir bearbeidet og komplettert i samspillet mellom medforskende barn og 
voksne. Barnets læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale. 
«Derfor blir personalets handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer 
avgjørende» (KD, 2011, s. 33). Innenfor den klassiske danningstenkningen er pedagogens 
rolle å gå sammen med barnet, stille spørsmål og undre seg: Danning handler om at den 
enkelte i møte med kunnskap og tenkning selv skal bli frigjort og selvstendig (Løkken og 
Søbstad, 2011). 

Sammen med Berit erfarer Per at padden han har funnet er verdifull. Det er en liten skapning 
vi må behandle forsiktig. Padden er en viktig del av det økologiske felleskapet som barna skal 
få kunnskap om i barnehagen. Berits engasjement og oppmerksomhet fører til at Per får lyst 
til å lære mer om denne skapningen, han får lyst til å finne flere småkryp og slik starter 
kanskje et livslangt engasjement for naturen. Man dannes til å bruke sitt engasjement og 
kunnskap til å verne om livet i naturen. Et slikt lærende samspillet bringer inn Klafkis 
solidaritetsbegrep, hvor danning er det som skjer gjennom barnets utforskning og den 
voksnes medforskning. Solidariteten i dette tilfelle er knyttet til at vi knyttet sammen med 
naturen i et felleskap. Barn vil alltid oppdage og utforske, men refleksjonen rundt det de 
utforsker og lærer sammen er betydningsfull, og setter læringen inn i en større sammenheng.   

Danning eller tilpasning 
Det nærmer seg jul i barnehagen, og i en ukes tid har barna på stor avdeling øvd på to 
julesanger som de skal framføre for foreldre og besteforeldre. Trond har med gitaren i 
dag også. Tolv par øyne kikker forventningsfullt på ham. Men Lukas og Vidar må igjen 
leites opp og overtales til å sette seg i ringen, slik det har vært de siste dagene. Trond 
tar en prat med dem etter samlingsstunden. 

«Jeg synger falskt. Det sier skolejentene», sier Lukas. 

«Jeg vil ikke synge heller. Kan vi spille i stedet?» sier Vidar. 

Og slik blir det. Men mange vil spille på rytmeinstrumentene fra Trond sin koffert, så 
spillingen må gå på omgang. Og alle synger med av full hals - Lukas og Vidar også. 

«Det blir jo leit for de andre hvis ikke vi er med,» sier Lukas.  

Barnehagepersonalet i fortellingen over prøver først å få de to guttene til å bli med å synge. Å 
leite guttene fram og overtale dem er det pedagogiske virkemiddel. Samtalen Trond har med 
dem etter noen dager er en annen metode som har danningspotensiale, en mer lyttende 
pedagogikk. Denne praksisfortellingen kan illustrere noe filosofen Jon Hellesnes siden 1960-
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tallet har hevdet, at sosialiseringsprosessen alle mennesker gjennomgår kan ta to ulike veier 
som fører til to ulike resultat: 

Tilpassinga går ut på at menneska blir sosialiserte på plass i samfunnet; dei blir øvde opp til 
å godta – utan spørsmål – dei rammene dei heile tida eksisterer og arbeider innanfor. 
Danning inneber derimot ei form for sosialisering som verkar utviklande på evna til å 
reflektere over desse rammene, daning utviklar fornufta og fører med seg ei evne til 
sjølvstendig tenking (Hellesnes, 2005, s. 28).          

Denne forståelsen av danningsbegrepet er innenfor samme tradisjon som den forståelse 
Klafki (2001) hevder må ligge til grunn for allmenndanningen: «… det enkelte menneskes 
selvbestemmelses- og medbestemmelsesevne». De to didaktiske grunnsyn som kan utleses 
av danning kontra tilpasning i forhold til læring og utvikling, blir ofte illustrert ved følgende to 
metaforer: Danning er når mennesket ses på som et lys som tennes – og tilpasning når 
mennesket ses på som et kar som skal fylles.  

Metaforen om «lysene som skal tennes» reflekterer det konstruktivistiske læringssynet som 
bygger på et syn på mennesket, her barnet, som en ressurs i egen læringsprosess. Kunnskap 
har da primært danningsverdi, og barnet er subjekt i læringsprosessen . Didaktikken er 
kritisk-konstruktiv, med det element av kritisk-analytisk tilnærming til det bestående som har 
vært en del av danningstanken siden Rousseaus tid. Metodikken preges av prosessorienterte 
metoder og ikke minst dialog, reell dialog.  I praksisfortellingen over framstilles Trond som 
åpen og lyttende, opptatt av at barna skal komme til orde. Barnas protester ses på som 
legitime uttrykk i kommunikasjonen. 

Kommunikasjonen voksen-barn er i utgangspunktet svært asymmetrisk, og den voksne har 
stor modellmakt, mer makt jo yngre barna er og jo mer status de voksne har i barnas øyne. 
Barnas subjektstatus er sårbar og avhengig av voksnes evne og vilje til å betrakte verden ut 
fra barnets ståsted og se barnets intensjoner, samme hvilken måte de kommer til uttrykk. For 
at barn skal kunne utvikle selvstendighet, må de stadig få sjanser til å utvikle egne 
perspektiver, ikke bare adoptere andres. Det er den voksne som da skal sørge for ulike 
perspektiver får komme til uttrykk og vises respekt for, også når barnets perspektiv krysser 
de voksnes. Barn kan gi uttrykk for motstand og konflikter på ulike måter, og de voksne må 
ha en reflektert handlingsberedskap for å unngå å krenke barnas integritet når konflikter 
oppstår. Det er også den voksnes ansvar å lete etter muligheter til å oppheve sin egen 
modellmakt i samtaler om interessemotsetninger, slik at det ikke bare blir en skinndialog der 
den voksne sitter med fasiten i bakhodet og leder barna inn på det spor han/hun selv tenker 
er best. Og det er den voksnes ansvar at hvert enkelt barn kommer til orde og vises respekt i 
kommunikasjonen.   

Slik det blir framstilt i fortellingen over, anerkjenner Trond de to guttenes motstand mot å la 
seg innordne som et ledd i en kommunikasjon. Og når barna i påfølgende samtale kommer 
med forlag til løsning, så er den voksne åpen for deres forslag. Barna opplever at de blir lyttet 
til og tatt på alvor, at de får medvirke. De velger også etter hvert å tilpasse seg 
sangaktiviteten. Guttene opplever at de er en viktig del av gruppen og tar ansvar for 
fellesskapet ved å delta fullt ut. Trond kan stå som representant for de mange kloke voksne 
som finnes i barnehagene, de som er genuint opptatt av å ta barnets perspektiv og har 
handlingsberedskap til å møte barna på en anerkjennende måte.  

Så til den andre metaforen for didaktisk grunnsyn, «karene som skal fylles», en ideologi som 
representerer en annen slags arv fra opplysningstiden, det positivistiske kunnskapssynet der 
kunnskapen primært har nytteverdi. Barna skal tilpasse seg de voksne for å vokse opp og bli 
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nyttige samfunnsborgere. Opplæringen er da svært innholdsorientert og metodene 
tilsvarende. Kunnskap er i fokus - og den skal være målbar. Det hele fremstår svært 
instrumentelt, som om barna kun trenger den kunnskap de voksne «fyller dem med» og ikke 
er en ressurs i egen læringsprosess. Den som skal lære, blir dermed primært sett på som 
objekter for det som skal læres, og kommunikasjonen er enveis uttrykt ved at pedagogen 
«lærer» barna noe. «Hente- og overtale-metoden» i praksisfortellingen over kan stå som et 
eksempel på denne metodikken, i hvert fall ville det blitt slik om ikke en av de voksne hadde 
akseptert de to guttens protest. Tilpasning som ideologi kan kjennetegnes ved at deltagelse i 
alle felles aktiviteter er en norm som skal følges, ikke stilles spørsmål ved eller ignoreres. De 
rammer som de voksne setter, er ikke til å diskutere med barna, for de skal tilpasse seg det 
de voksne bestemmer.  

Tilpasning og danning er likevel ikke to begreper som er helt uforenlige. Det er først når 
tilpasningen gjennomsyrer praksis, at objektiviseringen av barna blir krenkende. Det er fullt ut 
mulig å tilpasse seg på en dannet måte. Som ledd i danningen må man lære å se seg selv 
som objekter, til å kunne se seg selv utenfra. Man må kunne møte motstand og krav og se 
sin egen rolle i fellesskapet. Da er det et viktig grunnlag og motivasjon at barn kjenner selv 
som verdifulle deltakere i fellesskapet, slik lille Leila fra innledningsfortellingen så tydelig gav 
uttrykk for.  Den store forskjellen mellom tilpasning og danning som ideologi er om barna blir 
stimulert til å utvikle evne til å reflektere over rammer i samfunnet og faktisk fungerer som 
subjektet som selv velger å tilpasse seg, eller om de forventes å være objektet som passivt 
lar seg tilpasse. Guttene i denne barnehagen har blitt møtt med anerkjennelse og respekt fra 
Trond. De har både blitt oppfordret og utfordret til å medvirke til løsning av en hverdagslig 
situasjon i barnehagen, slik det kan skje og skjer hele tiden på denne arenaen. Og de har sett 
sin verdi og sitt ansvar for fellesskapet, og deretter valgt å tilpasse seg. På denne måten har 
de fått øve sin evne til selvbestemmelse og medbestemmelse - og ut fra dette vist evne til 
solidaritet.  

Fra skjermet hage til vindu mot verden 
Ved å bruke små fortellinger fra barnehagens hverdagsliv har vi pekt på hva som 
karakteriserer barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. I en god barnehage leves et 
praktisk, felles hverdagsliv der barnas danningsprosesser rettes mot selvbestemmelse, 
medbestemmelse og solidaritet. En viktig og helt grunnleggende forutsetning er imidlertid at 
barnehagen gjennomsyres av en god atmosfære og en profesjonell organisasjonskultur. I en 
slik barnehage kjennes det godt å være barn, forelder og voksen. Som Leila på 3 år fortalte: 
«de var så glade i meg, i barnehagen min».  

I 2000 forelå en UNESCO-rapport som problematiserte det tradisjonelt ”snevre 
kunnskapsgrunnlaget en finner i utviklingspsykologi og formell didaktikk” (UNESCO, 2000, s. 
23, vår oversettelse). Argumentet var at dette snevre kunnskapsgrunnlaget må overskrides 
slik at barnehagepedagogikken kan ta høyde for viktige kulturelle, sosiale og verdimessige 
aspekter. For hvis barn skal kunne gis reell mulighet for aktivt medborgerskap, må 
barnehagen sørge for at barna behersker kulturelle og sosiale koder. Året etter rettet OECD et 
kritisk blikk mot barnehagepolitikken i ulike OECD-land (OECD, 2001). Da ble Norge spesielt 
kritisert for at hverdagslivet og det pedagogiske innholdet i norske barnehager ikke speilte 
samfunnets kulturelle mangfold. OECD-rapporten pekte eksplisitt på at en utfordring var å få 
alle samfunnsgrupper til å bruke barnehagen. En annen utfordring  var å praktisere en 
barnehagepedagogikk «som legger større vekt på toleranse og anti-rasistiske praksisformer» 
(OECD, 2001, s. 172, vår oversettelse), og en tredje å sørge for et pedagogisk rammeverk og 
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et verdigrunnlag som kan aksepteres av alle. Med andre ord oppfordret OECD Norge til å 
implementere et pedagogisk rammeverk som kan fremme sosial integrering, anti-rasistiske 
praksisformer og toleranse i et multikulturelt Norge. UNESCO-rapporten sa i tillegg at det var 
på høy tid med en ny og utvidet definisjon av hva som regnes som god barnehagepedagogikk.  

Hvis vi ser tilbake, har den Nordiske barnehagen tradisjonelt blitt oppfattet som et sted der 
barn fritt kunne utfolde seg og lære å mestre livet mest mulig på egen hånd. Vi finner fortsatt 
spor av et slikt Frøbel-inspirert og romantisk danningsideal i dagens Rammeplan for 
barnehager, som framhever «barnets frie utfoldelse». Problemet er imidlertid at hvis dette 
idealet rendyrkes, blir barnehagen mer lik en bortgjemt hage enn et vindu mot livet. Da 
skapes et kunstig skille mellom pedagogikk og samfunn, og barna frarøves muligheten for 
reell deltakelse og aktivt medborgerskap.  

Nettopp det var ankepunktet i reformpedagogenes skarpe kritikk av Frøbels barnehageidé. 
Rundt forrige århundreskifte angrep John Dewey frøbelpedagogikken for å være kunstig og 
livsfjern. Mens Ellen Key kritiserte tradisjonell pedagogikk for å forsterke barns avmektige 
samfunnsposisjon. De mente begge at romantikkens ideal om barnets selvdanning måtte 
erstattes med et sosialt, politisk og moralsk danningsprosjekt (Dewey, 1985; Key, 2001). På 
den måten flyttet reformpedagogene oppdragelsesdiskursen fra den private sfære over til det 
offentlige rom. Dermed oppsto en ny nysgjerrighet på barns verden   - og med det også en 
større tiltro til pedagogikk som fag og vitenskap (Eng, 1938; Dahle, 1999; Sethne, 1931). 

Men til tross for at progressiv pedagogikk raskt ble en integrert del av norsk skole og 
utdanningsforskning, fikk ikke de reformpedagogiske ideene gjennomslag i det norske 
barnehagefeltet. Tvert om er det slående hvordan barnehagepedagogikken har reprodusert en 
romantisk barndomsideologi integrert i myten om «det norske» (Strand 2005): Den gode, 
norske barndom leves i avstand fra samfunnets polis, med frihet fra voksnes styring og 
kontroll, i fri utfoldelse i naturen og med muligheten til fritt å kunne velge egne aktiviteter. 
Barnehagen oppfattes derfor mer som barnas egen møteplass enn som et sted der barna 
lærer å beherske viktige kulturelle og sosiale koder. Slik har den tradisjonelle, norske 
barnehagediskursen trukket en grense mellom pedagogikk og samfunn (Korsvold, 1998; 
Myhre, 1994; Nygårdsmoen, 1998). 

Når nå barnehagen oppfattes som en viktig danningsarena der barnets evne til 
selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet skal utvikles, stilles det endrete krav de 
de voksne som er sammen med barna, nye holdninger som sammen med høy grad av 
refleksjon må danne grunnlag for en ny type profesjonell handlingskompetanse inn i en tid der 
barnehagen er en del av det offentlige rom. Vi vil likevel til slutt peke på at der er viktige 
verdier å ta med fra den «skjermede hagen» til «vindu mot verden», nemlig den motivasjon og 
utviklingskraft som ligger i lille Leilas uttalelse: «De var så glad i meg i barnehagen min. Alle 
barna og de voksne. Hva skal de gjøre uten meg?»  
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Oddny Aaberge, Karen Tjernsbakk, Wenche Sorknes, Ingunn Alexandersen 
 
 

Vi vil gjøre hverandre gode 
I barnehagen vår ønsker vi å gjøre hverandre gode, både voksne og barn. De voksne 
skal møte barna som likeverdige medmennesker med egne meninger, tanker og følelser, 
fordi god kvalitet er avhengig av gode voksne. Men hva er gode voksne? Gode voksne 
tar barna med i det daglige arbeidet slik at barna får større muligheter til påvirkning. Vi 
vil ha voksne som ser, veileder, lytter, gir barna tid og er til stede. Vi vil være gode 
rollemodeller også for hverandre. Vi vil ha voksne som tar barna på alvor, undrer seg 
sammen med dem og stiller spørsmål som gjør barna nysgjerrige. Vi vil at gode voksne 
skal være kritiske til egen praksis og være åpne for endring og utvikling i det daglige 
arbeidet.  

Danning er en kontinuerlig prosess 
Kunnskapsdepartementet mener at «Danning er en kontinuerlig prosess som blant annet 
handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter» (KD, 2011, s. 
15). 

Vårt tema er: Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena med medvirkning som 
fokusområde. Vi mener at alle må jobbe med å utfordre tause og ubevisste normer hos seg 
selv. Hver og en ansatt har mange positive interesser og særegne kvaliteter som bør komme 
til syne i de timene som ikke er planlagte aktiviteter. Hvis voksne har fokus på anerkjennelse, 
omsorg og respekt, er det lettere å ha en profesjonell holdning på jobb. I barnehagen er det 
viktig at vi ivaretar ulikheter både hos barn og voksne, og at vi har vilje til å endre oss. Vi som 
mennesker lærer hele livet og er i endring. 

Personalet skal veilede barn i møte med egne væremåter og gi dem hjelp til å oppfatte hvilke 
rammer som er akseptable i samvær med andre. Synet på barn har endret seg gjennom 
årene. Vi skal nå møte barn som individer, med tanker og følelser som fullverdige mennesker, 
i det livet de lever som barn og som medmennesker. Personalet skal veilede og stimulere 
barn til å reflektere og tenke selv. Vi skal være barns reisevenn mot ny kunnskap, en rådgiver 
og en veileder. Vi må stadig stille nye spørsmål så vi går fremover, lære barna å møte nye 
utfordringer og oppmuntre dem til selv å finne løsninger. Vi må finne ut hvor barna står, søke 
støtte i litteratur og utvikle ny kunnskap gjennom erfaring. Det er viktig med tilstedeværende 
voksne når barna er i aktivitet. 

Tilstedeværelsen gjør det også mulig å ta hensyn til de erfaringer barn har med seg. 
Ved å være tilstede i øyeblikket er man tilstede i de erfaringer og opplevelser barnet 
har i barnehagen. Det å bli sett og hørt skaper rom for danning (Gangvik, s. 56). 

Som personale bestemmer vi hvilke utfordringer og hvilket innhold barna skal møte i løpet av 
barnehagedagen. 

Gjennom medvirkning dannes barn gradvis både til frihet og ansvar. Målet vårt er at barna 
skal få ferdigheter til å bli gode medborgere. Medvirkning er noe vi gjør sammen med andre, 
det skjer ikke alene. Det er ikke bare fokus på barnas medvirkning, men også på felleskapet. 
Det handler om respekt, omsorg og anerkjennelse. Omsorg er en forutsetning for å medvirke. 
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Peter Kemp sier at «… individets selvrealisering ikke trenger å være i konflikt med hva som er 
til det beste for fellesskapet» (Kemp 2005, s. 175). 

Vår tolkning av rammeplanen er at alle ansatte må jobbe slik at det blir gitt tid og rom, 
undring og refleksjon for barns medvirkning. Når dette blir gjort, er barna med å påvirke 
barnehagedagen på en motiverende måte. Vi trenger tydelige og ansvarsfulle voksne som 
lytter til barna med en åpen og undrende holdning.  

Det er etter frokost inne hos de yngste. En voksen er sammen med barna. Tre av de 
eldste guttene kjører veldig fort med traktorer på gulvet. De løper med traktoren foran 
seg. De har det veldig gøy. Det blir mye bråk og litt skummelt for de yngste barna. Da 
sier den voksne som er sammen med barna, at de som vil kjøre med traktorer i 
garderoben kan bli med dit. Fire gutter blir med i garderoben, og leken fortsetter der. De 
har fin lek, ler og holder på en god stund. Det blir også roligere inne på avdelingen, og 
de yngste får mer plass på gulvet til sin lek. 

Disse barna fikk utvikle leken videre i garderoben, og ønsket om denne leken ble hørt. 
Samtidig fikk de som ble igjen inne på rommet kanskje en bedre mulighet for å konsentrere 
seg om sin lek fordi det ble roligere på rommet. Ofte kan det være lettere for voksne å avvise 
en lek med mye støy og mye fart. Da er det lett at en avvisning utvikler seg til noe negativt. I 
dette tilfellet så den voksne barnas ulike behov og la til rette for lek i et annet rom. Det ble 
gitt tid til leken.  

Det er viktig å la barna bruke kroppen og oppleve glede med dette. Har man akkurat lært seg 
å gå og løpe, så må man få mulighet å bruke ferdighetene i felles lek. Det er viktig å ta vare 
på barnas glede. Her var den voksne åpen og lyttende. Læringen i denne situasjonen var å ta 
hensyn til yngre barn, mens de som ønsket det fikk mulighet til å leke videre på et annet rom. 
Alle barna fikk oppleve medvirkning ved å bli tatt på alvor.  

Det dreier seg i vid forståelse om barns rett til å få støtte til å uttrykke seg, bli synlige og 
virke i sosial sammenheng. Det handler med andre ord om å gi barn et rom – både i fysisk og 
psykisk forstand – og om retten til å uttrykke seg og handle sammen med andre. En slik 
fortolkning inkluderer deltakelse i beslutningsprosesser. Gjennom medvirkning i barnehagen 
forberedes også barnet til deltakelse i et demokratisk samfunn (St.meld. 41, s.66-67). 

Ca.1/2 time før stengetid er det 2 jenter igjen på avdelingen. De sitter under et lite bord 
og leker. Jeg spør hva de gjør. De bor under der! «Vil dere ha et lite pledd over?» «Ja, da 
kan vi bo i telt.» Leken utviklet seg til å dra på telttur i skogen. De har det morsomt helt 
til de blir henta. 

Det kunne kanskje vært sagt: «Nå må dere rydde opp, for dere skal snart hjem.» Istedenfor 
valgte en voksen å la de to jentene utvikle leken og ha det fint sammen, helt til barnehagens 
slutt. Barna ble glade og frydet seg over leken. Den voksne kom med et pledd, noe som bidro 
til å utvikle leken. I stedet for å få en følelse av å være de siste som skulle hjem, opplevde 
barna glede over å få være alene under bordet.  

Det er kvalitet til siste time. Her er den voksne tilgjengelig ved å støtte, inspirere og 
oppmuntre barna i deres lek. Hvor gode er vi på kvalitet til siste time? Vi kan veilede i leken 
når barna begynner å bli usikre på hva de vil leke videre. Vi kan stimulere dem og lære dem 
andre vinklinger i rolleleken. Den voksne vurderte at med den lille tiden som var igjen av 
dagen, var det å gi barna et teppe det beste, både for barna og for leken. Det er mange 
praktiske gjøremål barnehagen, og det er viktig med gode arbeidsrutiner. Da kan den voksne 
konsentrere seg om å støtte leken og være tilstede hos de barna som er igjen.  



 183

 
 

På den måten er det gjensidige dannelsesprosesser fra og med barnehagedagen begynner til 
den slutter.  Det å være gode veiledere og sette av tid og vurdere om barnet får nok tid til 
leken de ønsker, er en av våre arbeidsoppgaver. Den voksne lærte ved å lytte, ta barna på 
alvor, ved å være en god tilrettelegger og undre seg med barna. Hun var tilstede, tilførte et 
element, observerte og motiverte barna. Den voksnes involvering i leken gav en følelse av at 
det var en god avslutning på dagen. 

En treåring kommer i barnehagen og ser at de tre vennene hans ikke er i barnehagen i 
dag. Etter en stund kommer han og spør om han kan male nå. Jeg er fullt opptatt av en 
tur som akkurat har blitt avlyst og er stressa. Mitt korttenkte svar er: «Jeg vet ikke om vi 
har tid til det!» Han står der, like spørrende. Heldigvis kommer en kollega og klapper 
meg på skuldra og sier: «Vi har tid til det!»  

Jeg ble flau av meg selv, men kjempeglad for at kollegaen stoppa meg. Treåringen fikk med 
seg noen andre barn på malinga og trivdes med det. 

Jeg var distrahert i forhold til hva gutten spurte om, og jeg var usikker hvordan vi skulle legge 
opp resten av dagen på avdelingen. Jeg hadde et stort ønske å gå på tur den dagen, ettersom 
det hadde vært en stund siden sist. Da gutten spurte meg, var jeg allerede usikker på hvor 
lenge det var til vi måtte sette i gang med å forberede maten til lunsj. Det resulterte i mitt lite 
reflekterte svar: «Jeg vet ikke om vi har tid til det». Jeg la ikke merke til at: «Barnet rækker 
armene op imod mig for at blive båret, fordi det helt konkret vil mærke mit engagement for 
det» (Kemp, 2005, s. 175). 

Det jeg egentlig burde ha gjort, var å spørre de andre kollegaene mine om vi hadde tid til 
dette, og så gi et endelig svar tilbake til gutten. Det var ikke lett å tenke så fort da, men jeg 
håper at jeg har lært litt av denne situasjonen. Jeg har reflektert videre over hvordan jeg 
praktiserer min dannelse i forhold til andre, i slike situasjoner. Jeg ble glad for at min kollega 
overhørte situasjonen og grep inn. Det var fint at barnet gav meg tid til å reflektere hva jeg 
egentlig hadde svart han. Han har like mye rett til å få et ordentlig og reflektert svar av en 
voksen, som vi voksne ønsker av andre. Her får barnet følelsen av å bli tatt på alvor: «Jeg er 
med på å bestemme, og jeg kan endre de voksnes adferd». Barnet får observere at den 
voksne tenker seg om og ombestemmer seg. Han ser dermed at han har en reell medvirkning 
- at den voksne reflekterer over det han og den andre voksne sier. 

Det er viktig med godt teamarbeid mellom kollegaene i slike situasjoner og at vi tolererer at 
andre sier fra når det trengs. Barns medvirkning må vi være åpne for så ofte vi klarer. Det er 
veldig lett å svare «nei» eller å være skeptisk uten å se an hvordan situasjonen er. Voksne 
har stor påvirkning på barnas hverdag, både positiv og negativ. Det er ikke bare å vite hva 
som er viktig for barn, men også faktisk å utøve dannelse i praksis. Her viser den voksne 
usikkerhet og ydmykhet overfor barn og voksen. Ofte er «sagt, sagt og gjort er gjort», så er det 
først blitt tatt en avgjørelse er det sjelden en voksen viser ydmykhet og gjør om på det. I 
denne situasjonen har den voksne utfordret sin tause norm. Man kunne faktisk her oversett 
barnets ønske. Barnet ser at også voksne kan nøle og vise usikkerhet, slik at barnets ønske 
ble tatt i betraktning. Vi kan gjøre hverandre gode, både voksne og barn. For at barn skal lære 
seg å reflektere over hva de sier og hva de gjør, må vi voksne også være rollemodeller som 
gjør dette.  

Læringen hos dette barnet kan være at det er viktig å ta hensyn til hverandre, uavhengig av 
om man er voksen eller barn. Kanskje barnet fikk en følelse av å bli forstått i situasjonen og 
bli tolerert for hva han ønsket å gjøre for å takle den. Han fikk møte andre barn på avdelingen 
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i en positiv lek, noe som kanskje gav han mulighet til å finne andre barn å leke sammen med 
resten av dagen i barnehagen. Barnets rett til medvirkning ble anerkjent i denne situasjonen.   

Vi må se løsninger i ulike type lekeaktiviteter. Vi skal utfordre de tause normene og de mange 
ulike praksisene. Vi skal være gode voksne og se barn, og ha fokus på medvirkning, 
anerkjennelse, omsorg og respekt.  

Det er natuligt, at læreren fra at være mesteren mere og mere bliver elevens 
ligestillede, og at forholdet mellem lærer og elev mere og mere bliver et 
gensidigehedsforhold eller et forhold, hvor de fleste av os er lærere for andre i en eller 
anden henseende (Kemp, 2005, s.175).  

Fordi vi har mange ulike praksiser i vår barnehage, må vi også utfordre tause normer og 
praksiser som kan være et hinder for god kvalitet. Trond Kristoffersen har intervjuet Berit Bae, 
og hun har en spennende vinkling på medvirkning: Vi må slutte å planlegge hva barna skal 
gjøre, men heller planlegge hva de voksne skal gjøre: «I dag skal Mette på butikken og handle 
grønnsaker. Er det noen som vil være med på det?» Hva tenker du om en slik tilnærming?  

Trond Kristoffersen siterer Berit Bae, som sier at «De voksne må ta ansvar for at det skapes 
et felleskap og invitere ungene til å være med på det i stedet for at ungene skal bestemme 
alt selv» (Kristoffersen, 2008, s. 1). Vi vil så gjerne, men det er ikke alltid at det er slik det er 
i praksis. Tilbudet skal inneholde god kvalitet uansett hvilke voksne som er tilstede. Barn og 
voksne dannes i en gjensidig prosess. I barnehagen vår vil vi gjøre hverandre gode, både 
voksne og barn.  
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Anne Grethe Weiberg, Ann Kristin Tøllefsen og Hilde Glomvik Hansen 
 

Danning og læring gjennom rollelek 
 

Med utvidet gruppe på en av de store avdelingene, mange flerspråklige barn og 
deltakelse i prosjektet om læring og danning, valgte vi i januar 2012 å koble danning og 
læring sammen med mer fokus på voksnes engasjement og tilstedeværelse i rollelek. 
Lek er veien inn til vennskap og relasjoner, læring av norske ord og uttrykk, øving av 
sosiale ferdigheter og det å bli en del av et fellesskap. 

Vi har satt oss tre mål for vårt arbeid med barna: 1). Vi er bevisst vår væremåte som 
rollemodeller for danning og læring hos barna. 2). Alle barn skal få prøve seg i de ulike 
rollene i rollelek før de forlater barnehagen. 3). Alle barn skal føle seg som aktører i eget 
liv og oppleve mestring hver dag i barnehagen. 

Men hvordan legge til rette for rollelek og danning/læring for barn som ikke har et felles 
språk?  

Avdeling med 24 barn og fire voksne 
De ansatte hadde over tid observert at mange barn ikke deltok i rollelek eller andre 
aktiviteter. Det var herjing med biler, løping, kasting av leker og korte sekvenser med de 
fleste aktivitetene barna selv hadde valgt. Vi hadde sett på rommene og hva de innbød til, og 
var enige om at vi måtte gjøre noen endringer og legge til rette for lek over et noe lengre 
tidsrom, slik at barna fikk en felles referanseramme.   

På en plandag, hvor vi ba ansatte komme med ulike tanker om hva vi kunne gjøre, kom det 
forslag om å se etter hva disse barna hadde av felles opplevelser. Mange av barna hadde 
ikke felles morsmål. Hva kunne de ha av felles erfaringer på tvers av de ulike kulturene? De 
voksne tok utgangspunkt i at de fleste barna har vært på helsestasjon og hos lege. Noen 
voksne foreslo da doktorlek, for det var observert blant noen av barna. Fra tanke til handling 
gikk det raskt. I løpet av noen timer “bygde” personalet en arena: legekontor. Kontoret ble 
utstyrt med det vi hadde på huset av legeutstyr. En undersøkelsesbenk og et venterom ble 
også lagd. 

Personalet la til rette for at barna, på tross av ulike språk, kunne gjenkjenne noe de hadde en 
felles erfaring med. Dette kunne kanskje lede til lek? Personalet var spente på om barna ville 
medvirke i og utvide den arenaen som de ansatte hadde skapt. Vi i prosjektgruppa var 
nysgjerrige på hvordan personalet skulle delta og støtte opp rundt utviklingen av leken. 
Doktorleken  

Leken var i gang fra første dag. Noen jenter ba om engangshansker – det brukte leger. I 
tillegg måtte de ha blokk (notebook-lapper) til å skrive resepter på, og de gikk på leting på 
huset etter blader og bøker til venterommet. På utsiden av det vesle rommet lot noen av 
barna som de gikk på apotek med resepter når de var ferdige hos legen. Det var barn som var 
trygge i sine roller og kunne utvide repertoaret. Vi tenker at de representerte den nærmeste 
utviklingssonen for å lære rollelek til andre barn med mindre lekekompetanse.  
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Barn som var trygge i rollen sin, var leger i starten, og mange voksne ble behandlet. Mager og 
ben fikk kremer på seg, og kroppsdeler måtte holdes i ro en tid. Det var åpning fra 
venteværelset og inn til legen, og venteværelset var fullt av “pasienter” som sugde til seg 
hvordan de andre opptrådte i rollene sine inne hos legen.  

Prosjektdeltakerne så at ansatte på andre avdelinger og foreldre kom med utstyr. En gruppe 
barn var med en voksen til poliklinikken på sykehuset og fikk mye engangsutstyr. En mamma 
kom med frakker til å ha på seg. 

De eldste barna tok ledelsen og undersøkte, stilte diagnoser og skrev ut resepter. Etter hvert 
prøvde de flerspråklige og yngre barna seg i viktige roller. Det var med god støtte av voksne 
eller barn med god lekekompetanse og empati. De fleste var pasienter mange ganger før de 
selv kunne behandle. Vi så også en dreining etter hvert. Når pasientene ble trygge, kunne de 
selv ta ordet når de kom inn til legen og si hva de trodde feilte dem. Vi tolket dette som både 
at de var trygge i lekerollen, og at de kjente igjen/hadde lært hvordan det er når vi er hos 
lege. 

Vi så også at noen barn trakk kølapp, brukte lange og fine setninger når de hadde en dialog 
med legen, og takket for seg når de gikk. Her så vi mye danning og læring vevd inn i leken. Vi 
så barn som gikk ut og inn av rollene sine og fortalte andre hva de skulle si, og vi så barn 
som sa ja til å være med på noe de ikke helt visste hva var. Leken er danningens mester.  

Vi så at barna med mye erfaring fra legekontor var modeller for barn som ikke hadde erfart så 
mye. Her var det mye eksemplarisk læring – nye kunnskaper ble overført fra et/flere barn til 
andre barn, noe som førte til læring/danning av nye kunnskaper og ferdigheter. 

Hva lærte vi og reflekterte rundt? 
Begge avdelingene jobbet aktivt med voksenrollen, men på to ulike måter. Vi så at det var lite 
som skulle til for å få ansatte til å stoppe opp og reflektere over praksis. I doktorleken så vi 
at lite tilrettelegging førte til mye lek. I tillegg så vi hvor viktig det var at voksne var der som 
støttende stillas. Voksne var med barn og lot som de var syke sammen med dem for at de 
skulle lære «å late som». De fungerte som det støttende stillaset som vi voksne må være for 
at barna skal kunne strekke seg fra en utviklingssone mot den neste.  

Vi så også at mange barn behersket flere faser i leken, som Øhman (2012) sier, og på den 
måten støttet de og var modeller for andre barns læring og danning. 

På den ene avdelingen så personalet at barna ikke hadde samme type felles erfaringer, 
særlig guttene. Personalet tok der med seg halve gruppa på busstur to dager etter hverandre. 
De brukte PLAGG-sekvens fra High-Scope og planla, gjennomførte og gjenkalte (Rye, Smebye 
Og Hundeide, 1988). High-Scope er fra et Head Start program i USA, som ble utviklet for å 
støtte innvandrerbarns språk- og begrepsutvikling. 

Barna kjørte doble ruter med bybussen, telte trampoliner, store og små, og så på hus og det 
de kjørte forbi. Da de kom tilbake til barnehagen, snakket de sammen og tegnet det de hadde 
erfart. Det var mange av barna som aldri hadde kjørt buss før. Noen barn tegnet derfor buss, 
og andre barn tegnet hus og trampoliner. 

I dager og uker etter bussturen satte barna opp stoler på rekke og lekte buss-tur. Vi erfarte at 
påfyll med felles erfaringer ga nyttige innspill til felles lek for mange som ikke deltok så mye 
ellers. 
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Prosjekt Sjørøverskute 
Personalet i barnehagen oppfattet at det var mye snakk om kaptein Sabeltann på de store 
avdelingene, og en av de pedagogiske lederne tenkte at nå fikk de ta medvirkning og 
prosjektjobbing på alvor. Derfor satte de seg ned og planla sammen med barna.  

Barna var klare på at de måtte ha en sjørøverbåt, og den ville de bygge selv. Barnehagens 
ansatte tok derfor vare på alle pappesker som kom med varer i, og med voksnes bistand og 
limpistol vokste det opp ei skute som dekket nesten et rom. Hvite T-skjorter fikk røde striper 
malt av barna. Sorte øyelapper ble laget av barna sammen med en voksen. Gutter og jenter 
lekte, røvet og sang i mange uker. Vi så at nye ord og uttrykk vokste fram – ror, anker, gå i 
land, røve, kanon, piratflagg m.m. For at alle barna skulle ha litt felles erfaringer, så vi på to 
tegnefilmer om sjørøvere. Vi så at jentene var like aktive som guttene.  Etter hvert ble båten 
en base for annen rollelek. Den ble reparert mange ganger og til slutt båret ut i biter. 

Hva lærte vi og reflekterte rundt? 
Sjørøverleken varte ikke så lenge. Øhman (2011) sier at lek som relaterer til fiktive roller, 
gjerne er mer begrensende enn lek som relaterer til direkte livserfaringer. 

Sett i lys av våre erfaringer, så var vi nok enige i det. Doktorleken var enklere å bygge ut. 
Kanskje var det de voksnes kompetanse det sto på også. Vi visste nok mye mer om 
behandling av syke enn om å leve som sjørøvere. Her var vi mindre støttende. I tillegg er nok 
den norske barnekulturen gjennomsyret av Kjuttavika, som er bygget opp rundt kaptein 
Sabeltanns rike i dyreparken i Kristiansand. Vi så at de barna som har flere kulturreferanser 
hadde færre erfaringer med, enn de som har inntrykk kun fra norsk kultur. Det er ikke alle 
kulturer det er tøft å leke sjørøver i. Det at båten ble brukt videre til annen lek, tror vi var et 
signal om at barna likte en krok å leke i. 

Ut fra disse to rollelekene så vi hvor viktig barnas erfaringer er. Vi så tydelig at vi måtte øke 
vår kompetanse om flerspråklige barns hjemmeforhold og lekeerfaringer. Vi intervjuet ei 
tenåringsjente fra Iran som hadde språkpraksis hos oss i april og mai. Hun hadde selv gått i 
barnehage i hjemlandet. 

I barnehagen i Iran hadde de lego, biler, dukker og puslespill. Jentene lekte mest med dukker 
som de kledde på hijab. Daglig var det dans, gym, fellessamling og iranske sanger. Det var litt 
frilek hver dag.  

Veien videre 
Barnehagefaglig rådgiver som besøkte oss underveis i prosjektet, konstaterte på 
forsommeren at nå var krokene inne med fin rollelek ryddet bort. Hun utfordret oss til å tenke 
mer rollelek ute. Det ligger til rette for flott rollelek ute hos dere i hele sommer, sa 
barnehagefaglig rådgiver. 

Hennes råd var riktige. Tepper, klessnorer, klyper og noen kroker i veggene, gjorde at vi i 
sommer har hatt flott lek rundt omkring på eiendommen.  

Et par turer til frivillighetssentralen sammen med en gruppe barn, utstyrte et rundt 
sandbasseng som en utekafé. Rolleleken blomstret videre gjennom sommeren. 
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Praksisfortellinger fra lek der de involverte snakker ulike språk, utelek 

To gutter sykler sammen rundt huset på en taxi-sykkel. De snakker og peker, en på 
norsk og en på russisk. Etter noen runder stopper de på et hjørne. Gutten med russisk 
morsmål snakker på russisk og peker på noe han vil, mens han ser på den 
norskspråklige gutten. “Mener du at vi skal rygge inn og parkere her”, sier gutten med 
norsk språk. Den andre gutten smiler og nikker, og de parkerer der han peker. På 
slutten av dagen sier den norskspråklige gutten til en av de voksne: “I dag har jeg fått 
en ny venn – vi leker sammen”. 

Det hevdes (Evenstad og Lamer, 2008) at barn ikke kan leke sammen og late som noe, uten 
et likt verbalt språk. Det vi imidlertid har sett i praksis, er noe annet. Barna har et tydelig 
kroppsspråk og snakker med det språket de kan. Det bærer gjennom leken, og vennskap kan 
etableres. Det betyr ikke at vi skal slutte å benevne og øve på norske begreper, men vi bør 
gjøre en innsats på noe som kan brukes i lekekontekst for å fremme lek og sosialt samspill, 
som er noe av hovedinnholdet i hverdagen for barna. På denne måten kan de norskspråklige 
barna være ressurspersoner og nye venner inn i korte treningsøkter. Senere kan de 
flerspråklige barna være jevnbyrdige i og utforske leken sammen med sine nye venner. Vi 
oppfatter i barnehagen at vi er på vei mot en felles lekeverden. Det er viktig når roller skal 
fordeles. 

Lek i sandkassa mellom to gutter som snakker hvert sitt språk 

Gutt, fem år med iransk morsmål, snakker noe norsk, sitter i sandkassa sammen med 
gutt, fire år, med vietnamesisk morsmål og få norske ord. De bygger hus sammen med 
en voksen. Fireåringen graver og klapper på huset sitt. Begge guttene finner biler og 
kjører mellom husene. Femåringen legger føringen og fireåringen følger etter. De sitter 
nær hverandre. Femåringen snakker om veien og roper: Her kommer jeg. Fireåringen 
ler, lager bil-lyder og graver litt. Når de ser på hverandre, ler begge. Fireåringen snakker 
med en glad og munter stemme på sitt språk, og femåringen svarer på norsk og snakker 
i vei om hvor de skal kjøre. Så ødelegger guttene plutselig husene. Fireåringen sier: NEI. 
De ser på hverandre, og begge smiler og ler. Så graver de ned bilene sine. Begge 
snakker på sine språk når de gjør det. De graver bilene opp og ned flere ganger. 

Vi ser av dette at det barna sier ikke er essensen i leken, men likevel en form for 
kommunikasjon. Det ble tydelig for oss at språk er mye mer enn det verbale språket. 
Betydningen av det verbale er underordnet i denne leken. Begrepsinnlæringen kommer i neste 
omgang. I ressursheftet «Flerspråklig arbeid i barnehagen» (NAFO, 2010, s. 34 -35), pekes 
det på hvor viktig det er at språk læres i en kontekst. En likeverdig samtale videre mellom det 
flerspråklige barnet og en voksen, kan ta utgangspunkt i leken i sandkassa. 

De to guttene lekte sammen flere ganger denne dagen. Det var femåringen som tok kontakt 
med fireåringen.  Når andre barn nærmet seg, flyttet fireåringen seg litt unna. Han samspilte 
kun med femåringen, og sandleken viste at de behersket turtaking begge to. I tillegg så vi 
metakommunikasjon dem imellom, med blikk på hverandre, smil og kroppsspråk, som viste 
at dette var på liksom. Øhman (2012, s.148) sier at lek er fortelling i handling. Leken kan 
vingle hit og dit, fra en deltaker til en annen. Hvis ideene godtas av medlekeren, går 
fortellingen videre. Slik mener vi at lek kan utvikle seg til noe felles, selv om man ikke har 
felles språk. Hvis barna forstår hverandres handlinger og gjenkjenner erfaringer, kan de leke 
sammen uten felles morsmål. 
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Butikklek uten felles språk 

En voksen er sammen med tre gutter og ei jente, alle fem år, ute i sandkassa. Den 
voksne tar initiativ til å lage et bakeri. Tre av barna, med norsk som andrespråk, jobber i 
bakeriet. De snakker sammen på norsk og lager kaker i forskjellige størrelser og 
fasonger og legger på tallerkener. Den voksne tar med seg det fjerde barnet  for å 
handle, han snakker bare tyrkisk. De går i late-som-banken og tar ut liksom-penger, som 
er småstein. Så går de til bakeriet og kjøper kaker og noe å drikke. De kan kjøpe kaffe, 
te, brus og sjokolademelk, i tillegg til kaker. De tar med seg det de kjøper og setter seg 
ved et bord og koser seg. Det kommer flere barn til, som går og handler og setter seg 
ved bordet. Mens de sitter der, går gutten som kun snakker tyrkisk, tilbake til butikken 
og handler alene. Ved hjelp av kroppsspråk får han kjøpt det han ønsker.  

Med litt bistand så vi at han klarte å delta i leken med det språket han hadde. Han gikk til 
disken, tok opp penger og pekte på det han skulle ha. Jentene som ekspederte var flinke og 
sa med norske ord hva det han pekte på, het. Vi erfarte igjen at verbalt språk ikke er noen 
forutsetning. Gjennom leken er danning og læring mulig. Den voksne får da en veilederrolle i 
forhold til danning.  

Drøfting 
Vi har tidligere vist til Evenstad og Lamer (2008), som sier at barn må ha et felles språk for å 
kunne leke rollelek. Dette mener vi gjelder rent verbalt språk. Vi ser deltakelse, selv om det 
ikke er på de høyeste fasene. Det forutsetter imidlertid at barna har felles erfaringer, som 
Evenstad og Lamer også sier. 

Barn lærer språk i naturlige situasjoner der de bruker språket om noe sammen med andre 
(Espenakk, 2003). Dette har vi sett flere ganger. De som behersker et språk, lærer raskt de 
norske ordene når de leker og deltar i rutinesituasjoner, lek og aktiviteter sammen med 
andre. 

Vygotsky (1896-1934) sier at vi må bygge på det barnet kan fra før for å lære nye ord. Her blir 
det viktig å få kjennskap til barnets tidligere erfaringer, for å kunne støtte utviklingen videre 
med fokus på medvirkning og mestring ut fra den kompetansen barnet allerede har. 

Kjartan A. Belseth (2011) viser i artikkelen «Rollelek i den flerkulturelle barnehagen» til at 
kultur er avgjørende for hvordan man ser verden. Han mener at kultur ikke bør framheves når 
vi snakker om forskjeller mellom mennesker. Vi må heller rette fokus mot ulike erfaringer og 
bakgrunner. Ved å fokusere på barnas ulike virkeligheter vil vi få fram ulikhetene på en positiv 
måte, som igjen vil bringe fram et nyansert bilde av barnegruppa. 

Vår jobbing med de flerspråklige barnas tilknytning til flere land og kulturer på høsten før FN-
dagen, tror vi er med på å styrke barnas selvfølelse og hjelpe dem til å bygge en egen 
identitet som de er stolte av. 

Øhman (2012) sier at i store bevegelsesleker, jage og fangeleker, er det lettere å slippe flere 
barn inn i leken. Reglene er enkle og forhandlingene korte. Det var her mange av våre barn 
var i januar.  

Vi ser fortsatt at mange har glede av denne leken, men vi utfordrer dem som ikke har noe 
annet lekerepertoar. Det gjør vi ved å legge ut spor som kan lede til en annen type lek. Videre 
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er det viktig at vi observerer, for å se hva vi skal støtte barna i for å hjelpe dem videre mot 
gode forhandlinger om roller.  

Rolleleker hvor barna beveger seg inn i fantasien, krever forhandlinger og kommunikasjon på 
høyere nivå. Det kan ta tid. Hvis leken og de som leker med hverandre er kjent, går det 
fortere. Vi har beveget oss over hit med noen flere barn, men for å bli der, må de voksne 
jobbe mer i tråd med teorien om støttende stillas (jf. Bruner i Evenstad og Lamer 2008, s. 
79). 

Vi så at det var lettere å få med flerspråklige barn i doktorleken enn i en rollelek basert på 
fiktive personer. Den var en kjent ramme hvor voksne gikk inn som gode modeller og 
medlekere i starten. Den spontane rolleleken som barn setter i gang etter hvert som de 
kommer til barnehagen om morgenen, er det vanskeligere å bli en del av uten felles 
erfaringer. Vi har likevel sett at de som tør å delta i en litt styrt lek, blir invitert med i åpen lek. 
Men varigheten er avhengig av barnas evne til å følge temaet hvis lekekameratene har god 
lekekompetanse og beveger seg i nye faser og skifter tema. 

Øhman (2012) peker på hvor viktig det er å ha felles fokus, og at det er lettere at barn som 
leker har en felles kulturell bagasje. Det henter barna fra hverdagsopplevelser.  

På foreldresamtalene i høst vil vi ha et punkt hvor vi ønsker å få høre mer om barnas 
erfaringer hjemmefra for at vi skal kunne legge til rette for et felles lekemiljø i barnehagen.  

En flerspråklig mamma sitter i FAU, og FAU har tatt vårt arbeid med inkludering av barn i lek 
på alvor og inviterer til flerkulturell ettermiddag i november, med middag til alle med 
smakebiter fra ulike land. Der vil det også være stands fra ulike land med bilder, konkreter, 
musikk og det familiene velger å fortelle om sine hjemland og sin kultur. Over hundre har 
meldt seg på. Her kan nettverk bygges på tvers av kulturer både hos barnehagebarn, søsken 
og foreldre. Felles erfaringer herfra kan være nyttige i videre lærings- og danningsprosesser i 
barnehagen 

I rammeplanen står det at hensynet til hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i lek 
og læring er en forutsetning for barns danning. Når vi ser dette i sammenheng med våre 
erfaringer fra vokseninitierte og frie rollelek-sekvenser, ser vi at vi har fått begrepet danning 
mer på plass. Rammeplanen sier også at danning og medvirkning kan sees som gjensidige 
prosesser. Det har vi sett med tanke på å være der og ta barnas initiativ på alvor. 
Prosjektene kan ta en ny retning, men det kan innebære mange gode forhandlinger med gode 
muligheter for medvirkning og danning gjennom leken. 

Vår utfordring er å bygge opp erfaringer sammen med de flerspråklige barna og bruke det de 
allerede kan, slik at de kan delta i gode samhandlingsprosesser og være aktive deltakere i 
lek. 

Øhman (2012) sier at demokratiske verdier prøves og gestaltes i lekens form, og at vellykte 
samspill og forhandlinger i lek fører til evne til samarbeid, fleksibilitet og økt lydhørhet for 
andres intensjoner. Dette er teori som bekrefter at arbeidet vårt med rollelek er viktig for 
barnas danning og læring. 

Med så mange flerspråklige barn har vi sett at vårt fokus på tilstedeværende og engasjerte 
voksne er riktig og ikke minst viktig. Alle ansatte må være gode språkmodeller og benevne 
det vi gjør i rutinesituasjoner i styrte og frie aktiviteter både ute og inne.  

 
 

Vi skal fortsette arbeidet med å gi barna felles referanser slik at de kan delta i god lek- og 
danningsprosesser. 

Vi har erfart at danning ikke kan erstatte oppdragelse i en barnehagehverdag hvor barn 
gjennom medvirkning har større muligheter for å påvirke sin hverdag enn de hadde da vi 
ansatte kalte det kun oppdragelse og styrte dagene og barna mer.  

Vi har engasjerte voksne som nå ser sin oppgave som rollemodeller for læring, lek og 
danning. Vi ser etter det positive i mangfoldet og ønsker å bygge videre på det. Vi har 
flerspråklige barn som deltar i lek, men flertallet av dem har ikke en aktiv rolle i en avansert 
rollelek i dag. Vi er i startgropa og ser at det går i riktig retning. 
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Mats Berg-Bertheniussen, Liv Karin Broen, Marianne Grønn og Hege Levernes Fladberg  

 

Garderoben 
En møteplass for danning og læring 
 
 

A piazza is an open public square, usually surrounded by buildings. The Italian piazza is 
the center of public life.  

(Engelsk ordbok) 

 

Hvis vi tenker oss at vår barnehage er en by, så tenk nå at den ligger i Italia. Den er 
omgitt av murer så høye som vegger og et tak så stort som en himmel. Tenk da at i den 
byen bor det store og små mennesker som har sitt å gjøre i hverdagen, og som 
relasjonelt lever nært innpå hverandre. Midt i byen ligger en piazza - et torg, der vi 
møtes, ser, snakker og deler kunnskap som utvikler byen og menneskene som bor der. 
Torget kalles også garderoben i vår lille by. Der skjer det mye, og den er en viktig del av 
vår hverdag, så viktig at vi som voksne er nysgjerrige på den og det som skjer der.  

 

Ved å delta i prosjektet «Barnehagen som lærings- og danningsarena», fant vi en gyllen 
anledning til å sette fokus på et område i barnehagen som mange ansatte hadde et anstrengt 
forhold til, og som vi sammen ikke hadde snakket nok om. Garderoben er utenfor basene, og 
dette fører til at voksne ikke helt har kontroll over det som skjer der. Samtidig har garderoben 
en magnetisk kraft på barna. De trekker fort ut dit, og der blir de til vi henter dem. 
Garderoben er en viktig møteplass i vår barnehage, og et godt utgangspunkt for å arbeide 
med danningsbegrepet. Vi ville se på garderobens betydning og ønsket å styrke den som en 
arena for danning og læring.  

Barnas møter  
To nye barn har begynt i barnehagen. De har fått plass ved siden av hverandre i 
garderoben og er fortsatt litt ukjent med rutiner og hvordan ting går for seg der. Leila 
snakker ikke norsk, og Sofia er tospråklig. Sofia virker svært usikker og må stadig ha 
hjelp til småting under påkledningen. Før den voksne rekker å hjelpe barnet, har Leila 
trådd til med en hjelpende hånd. Dette skjer omtrent daglig under påkledningen. 

I praksisfortellingen over har vi to barn med ulikt utgangspunkt for garderobetrygghet. Den ene 
viser stor omsorg for andre, mens den andre er trygg i andres hjelp. Det som skjer i 
garderoben, hjelper barna til å øke sin kompetanse i selvstendighet og bidrar samtidig til økt 
forståelse for hjelpsomhet til andre ikke fullt så kompetente barn. Garderoben er en plass for 
utøvelse av lærte og erfarte verdier som vennskap, omsorg, hjelpsomhet og inkludering. 
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Barn trenger nødvendigvis ikke ord for å kunne se behov for at noen trenger en hjelpende 
hånd. I denne praksisfortellingen viser jenta at hun oppfatter det nonverbale språket og yter 
den riktige hjelpen.  

Omsorg i barnehagen handler både om relasjonene mellom personalet og barna og om 
barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg 
er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt 
læringsperspektiv (KD, 2011 s. 31). 

I barnehagen er det også viktig at voksne legger til rette for gode og sunne situasjoner for å 
øke selvstendighetskompetansen. Det må legges til rette med tid og rom for at barn skal få 
anledning til å hjelpe seg selv og andre, plages litt med buksestrikk, og få veiledning fra 
voksne. For at læring skal skje, må det gis tid og rom. I barnehagen vår er garderoben et 
møtested for barn mellom ett og seks år, og det er flott for barn. Den er i stor grad en ypperlig 
arena for danning og læring mellom barn. Det ser vi ofte i hverdagen, og siden vi under arbeid 
med dette prosjektet har åpnet opp for bruk av garderoben som et kompetent rom for alle 
brukerne, ser vi at kompetansen til barna kommer tydeligere frem. Barn får lov til å være i 
garderoben og dermed også mulighet til å delta som aktive medhjelpere i 
barnehagesamfunnet. Barna i denne fortellingen medvirker gjennom å være aktive 
bidragsytere i egen hverdag. ”Barnets danning i barnehagen knyttes til medvirkning, og 
danning og medvirkning ses på som gjensidige prosesser” (Kolle, 2011). Det skapes 
vennskap på tvers av basene og alder. Det gir på sin måte næring til læring og utveksling av 
erfaring. Derfor er garderoben en viktig brikke i den sosiale utvikling som barnehagen er en bit 
av. 

Barnehagens visjon er at vi «vil gi barna røtter og vinger og gode barndomsminner». Her er 
visjonen et grunnelement for vårt arbeid med danning. Vi legger til grunn for vår visjon at 
barna og vi fortjener en barnehage med verdier, der barna ses på som kompetente deltagere i 
et fellesskap, og der det er voksne som vil realisere barns innebygde ønske om sosial 
utvikling og egenart. En slik visjon gir muligheter for danningsprosesser i hverdagen.  

Hva gjorde vi? 
Med utgangspunkt i praksisfortellinger og barneintervjuer, arbeidet vi med danning og læring 
gjennom refleksjon i personalgruppa. Det bidro til økt bevissthet om garderobens betydning 
som dannings- og læringsarena. 

Vi hadde ikke tidligere arbeidet grundig med selve garderoben og verdien den har for barna og 
oss voksne. Hva som skjer av danning og læring på den arenaen, var et aktuelt spørsmål. I 
tillegg var det viktig for oss å sette ord på hvordan garderoben i praksis fungerer og hvordan 
den benyttes. Og ikke minst, hva bruker barna garderoben til? Hva skjer der av danning og 
læring?  

I rammeplanen står det at danning er ”mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, 
mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette.” (KD, 
2011 s. 15). For oss gav ikke dette så mye mening. Det ble forstått som litt lunkent og lite 
konkret. Vi ville mer til bunns i ordet. I plenumsrefleksjon kom det frem at dannelse for 
mange var noe vi overførte til barna, for eksempel erfaringer og kunnskap som vi voksne 
hadde levd og lært, og som barna skulle høste godene av. Det kunne virke som om 
personalet så på danning mer som tradisjonell oppdragelse, der det er den voksne som vet 
og kan, og barnet som skal fylles med kunnskap.  
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Synet på barn har endret seg fra å være noe uferdig som skal formes av de voksne, til at barn 
nå ses på som likeverdige subjekter allerede fra fødselen av (Bae, Eide, Winger og 
Kristoffersen, 2006). Det krever en annen tilnærming til danning. Som Kolle (2011) sier, er 
kanskje oppdragelse en metode som ble brukt på gårsdagens barn. Men nå når vi tenker 
danning, er barnet selv aktivt deltagende. Vi så derfor at det var nødvendig å gå dypere inn i 
begrepet.  

Da vi jobbet mer med vår barnehage som danningsarena, kom nye ord som voksenrollen, 
rollemodeller, kommunikasjon, verdier og holdninger mer til syne. Vi hadde tatt steget inn i et 
mer helhetlig syn på danning, der barns medvirkning og voksnes rolle som bevisste 
samarbeidspartnere med barna var mer tydelige. Samt at danning var en prosess som varte 
livet ut, og som ble skapt i møte mellom mennesker i alle miljøer. Gjennom samtale og 
veiledning med Høgskolen i Østfold, fikk vi enda mer konkret forståelse for hvordan danning 
skjer. Danning skjer i møter mellom mennesker, erfaringer og kunnskap.  

I vår forståelse av garderoben som dannings- og læringsarena, oppdaget vi noen brister 
mellom det danningsmessige og det typiske barnehagepraktiske. Personalets tanker om 
garderoben var oftest uttalt som at garderobeplassen var viktig for barna i forhold til 
ryddighet, påkledning, ro og ikke løping. Garderoben var også et viktig ”ansikt utad for 
barnehagen”. Våre øyne var fortsatt lukket for at det faktisk skjedde danning i det alminnelige 
og hverdagslige.  

Garderoben som lærings- og danningsarena for barn og voksne 
To ansatte kler på noen barn når Lise kommer sammen med moren sin. Moren 
begynner å kle på datteren. Plutselig hører vi et dunk med påfølgende gråt fra den 
ytterste garderoben. Når vi voksne kommer ut dit, sitter Per (2,0 år) oppå Ola (1,5 år), 
som gråter. Den ene voksne begynner å trøste Ola, mens jeg setter meg ned sammen 
med Per. Jeg spør om han dyttet Ola, og han nikker bekreftende. Jeg sier: «Ser du at Ola 
får vondt når du gjør det?». Per svarer ikke. Jeg sier: ”Du må ikke dytte andre, for da kan 
de få vondt, sånn som han har det nå”. Jeg peker på Ola. Per begynner å bli utålmodig 
og vil gå. Jeg presiserer nok en gang at han ikke må dytte, for da får barnet vondt. 
«Hmm», sier Per og går bort til Ola som gråter, tar på ham, vender om og gjør noe annet.  

Jeg har foreldresamtale med den moren som har sett og hørt alt som skjedde rett etter denne 
episoden. Hun bringer situasjonen på banen fordi hun syntes det er vanskelig å få Lise (2,3 
år) til å si unnskyld. Hun mener at det å forsterke at andre faktisk ikke får det noe godt når 
man gjør ufine ting mot hverandre, kan være en god måte. Hun ønsker å prøve denne 
metoden i sitt videre arbeid som mor. 

Praksisfortellinger viser den viktige rollen voksne har som medhjelpere for barn i barnehagens 
store og små utfordringer. Voksnes nærvær i hverdagen er viktig for barns trygghet. Voksne er 
betydningsfulle for hva som skapes av muligheter for danning i barnehagen. Omsorg og 
danning kan til dels knyttes sammen, da omsorg handler om å ta vare på hverandre. Dermed 
kan begrepene lett utfylle hverandre. Det innebærer å ta barn med seg inn i 
kommunikasjonen, skape medvirkning mellom voksen og barn, og bidra til at hverdagen blir 
meningsfull og forståelig for alle. Barna må få lov til å snakke og bli lyttet til. De blir en 
meningsskapende part til hvordan hverdagen utformes. På samme tid kan barn og voksne 
utveksle erfaringer i utfordrende situasjoner.  
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I garderoben skjer det for det meste uformell læring mellom store og små, og voksne må 
derfor være klare til å veilede eller kommunisere med barna. I praksisfortellingen står den 
voksne også overfor en utfordring når det gjelder foreldre som tilskuere. Garderoben er en 
møteplass for alle brukerne i barnehagen, og derfor er det veldig ofte andre utenforstående 
som kan bevitne praksis. Det føles av og til vanskelig, men som voksen må vi vise vår 
profesjonalitet i arbeidet med barn. Som møteplass vil garderoben være et vindu for vår 
profesjonalitet. Gjenkjenneligheten i situasjoner som oppstår i garderoben, vil være læring for 
foreldre som ser og hører det ansatte kommuniserer til barn i ulik alder. Derfor vil møte 
mellom ansatte, barn og foreldre være en symbiose av læring og danning.  

Barnehagen kan ses på som et lite samfunn, der ulikheter møtes og utfordrer hverandre i 
stadig kamp. Det er i et slikt syn vi kan si at toleranse og respekt for mangfold blir viktig for 
fremtidig dannelse i barnehagen. Alle er forskjellige og har ulik bagasje med seg inn i 
garderoben og barnehagen.  

Barnehagens fysiske miljø 
Barnehagens fysiske miljø «må ta hensyn til at barn har behov for å danne grupper og at det 
foregår ulike aktiviteter på samme tid» (KD, 2011 s. 22). Dette kan forstås som at 
barnehagen skal gi rom for barns ulike ønsker og behov. Barna yter motstand når leken blir 
avbrutt av de voksnes regler og rutiner. Bae (2010) mener at personalets organisering av tid 
og rom kan være en «trussel» mot barns lek.  Vi ønsker å skape en hverdag i forståelse for at 
alle rom og arenaer er like viktige for barna, og at voksnes rigide regler sperrer for barns 
iboende trang til naturlig og lekende danning og læremåter. Barns undring over handlinger og 
holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om seg selv i 
samfunnet. Hensynet til hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er 
forutsetning for barns danning (KD, 2011 s. 29). Men hva sier barna selv? 

Barnas stemmer 
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet”  

(KD, 2010, § 3). 

Barns stemmer er viktige for barnehagen. I følge loven skal barna delta aktivt, og det er vår 
plikt som ansvarlige voksne å se til at dette etterleves. Derfor var det viktig i vårt arbeid at vi 
kunne få barnas egne stemmer i forklaringen på hvorfor barna vandret motstrøms våre tanker 
og iboende ønsker. I forkant av barneintervjuene var det viktig for oss at spørsmålene ikke 
skulle være ledende, da spørsmålsordlyden kunne servere oss svarene. Våre antakelser ble 
feil, og ingen av svarene hjalp oss inn mot oppgaven. Vi endret spørsmålene til mer direkte og 
førende for vår nysgjerrighet. Vi hadde intervju med to gutter og to jenter - fem og seks år. 

Voksen: Liker dere å være i garderoben? 

Barn: Ja!! 

V: Hvorfor det?  
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B: Der er det spennende. Vi kan løpe rundt og leke gjemsel….men ikke inne på do, da! 
Der får vi ikke lov til å leke….det er dumt! 

V: Hvorfor er det dumt? 

B: Det er så moro å leke gjemsel når vi slår av lyset….ingen kan se oss. 

V: Hvorfor vil dere ikke leke på Smilehullet? 

B: Det er så mange mennesker der og vi får ikke lov til å løpe der inne av voksne. De 
sier ”nei” og ”stopp med løpinga” hele tiden. Vi får lov til å være i gangen….bare når vi 
spør er det greit. Morsomt om døra hadde vært vraka! Da kunne vi løpt ut i gangen når 
vi ville! 

V: Er det greit om voksne er i gangen sammen med dere? 

B: Nei! Vi vil vekk fra voksne fordi de er så kjedelige. De sier at vi skal leke ting vi ikke 
har lyst til å leke. I gangen gjør vi som vi vil. Hvis voksne kommer i gangen går vi vår vei 
fordi de er kjedelige. 

V: Hvor mange synes dere det skal være i gangen? 

B: Best om det er noen få om gangen. Kanskje fire små og fire store. 

V: Er det rettferdig, da? 

B: Ehm (tenker litt) mest rettferdig om alle som vil leke i gangen kan være der…, men 
uten voksen! 

I dette intervjuet kommer det frem betydningen av å ha rom og areal i barnehagen disponibelt 
til barna. Frarøves barna muligheten til å leke, for å ha noen å leke med, eller få tid og rom til 
å leke, for eksempel på grunn av måten vi organiserer hverdagen deres på, frarøves de også 
noe av ytringsfriheten og muligheten for medvirkning (Bae, 2010). Vi hadde i lang tid nektet 
barn bruk av garderoben fordi vi ikke følte å ha kontroll på barna der, og vi stod i presset 
mellom hensynet til barnas utfoldelse og vårt eget kontrollbehov. Siden garderoben ikke var 
en del av basen kunne vi ikke se inn der, og dermed ikke være tilstede i den grad vi ønsket. 
Barna var i hvert fall veldig opptatt av at de ville komme seg bort fra kjedelige voksne. Det kan 
virke som om rigide regler fra voksnes side på mange måter ødelegger barnas lekeverden. 
Eller sagt på en annen måte; den voksnes lite lekende framferd skaper ikke like stor 
nysgjerrighet for fantasi og lek hos barn – og barn flykter til andre steder, der de kan være 
alene om å eie tid og sted. 

Vi skal og må skape gode møteplasser, det være seg i garderoben eller andre steder. Vi må 
med liv og lyst oppsøke barns verden og la oss medvirke til å skape best mulig kår i 
barnehagen.  

Til slutt vil vi si at voksenrollen i barnehagen er viktig og betydningsfull. Garderoben er en 
samlingsplass der møter skjer på godt og vondt. Garderoben vår har vist seg å være en viktig 
arena for danning og læring, der holdninger, verdier og erfaringer har gode vekstmuligheter. 
Barn lærer hverandre ny kompetanse, det etableres tid for veiledning mellom barn av ulik 
alder, og garderoben er en arena der de voksne kan være gode rollemodeller, 
samarbeidspartnere og ledsagere i disse prosessene. Dette kommer ikke av seg selv. Det 
kreves bevisste voksne og en organisering av hverdagen som gir et godt fundament for å 
skape gode dannings- og læringsvilkår.  

 
 

Referanser 
Bae, B. (2010). De yngste barnas ytringsfrihet. Barnehagefolk, 2010 (1) 

Bae, B, Eide, B. J., Winger, N., & Kristoffersen, A. E. (2006). Temahefte om barns 
medvirkning. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 

Kolle, T. (2011). Danning er det nye ordet – men hva åpner det for?  Barnehagefolk , 2011 (1) 

KD (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: 
Kunnskapsdepartementet. 

Lov 2005-06-17 nr. 64: Lov om barnehager (barnehageloven). Hentet 12.12.2012 fra 
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html 

 

 

  



 197

 
 

Referanser 
Bae, B. (2010). De yngste barnas ytringsfrihet. Barnehagefolk, 2010 (1) 

Bae, B, Eide, B. J., Winger, N., & Kristoffersen, A. E. (2006). Temahefte om barns 
medvirkning. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 

Kolle, T. (2011). Danning er det nye ordet – men hva åpner det for?  Barnehagefolk , 2011 (1) 

KD (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: 
Kunnskapsdepartementet. 

Lov 2005-06-17 nr. 64: Lov om barnehager (barnehageloven). Hentet 12.12.2012 fra 
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html 

 

 

  



 198

 
 

Silje Johannessen, Aase E. Klevberg, Sigmund Skaslien og Anne Beate Krog 

 

Danning handler om å skape en god kultur 
Barna skal ha tro på seg selv og lykkes i å omgås andre. Barnehagen skal gi barna 
mulighet til refleksjon og medvirkning. Barna skal motiveres til å bli nysgjerrige på å 
lære, ved at de blir møtt med engasjerte, reflekterte og anerkjennende voksne. 

Måltidet i barnehagen 
Vi skal spise lunsj. Det er middag i dag. Det sitter fem barn ved det ene bordet og fem 
ved det andre bordet. Alderen på barna er fra 2 år - 6 år. To voksne tar opp middag på 
tallerkenene. Det blir urolig rundt bordene. Barna snakker høyt til hverandre og over til 
det andre bordet. Den ene voksne hysjer høyt og peker på barna. Det går noen 
sekunder, og barna snakker fortsatt like høyt. Den andre voksne sier ”Nå er det nok!” litt 
strengt, og setter seg ved det ene bordet. Alle sitter nå ved bordet, og bordverset blir 
sunget. Den ene voksne ser på den andre voksne og prøver å få kontakt. De får kontakt 
med hverandre, og den ene voksne sier navnet på et barn som sitter rundt bordet. Hun 
sier ”Han klarer jo aldri å høre, uansett hva vi sier til ham.” 

Denne praksisfortellingen viser en praksis som mange kan kjenne seg igjen i. Hvordan kan vi 
endre denne praksisen til noe positivt? 

Vi vil rette søkelyset mot måltidet i barnehagen, fordi det ofte er lite pedagogisk begrunnet og 
reflektert rundt.  Målet for barnehagen er at de voksne skal ”reflektere over egen væremåte i 
samspill med barn”. Det har vi ikke klart å gjøre på en god nok måte i vår barnehage, men 
med dette danningsprosjektet har vi fått en unik mulighet til det. Vi skal bruke 
praksisfortellinger med analyserende spørsmål. Vårt fokus blir da relasjon mellom voksne og 
barn under måltidet. 

Hvor gode er de voksne på å bidra til gode danningsprosesser? Måltidet er en 
hverdagssituasjon som gjentar seg og repeteres hver dag. Hvordan kan vi bruke måltidet som 
en pedagogisk arena?  

Vi vet at utvikling er en kontinuerlig prosess som har sin drivkraft i samspillet mellom barnet 
og omgivelsene. Kari Lamer sier: «Slike trekk som gjentar seg i hverdagen utgjør barnets 
forståelse av sin omverden. Barnet tar opp i seg holdninger, kunnskaper og verdier fra 
omgivelsene» (Lamer, 1997, s. 130). Derfor er hverdagslivet viktigst for små barns utvikling 
og læring.  

Personalet må vise stor oppmerksomhet, ikke bare til innholdet i det barna lærer, men også 
til den måten læringen foregår på. Alle de erfaringene barna får med seg, for eksempel ved 
måltidene, bidrar til deres utvikling og læring. Det er kvaliteten på disse erfaringene som 
bestemmer om barnet tilegner seg gode danningsprosesser. 
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Anerkjennende relasjoner 
Vi velger å forstå hvordan voksenrollen skal fungere for å møte barn optimalt i dannings- 
prosessen, ved å se på hva som kjennetegner anerkjennende relasjoner. Anerkjennelse vil 
være et verktøy som vi kan bruke for å analysere og bygge opp kvaliteten på den pedagogiske 
relasjonen. En anerkjennende relasjon er basert på likeverd. En relasjon kan ikke bli 
anerkjennende hvis en av partene føler seg mindre eller mer verdt enn den andre. 

Vi ønsker å utveksle refleksjoner i personalgruppa, slik at det blir en felles bevissthet om hva 
anerkjennelse er i praksis. Det er nødvendig for gode danningsprosesser i barnehage- 
hverdagen at alle voksne har et bevisst forhold til sin egen stemme, blikk og kroppsspråk. 

Anerkjennende væremåte er beskrevet av mange. Schibbye (2009) og Bae (2004) beskriver 
det slik: 

• Lytting innebærer at den voksne fokuserer på det barnet uttrykker kroppslig eller 
verbalt. Det krever at de voksne er oppmerksomme og engasjert i forhold til barnet. 
Dette er en del av barns medvirkning, som vi jobber kontinuerlig med. 

• Forståelse betyr at de voksne setter seg inn i barnets sted, og med innlevelse i 
barnets handlingsmåter og uttrykk. Dette kan sammenlignes med empati (ta den 
andres perspektiv), som er en del av hverdagen vår. 

• Aksept/toleranse betyr at de voksne må gi barnet rett til å ha sine egne følelser. Når 
barnet blir møtt med ” jeg forstår at du er lei deg”, så får det barnet til å kjenne på 
hva det selv føler og blir kjent med egne følelser. 

• Bekreftelse innebærer at de voksne viser barnet at han/hun godtar barnet der og da. 
Bekreftelse formidles både verbalt og nonverbalt med en lyttende holdning og 
blikkontakt med barnet. Når barnet føler seg bekreftet, får det tid til selvrefleksjon. 

I følge Mead (2004) dannes barnets selv gjennom kvaliteten på relasjoner til andre 
mennesker, barnet opplever sin egenverdi. Det å ha tro på seg selv og egne evner er viktig i 
dannings sammenheng. Bowlby (1999) sier at når barnet føler seg trygt, sett og bekreftet, får 
det en indre ro, som igjen åpner opp for at det tør å oppsøke omgivelsenes spennende 
muligheter. Det å føle seg trygg, sett og bekreftet, går ut på at barnet føler seg verdsatt av 
betydningsfulle voksne som er i deres liv. Et eksempel er at barnet opplever seg likt for sin 
egen del, og ikke fordi det nødvendigvis presterer noe spesielt for å få anerkjennelse.  

Sentralt i all anerkjennelse, er at barnet kan forholde seg til egne erfaringer og har tanker, 
følelser og intensjoner i relasjon til egne handlinger. Den voksnes væremåte må være preget 
av å lytte til barnet, gjenta det barnet sier, bekrefte, leve seg inn i og stille åpne og undrende 
spørsmål. Slike ulike væremåter skal være generelle holdninger som bør prege samspillet 
med barna. 

I vår barnehage vil vi skape en sterkere kultur hvor de voksne handler på en måte som er i 
tråd med anerkjennende væremåte. I episoden fra måltidet, som vi viste i innledningen, ble 
ikke den voksne gjort oppmerksom på hva som ble sagt og gjort. Hun kunne derfor ikke gå 
tilbake til barnet og unnskylde seg, fordi hun ikke var oppmerksom på hva som hadde skjedd. 
Hun burde sagt ”Beklager. Dette mente jeg ikke, skulle aldri ha sagt det – jeg er så lei meg 
for det!” Da kunne den voksne ha sagt det til de andre barna også. Det er viktig at vi voksne 
er ydmyke og ser på egne handlinger og går tilbake for å rette det opp igjen. Vi opplever ofte 
at det er vi voksne som må jobbe med oss selv for at gode danningsprosesser skal finne 
sted.  
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Endring mot danning 
En voksen og tre barn ved et bord. Barna er ca 2 - 2,5 år. Bordet er ferdig dekket, og 
den voksne spør hva barna vil synge. Lars svarer ”Pulverheksa”. ”Tommeltotten”, sier 
han og viser tydelig at vi skal telle. Alle synger og er med på bevegelsene i sangen. Den 
voksne skal dele ut kopper og spør Anna hvilken farge hun vil ha på koppen Hun svarer 
blå, og den voksne gjentar at «du vil ha blå farge på koppen din». Alle tre får velge. Den 
voksne spør Lars om han klarer åpne matboksen selv. ”Ja, jeg har prim, jeg”, svarer han. 
Emil bruker litt tid, og den voksne spør om han skal ta opp skiva selv og legge den på 
asjetten. Han gjør det. Så ser han på matboksen sin og sier ”bil”. ”Ja, det er bil ”, 
bekrefter den voksne. Den voksne spør ”Vil dere ha melk?” og viser samtidig tegnet for 
melk. Alle barna gjør det samme. Anna sier ”jeg melk”. Den voksne sier ”Kan jeg få?” Så 
helles det melk i koppene, og vi sier ”Vær så god!” Anna sier hun ikke vil ha pølsa som 
er på brødskiva. Den voksne tar den av, og hun spiser med glede. Den voksne sier:” 
Husker dere at Emil var lei seg tidligere i dag?Hva gjorde du da, Lars?” Han svarer ”bil” 
Den voksne bekrefter at han kjørte bilen til Emil, og da ble han veldig glad!  Emil smiler 
og sier br – br.. 

Emil sender en kvart skive til den voksne og er i ferd med å forsyne seg med en ny fra 
matboksen. Den voksne sier han må spise den kvarte skiven først og spør samtidig om 
han vil at den skal deles. Det vil han gjerne og spiser så opp skiva si. Så gjør han tegnet 
for melk. ”Bra, du vil ha mer melk”, sier den voksne og skjenker oppi koppen hans. Den 
voksne drikker te og sier at den er varm. ”Vil dere kjenne utenpå koppen?” Alle vil det. 
Så får de kjenne på melkekartongen, og den voksne lurer på om den også er varm, men 
får fort svar at den er kald. 

Spørsmål vi blant annet stilte oss da vi reflekterte rundt denne episoden: 

• Hvilke spørsmål dukker opp når dere hører fortellingen? 
• Hvilke opplevelser tror du barnet/a satt igjen med? 
• Hva opplevde du som skrev fortellingen? 
• Hvilke pedagogiske verdier uttrykker fortellingen? 
• Finner dere gode danningsprosesser her? 
• Er det anerkjennelse her fra den voksnes side? Beskriv nærmere. 
• Hva kan vi lære av fortellingen? Kan vi bruke den i videre arbeid? 

Vi opplever at barna sitter igjen med en god selvfølelse. «Jeg kan, jeg mestrer jeg blir 
anerkjent, sett, hørt og forstått». Organisering, personaltetthet og rominndeling gjør at 
personalet kan sitte med tre barn alene på et rom. Dette fører til at den voksne kan være 
tilstede for hvert barn. I denne praksisfortellingen ser vi en del pedagogiske verdier som 
respekt, engasjement, innlevelse og bekreftelse. Barna blir tatt på alvor. Her mener vi det er 
kvalitet i samspillet mellom voksen og barn og barna imellom. Her kan vi lære av hvordan den 
voksne utnyttet måltidet ved å trekke inn andre fagområder helt naturlig.  
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Hvilke verdier finner vi i vår barnehage? 
I vår barnehage jobber vi ut i fra et helhetlig syn på læring, det vil si at vi ønsker at personalet 
har en felles forståelse for hvordan barn lærer. Vi ser på læring og omsorg som to sider av 
samme sak. 

For å synliggjøre overfor leserne og oss selv hvordan vi jobber og hva vi mener er en del av 
danningsbegrepet vi allerede jobber med, har vi laget en blomst som skal illustrere det.  

                 

 
Modellen er laget av Silje Johannesen, Aase E. Klevberg, Sigmund Skaslien og Anne Beate 
Krog. 
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Hvordan bruker vi praksisfortellinger? 
Å samle praksisfortellinger er å jakte på erfaringer og det personlige opplevde, hos både barn 
og voksne. Det får oss til å se mulighetene i det sosiale samspillet her og nå.  

Etter starten på prosjektet brukte vi alle møtefora (avdelingsmøter, personalmøter, 
lederteamsmøter, assistentveiledning) til refleksjon over praksisfortellinger. Vi så det i 
sammenheng med blomsten vår. Refleksjon over det uformelle samspillet er nødvendig 
dersom barnehagen skal representere et godt lærings-og danningsmiljø for alle barna. 
Gjennom dette prosjektet har vi utviklet gode relasjoner til et aktivt holdnings skapende 
arbeid, hvor de voksne blir trygge og har tro på en positiv medvirkning til gode 
danningsprosesser. 

Praksisfortellingene har gitt oss en unik måte å kunne se på det uformelle samspillet. Det 
uformelle samspillet er her- og nå-situasjoner som oppstår i hverdagen. Stemmer det vi sier vi 
skal gjøre overens med det vi faktisk gjør? 

Til den første praksisfortellingen stilte vi oss disse spørsmålene. Hensikten var å endre det 
negative til noe mer positivt: 

• Har denne praksisfortellingens hendelse noe med organisering av måltidet å gjøre? 
• Kan det serveres middag på annen måte for å unngå negativ uro? 
• Hva formidler den voksne til de andre barna rundt bordet? 
• Hva skulle den voksne ha gjort? 
• Hva skulle den voksne som sa dette ha gjort i forhold til det ene barnet og de andre? 

I vår årsplan sier vi at ”vi har voksne som reflekterer over egne handlinger i samspill med 
barn”. Fordelen med å arbeide med praksisfortellinger på denne måten, er at alle kan være 
med i analysen. Det er også en fin måte å knytte sammen teori og praksis. 

Hva har vi sett og lært av å bruke praksisfortellinger rundt 
måltider? 
Vi har sett at forutsetningene for gode danningsprosesser er forutsigbarhet, ro, struktur og 
oversikt. Vi ser også at det er lettere å være engasjerte, tilstedeværende og anerkjennende 
voksne. Det er viktig at vi er voksne som vet hvordan barn lærer sosiale ferdigheter, og at vi 
reflekterer over våre handlinger. 

Hva innebærer dette? 
Danning skjer ikke av seg selv. Den oppstår heller ikke gjennom modning eller sikres ved 
tilfeldig læring. Det kreves et målrettet og langsiktig arbeid fra de voksnes side. Først da vil 
barnehagen fungere positivt for alle barn. 

Personalet må se barnet som et individ som har intensjoner og er sensitivt – og som det er 
viktig å vise empati og kommunisere med. Dette må være utgangspunktet for oss som har 
valgt å jobbe med barn. 

Det som barna gjør og uttrykker, er påvirket av de forutsetningene personalet skaper. Våre 
handlinger er også påvirket av de forutsetningene barnet skaper for oss. En bekreftende 
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voksen kan skape et trygt og aksepterende barn. En avvisende voksen kan skape engstelige 
barn. Vi som personale må derfor stille kritiske spørsmål om barnets reaksjoner kan ha 
sammenheng med den voksnes væremåte. Jo mer reflektert, desto mer bevisst blir jeg over 
min rolle for små barn. 

For at gode danningsmøter skal kunne finne sted i en barnehagehverdag, er det viktig at vi 
deler i små barnegrupper og at vi har et stabilt og kompetent personale. Det er også viktig 
med tilrettelagte rom, oversiktlighet, tid og ro. 

Den voksnes kunnskap og innsikt, og ikke minst viljen og evnen til å anvende den nye 
innsikten i disse møtene, blir avgjørende. Det er i det daglige hver og en av oss kan knytte 
visjoner om danningsprosesser til konkrete handlinger overfor enkeltbarn og gruppa. 

Vi vet at innarbeidede rutiner i hverdagssituasjonene kan sette rammer som er lite 
begrunnede og reflekterte, og dermed kan hemme ønskede handlinger.  

Kari Lamer(1997) kaller dette taus kunnskap – det vil si en stilltiende, innforstått praktisk 
kompetanse, som refererer til både kunnskaper, verdier og holdninger. Hun argumenterer for 
at barnehagepersonalet må sette ord på det tause. Nettopp derfor er det viktig å rette 
søkelyset mot hverdagssituasjonene i barnehagen, som gjentar seg hver dag, slik at vi sikrer 
gode danningsprosesser. 
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Sara Charlotte Sandholtet, Mariann Rindahl Skalle-Løvås, Elisabeth Steve Krathe  
og Alice Bislingen  
 
 

Læring i et danningsperspektiv 
Med naturen som arena 
 
 

Juni og sommerlig idyll i barnehagen. Jeg nøt sommerdagen på uteområdet sammen 
med barna og stoppet opp noen sekunder og tittet rundt meg. Jeg så aktive barn i 
kreativ lek i skogen, barn i trærne, barn i sandkassa som laget kaker, tunneler og slott 
så flott som bare små barnefingre kan. Jeg så barn som laget barkebåter, og en voksen 
som laget seljefløyter sammen med barna. Jeg så fugler som kvitret, en meitemark som 
sneglet av gårde før den ble fanget av små barnehender og studert, før den igjen ble 
sluppet videre i naturen med følgende replikk: ”Sånn, da kan du gå hjem igjen” Og 
lekeutstyret? Ingen barn hadde hentet leker i lekekassa. Naturen var lekearenaen.  

 

Vi tilbringer mesteparten av dagene ute og har et flott skogsområde innenfor barnehagens 
gjerde og mangfoldige turmuligheter både til skog og vann. Å gi barna gode erfaringer og 
opplevelser i naturen er vi genuint opptatt av, og som deltager i pilotprosjekt om danning og 
læring i barnehagen, ønsket vi å studere læring i et danningsperspektiv, med naturen som 
arena. Noen foreldre forteller at de bevisst velger vår barnehage fordi vi har et stort fokus på 
friluftsliv, og de ønsker at deres barn skal få ta del i dette, enten fordi de selv er svært 
opptatt av det, eller føler de ikke selv har mulighet til å gi barna mangfoldige opplevelser i 
naturen. Foreldrene innehar en viktig rolle i barnas danningsprosesser, og barnehagen er 
sammen med foreldre viktige bidragsytere i tilretteleggingen for gode danningsprosesser til 
hvert enkelt barn. 

Dannelsesteori og dannelsespraksis har mulighet og til oppgave ikke bare å reagere 
på utviklingen i samfunnet, men også være med på å forme samfunnsutviklingen ut 
fra et pedagogisk ansvar for fremtidige leve og utviklingsmuligheter for ethvert ungt 
menneske i den kommende generasjon (Klafki 2001, s. 67). 

Klafki peker på at omsorg for naturen, slik at vi kan bevare den for fremtidige generasjoner, er 
viktig også i et danningsperspektiv. Danning er en personlig prosess som handler om å få et 
aktivt og bevisst forhold til omgivelsene, og er en forutsetning for meningsdannelse og 
demokrati. Fokus på medvirkning er viktig også i denne sammenheng. Danning er et resultat 
av læring, men all læring innebærer ikke danning fordi danningen er intensjonal og rettet mot 
fellesskapsverdiene. Læringen må kontekstualiseres og gjøres personlig for at den skal bli en 
del av danningsprosessen. Dannelse oppstår imidlertid ikke automatisk hos passivt 
mottakende individer, men hos personer som er reflekterte og aktive i forhold til ulike 
påvirkninger man møter. «Læring er knyttet til den menneskelige eksistens og danner 
grunnlaget for det livet vi lever» (Säljö, 2001 i Hogsness, Angel & Nordtømme 2010, s. 16). 
Læringsprosesser gjør oss i stand til å tenke og handle på nye måter og derav utvikle en evne 
til kritisk refleksjon, noe som er en viktig del i den aktive prosessen selvdanning innehar. Et 
helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring henger tett sammen er også en sentral del i 
rammeplanen for barnehagen.  
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På tur i skogen med en avdeling. Barna løper bortover stien. Plutselig bråstopper et barn 
og utbryter: ”Søppel!” De andre barna kommer for å se på funnet. De ser på søppelet og 
ser på hverandre. Det er tydelig at de tenker det samme, og så tar et av barna ordet: 
”Søppel kan ikke være her i naturen. Vi må ta det med tilbake til barnehagen”. 

Dewey (1958) hevdet at mennesket er på innsiden av naturen og ikke en liten gud utenfor. 
For å være tro mot den naturen vi tilhører, og for i det hele tatt å fortsette å være, må vi 
tilpasse oss andre deler av naturen. Dewey betegner selv sin filosofi som en naturalistisk 
humanisme, og formulerer med det et danningsstandpunkt som omfatter ansvar ikke bare for 
hverandre, men også for resten av naturen. Barna i fortellingen er genuint opptatt av å ta vare 
på naturen. Vi mener det er viktig å gi barn muligheter til egne opplevelser og erfaringer med 
naturen, og lære å ta vare på den – også for fremtidige leke- og utviklingsmuligheter. 
Mennesket er en del av naturen og avhengig av den. Å lære naturen å kjenne gjennom 
deltagelse, er erfaringer som barna kan ta med i sin danningsprosess. Naturen er ikke 
menneskeskapt, og vi er avhengig av naturens mangfold for opprettholdelse av eksistens. 
Universelt er alle mennesker en del av verden og dermed en del av naturen. Globale 
miljømessige utfordringer er reelle, og det er viktig at hvert enkelt menneske bidrar. I 
praksisfortellingen tok barna selv initiativ til å rydde i skogen. Gjennom samtaler og refleksjon 
sammen med barna, har de fått en forståelse av hvordan man kan vise omsorg for naturen. 
Barnas prosess, fra samtale og refleksjon til erfaring i praksis sammen med personalet, er 
blitt en naturlig del, deres aktive hverdag.  Barna var observante og så søppelet. De hadde en 
kunnskap om at søppelet ikke burde ligge i naturen og så viktigheten av å fjerne det.  Barna 
reflekterte og tenkte selv. Omsorgen for naturen var tilstede og allerede en del av deres 
læring og danning. 

På toalettet roper en tidlig morgen Line: ”Næææ, se en edderkopp!» Elli fra personalet 
ser opp, og der sitter en diger edderkopp høyt oppe ved dørkarmen. Flere barn kommer 
til. ”Oi, den var kjempestor!” Elli og barna snakker om edderkoppen. Hvorfor er den her? 
Hva gjør den? Har den laget et nett? Spørsmålene er mange og undringen stor om 
hvordan den er kommet dit. Sammen finner Elli, Line og de andre barna som har 
kommet til, at de vil hjelpe edderkoppen å komme ut der den kom fra. Elli henter stol og 
papir, klatrer opp og tar forsiktig edderkoppen i papiret. Sammen går gjengen ut og 
setter edderkoppen forsiktig ned i skogen hvor den kan gå videre på sin ferd i naturen.  

Elli var bevisst i sine handlinger om å vise respekt for naturens småkryp og ta barna med i 
denne prosessen. Rammeplanen sier liv er innbyrdes avhengig av hverandre, og at alle former 
for liv har verdi uavhengig av dets verdi for menneskene. Barn er nysgjerrige og har ofte stor 
interesse av ulike sider ved natur og naturfenomener. Dersom denne interessen skal få 
blomstre, er en avhengig av engasjerte voksne som tar barnas iakttagelser på alvor og er 
bevisst sin rolle som rollemodell. Barna deltar alltid i sine egne danningsprosesser. Her er 
medvirkning et viktig aspekt. En forutsetning for barns danning er imidlertid de voksnes 
kontinuerlige danning. Vi ser vi at naturen er viktig, og har man muligheter vil barna også få 
mulighet til å erfare dette selv. I møtet med dannelsestenkningens ulike perspektiver dannes 
dessuten pedagogene selv, samtidig som de bedre kan bistå barna i deres 
dannelsesprosess. Naturen, med all dens mangfold, er arena for mange ulike 
læringsperspektiver. Mennesker kan studere naturen og det som omgir den, men ikke 
ødelegge dens mangfold. Undringer om økosystemene inviterer til spennende refleksjoner 
sammen med barna og barna imellom.  

Det var vinter og mandags morgen på Bjørnhi. Mange av barna hadde tatt med akebrett 
til barnehagen denne dagen, som stod på rad og rekke ved gjerdet. Frokosten var 
inntatt med levende lys på bordet, og nå var det mette barn rundt bordet. På utsiden av 



 206

 
 

vinduet dalte store snøfiller ned. Pia hadde tidligvakt på avdelingen denne dagen og tok 
ordet. «Hva trenger vi å ha på oss ute i dag?» Kalle utbrøt: «Votter! Vet du hva, Pia? Jeg 
akte sammen med Eva (voksen) i går, det var kjempegøy! Men vet du hva?»  «Nei, hva 
da?», svarte Pia. «Eva var så kald på henda i går ho, så vi måtte dra hjem nesten med 
en gang! Ho hadde ikke votter med, ho!»  

I denne historien ser vi at Kalle har erfart at de måtte avbryte noe som var gøy, fordi den 
voksne ikke hadde det utstyret som kreves for å være ute på kalde dager. Å måtte avbryte en 
gøyal aktivitet fordi den voksne var kald på henda, hadde satt spor. Hver dag skapes nye 
erfaringer, både positive og negative, som vi tar med oss videre i livet. I vår barnehage 
tilbringer vi store deler av dagene ute, sommer som vinter. Det er viktig at barna lærer å kle 
seg etter type vær. Går man uten regntøy når det regner, blir man våt. Har man tykke klær på 
om sommeren, blir man svett. For at barna skal lære dette, er det viktig at personalet forteller 
barna og veileder dem underveis etter vær og vind, og at de får tid til å kle på seg selv. Det er 
også viktig at personalet kler seg riktig. Vi er rollemodeller, og ofte er det slik at det voksne 
gjør, det vil barna gjøre også. Gjennom å gjøre og være, er personalet forbilder i barnas 
danningsprosesser. 

Vi har jobbet en del på tvers av avdelinger for å utveksle erfaringer og ideer og for å bruke de 
ansattes ulike kompetanse på best mulig måte. Dette har vi gjort ved å hospitere på 
hverandres avdelinger og ha refleksjonsgrupper på tvers i barnehagen. En høst var det utrolig 
store mengder sopp, både i barnehagen og i skogen hvor vi gikk tur. Barna på stor avdeling 
fant ”skatter” i form av sopp, men fordi personalet ikke hadde så stor kunnskap om sopper, 
fikk barna forbud mot å røre dem. I arbeidet med å utveksle kompetanse og ideer oppdaget vi 
at kunnskapen var stor på ulike ting. En av personalet hadde god kunnskap om sopp og ikke 
minst interesse for det! Barna var stadig interessert i ulike sopper de fant, og vi brukte den 
ansattes kompetanse på tvers av avdelinger. Med stor iver og interesse startet et prosjekt 
om sopp. Hvilke sopper var i barnehagen og skogen? Var de spiselige eller giftige? Bøker om 
sopp ble studert, og den ansatte delte villig av sin kunnskap.  

”Elisabeth, Elisabeth!” To småtasser, Anton og Anders, kommer styrtende inn i 
barnehagen. Jakke og genser er dratt godt nedover hendene, og innholdet i innpakkede 
hender er ymse sopper, med og uten hatt og stilk. Vi har plukket, observert og dissekert 
sopper hele høsten, og nå er det nye sopper som skal sjekkes.  

Elisabeth hentet soppboken, vi lette og sjekket, og etter nøye lesing og studering fant vi 
ut at det var ufarlige, men uspiselig sopper. I høstsola, på full leting etter nye spiselige 
og uspiselige skatter, hoppet og spratt to fornøyde og godt informerte småtasser. 

En læringsarena med fokus på natur og miljø innebærer også fokus på mat vi kan finne i 
naturen. Naturen er vårt levende matfat, og respekt for hva vi kan høste av naturen er nyttig 
lærdom i et økologisk perspektiv. Vi ser vi at naturen er viktig og har enormt med muligheter, 
både som lekearena, men også som læringsarena vil barna se disse mulighetene. Barnas 
interesse for sopp ble fanget opp, og det ble innhentet kompetanse som trengs i arbeidet 
med dette. Barnas søken etter kunnskap og spørsmål utfordret personalet. Personalet må 
tørre å stå i foranderlige prosesser hva egenutvikling og læring angår også i arbeidet med å 
være rollemodeller. Kari Kvistad (2008) sier at grunnleggende menneskelige bestrebelser er å 
erkjenne, erfare og lære. I barnehagen er dette samspillet nært forbundet med det lekende og 
det skapende. Barnet er ikke et objekt for læring, men det er selv subjektet.  

Høsten var kommet. Vinden suste i trærne, og gule, røde, grønne og brune blader preget 
trær, luft og bakke. Noen barn lekte med bladene, fanget dem og kastet dem i lufta før 
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de igjen ble samlet sammen på bakken. Jeg gikk nærmere og stoppet opp og så på dem 
en liten stund. Plutselig hørte jeg et bestemt kremt bak meg. Jeg snudde meg, og der 
stod Milla med en bestemt mine og armene i kors. ”Mariann, du står i senga vår!” «Hva 
sa du?», svarte jeg.” «Mariann, du står i senga vår!”, utbrøt hun. Jeg tittet ned, bena 
mine stod på en liten fjellknaus. ”Å, beklager, jeg skal flytte meg», sa jeg. Jeg gikk 
forsiktig ned av knausen, og Milla snudde seg og gikk tilbake til vennen sin noen meter 
unna. 

Milla og vennen var i sin lek, og fjellknausen var blitt en seng. Naturen ble brukt på en kreativ 
måte i deres rollelek. Det var viktig for Mariann å vise respekt for barnas lek, og dermed flytte 
seg forsiktig ned fra fjellknausen. 

Barn dannes i samspill med andre barn, og det er viktig å ha respekt og gi tid og rom for dette 
i barnehagehverdagen. Naturen som lekearena gir variasjon og åpner for kreativitet. Årstidene 
i vårt land er ulike og gir mangfold. Snø, is, vind, regn og sol er med på å gi varierte 
muligheter for aktivitet. Naturen innehar mange materialer og former, og barnas kreativitet 
dannes i samhandling med den. 

Omsorg for naturen er miljøvern. Skapes det gode relasjoner og opplevelser i naturen, er 
dette noe barna vil bevare og vise omsorg for. Aktive barn som får utforske, oppleve, erfare og 
lære i naturen vil ta med seg disse erfaringene. ”Trygge, aktive barn - Sammen skaper vi 
hverdagen» er vår visjon, og vi ønsker med omsorg og sikkerhet å være en trygg arena for 
små og store med aktive barn som får være medskapere i sin barnehagehverdag. Hvert 
enkelt barn må få opplevelser, erfaringer, tid og rom sammen med andre barn og voksne som 
kan bidra verdifullt i deres dannelsesprosess.   
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Wenche Tysse-Hostad, Lene Emanuelsen og Hege Holone 
 

 

Danning til demokrati  
La stemmene bli hørt  

 

En gutt på 2 år blir plassert foran pc-en med de tre bildene som representerer 
aktivitetene – baking, tur og forming. Han peker på bakebildet og sier «mamma», og så 
peker han på turbildet. Jeg forteller om supertirsdagen, og at han kan velge hva han har 
lyst til å gjøre. Han peker igjen på turbildet. Så peker han på bakebildet, og jeg spør om 
han har bakt sammen med mamma. Så spør jeg igjen hva han velger, og da peker han 
på turbildet en gang til. 

Det er mandag og valgdag i barnehagen. Frokosten er akkurat ferdig, og to gutter på 2,5 
år er de eneste som er tilbake på avdelingen. Barnehagelærer Anna er sammen med 
dem. Hun går mot benken der valgkortene ligger, mens hun begynner å snakke med 
den ene gutten: «Lars, i morgen er det supertirsdag, hva vil du gjøre da?» Før hun rekker 
fram til gutten med kortene med strektegninger av de tre valgalternativene, svarer han: 
«Bake!». Anna prøver likevel å legge fram de tre valgkortene for ham og spør en gang til 
hva han vil gjøre i morgen.  «Jeg vil bake!» sier gutten. Den andre gutten, Ole, som har 
vært opptatt med sitt et annet sted i rommet, ser på den voksne og sier: «Jeg vil også 
bake». For å forsikre seg om at det er det han vil, spør Anna Ole en gang til hvilket av de 
tre alternativene han velger, mens hun legger valgkortene foran ham. «Jeg vil ikke 
male!», svarer han, som for å understreke at han har tatt et bevisst valg for hva neste 
dag skal bringe for ham. 

 

 

Barn kan og vil og har kompetanse, og gjennom ulike praksiser kan barnehagen la barnas 
stemmer kommer frem og la barna aktivt utforme sin hverdag. Men gode praksiser krever 
lyttende voksne som sjekker ut og legger til rette for aktiv deltakelse gjennom å la stemmene 
komme frem. Som deltakere i dette pilotprosjektet bestemte vi oss sammen for at vi i vår 
barnehage ville jobbe med valgprosesser og muligheter som et ledd i dannelse til 
medborgerskap i demokratisk danning, gjennom å la stemmene bli hørt. 

På hvilket grunnlag velger barna? Vi ønsket å la barna velge individuelt og ikke i gruppe, da vi 
ville se hva de selv ville, uten påvirkning fra andre. Og ikke minst hva velger de? Hvem man 
ønsket å være sammen med fremfor hva man faktisk ønsker å gjøre, sett i lys av 
danningsperspektivet. Hvordan er dette i et demokratisk samfunn? Kan det ses på som et 
selvstendig valg å velge hvem man vil være sammen med, framfor hva man vil gjøre på 
valgdagen/supertirsdag? Kan et vennevalg også være et ”riktig” valg? Og er det slik at barna 
har valgt selv, eller har vi som voksne påvirket dem mer enn vi tror?  Dette har vi reflektert 
rundt, og vi ser at også i det virkelige demokratiet påvirkes vi voksne av faktorer som 
innebærer hvem vi skal være sammen med. Her må de voksne være lydhøre for å se det 
enkelte barns behov og interesser. For oss handler dette om mye mer enn valg. Det handler 
også om prosessen rundt og læringsmiljøet vi tilbyr, og dannelsesprosessene som skjer i 
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aktivitetene og samspillet. Medvirkning gjennom blant annet valg er knyttet til danning 
gjennom å bli oppmerksom på at man har valg, og at man påvirkes av valgene man tar. Og 
videre ved at man har en stemme som blir lyttet til, samtidig som barnehageansatte 
oppmuntrer og støtter til stadig nye opplevelser og erfaringer og delaktighet i fellesskapet. 

Barnas valg 

Barnas valg av aktivitet har vært et område vi har hatt stort fokus på. Vi ville finne en god 
måte å legge fram valgmulighetene for barna. Samtidig var vi nysgjerrige på om ulike 
valgmetoder ga utslag for valgene barna tok.  

Barna fikk velge mellom tur, baking og forming. Vi prøvde ut ulike valgmetoder på fire ulike 
grupper. En gruppe fikk presentert valgene med små konkreter. De tre ulike aktivitetene ble 
fremstilt med en liten bakebolle med en kjevle i for baking, et tre og en grønn filt for tur og 
malesaker for formingsgruppa. En annen gruppe fikk verbale valg. De ble spurt hvilken av de 
tre aktivitetene de ønsket å delta på, uten visuell støtte. De to siste gruppene skulle velge fra 
bilder, henholdsvis strektegninger på ark fotografier/bilder på PC.  Vi hadde mange tanker om 
hvor reelle valgene til barna ble, spesielt til de barna som ikke ennå har et godt utviklet 
verbalspråk.  

Demokrati og medvirkning 
Enkelte barn vil kanskje ha ekstra behov for «påfyll» av utfordringer - og trenger å komme i nye 
relasjoner for å få nye erfaringer, for å få flest mulige utfordringer og muligheter til å gjøre 
varierte erfaringer og opplevelser. I andre tilfeller vil det være greit å la barn velge aktivitet ut 
fra hva vennene velger. For å medvirke i et demokrati, betinges det altså at man vet hva man 
stemmer på. Vi må legge til rette for å gi barna tilstrekkelig nok med erfaringer til at de vet 
valgalternativenes muligheter og innhold. Og valgene må tilpasses barnas interesser og 
ønsker. 

Teorigrunnlaget 
Vi ser på danning som en livslang, tosidig prosess - individet danner seg selv i et samspill 
med omgivelsene det er en del av. Danning har både et her- og nå- og et fremtidsrettet 
perspektiv: Barna tilegner seg ferdigheter og kunnskap i den samtiden de vokser opp i, 
samtidig som de skal rustes til å bli medborgere i dette samfunnet. Solveig Østrem sier i 
boken «Barnet som subjekt»:   

Barn lever i en verden der de som mennesker som sådan konfronteres med sin 
sårbarhet, og i en politisk virkelighet der de som barn er spesielt utsatt. Dette må få 
betydning for hvordan barnehagen og skolen utvikler sin pedagogiske praksis (Østrem, 
2012, s.125). 

Vi tenker at det enkelte barn lærer best dersom det opplever at sine interesser og 
forutsetninger får komme til uttrykk. Læringsmiljøet i vår barnehage skal kjennetegnes av et 
rikt samspill mellom barn og voksne, hvor vi som voksne må være ”lydhøre” for barns uttrykk. 
Sammen skaper vi en hverdag hvor undring og utforskning er en sentral del av miljøet. Vi 
forsøker å se barnas interesser og forutsetninger i sammenheng med fagområdene fra 
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Rammeplanen. De voksne i barnehagen er barnas medforskere og er sammen med barna ved 
å være støttende stilas og utfordre mot neste utviklingssone. Slik vil alle barna i barnehagen 
lære ut fra sine egne forutsetninger. Den voksnes utfordring vil være å stimulere barn til aktivt 
å arbeide sammen med andre, både voksne og barn. Samtidig må de voksne være en 
medforskere som må gi barna hjelp og støtte til å klare oppgaver på egenhånd. Barn uttrykker 
seg både gjennom verbal- og kroppsspråk. Ethvert barn skal møtes som et subjekt som har 
en egen opplevelse av den situasjonen de er i. Medvirkning handler ikke bare om å 
bestemme, men om noe mer. Medbestemmelse er bare en del av medvirkningen. 

Det handler om at alle skal være en del av et fellesskap hvor man må vise respekt og 
inkludere uansett meninger og holdninger. Det handler om hvordan vi samhandler, 
lytter til og respekterer hverandre i et fellesskap (Johannesen & Sandvik, 2008, s. 
27). 

Medvirkning er en grunnleggende del av vårt pedagogiske grunnsyn, så det var naturlig at 
dette også fikk en sentral rolle i vårt prosjekt.  Da vi skulle i gang med selve prosjektet der vi 
skulle utforske begrepene læring og danning i vår barnehage, måtte vi avgrense oss til en 
liten del av hverdagen vår. Vi ville fokusere på en felles aktivitet vi allerede hadde etablert, og 
videreutvikle denne etter hvert som vi samlet nye erfaringer og kunnskap. Ettersom vi allerede 
hadde jobbet mye med medvirkning i vår barnehage, ville vi legge stor vekt på at barna skulle 
få medvirke i videreutviklingen av fellesaktivitetsdagen og se på danningsprosessene som 
fant sted i lys av dette. Vi var opptatt av å la alle barna i barnehagen få erfare at de har en 
stemme og at de blir lyttet til. Vi ville også fremme barnas evne til å ta valg som er gode for 
dem selv og for de andre menneskene de har rundt seg og også på den måten utvikle deres 
toleranse overfor hverandres ulikheter.  Gjennom å få være med på å utvikle innholdet i 
aktivitetsdagen og å velge hvilke aktiviteter de skal delta på, tenker vi at vi gir barna nyttige 
erfaringer slik at de også senere i livet kan ta selvstendige valg og føle seg trygge på det. 
Etter hvert som vi arbeidet med dette, ble vi oppmerksomme på hvordan medvirkning henger 
tett sammen med demokrati. 

Gjennom prosjektet ønsket vi å styrke fellesskapet mellom barn og voksne. Vi opplevde at 
med så mange barns samlet i skogen, ble vi voksne stående og telle barn for å holde 
oversikt, fremfor å undre oss og utforske sammen med barna, slik vi ønsket. Da vi skulle i 
gang med prosjektet, fant vi ut at vi kunne bruke dette ønsket om å knytte bånd på tvers av 
avdelinger til å endre fellesturen og utvikle en fellesaktivitetsdag isteden. Supertirsdagene var 
født. 

Supertirsdag har blitt til i samarbeid mellom barn og voksne i barnehagen. Det har blitt lagt 
vekt på å lytte til hva barna liker å gjøre når de er i barnehagen. Vi opprettet tidlig i prosjektet 
et barnehageråd. Rådet blir ledet av hånddukken Fredrik i samarbeid med barnehagens styrer, 
og hver avdeling blir representert med 2- 3 medlemmer. I forkant av første barnehageråd 
hadde hver avdeling en egen samling, der alle barna fikk fortelle hva de liker å gjøre når de er 
i barnehagen. Barnas forslag ble skrevet ned og sendt med representantene til 
barnehagerådsmøtet. I rådet ble alle forslag skrevet ned på en liste, og det viste seg at tre 
aktiviteter var gjengangere fra flere barn på alle avdelinger; bake, male og tur. Dette ble de tre 
aktivitetene barna kunne velge mellom da vi organiserte vår første fellesaktivitetsdag. Etter 
dette barnehagerådsmøtet organiserte vi første felles aktivitetsdag. Vi var opptatt av å 
gjennomføre det barna faktisk hadde sagt at de ønsket å gjøre, og vi la stor vekt på 
prosessen der hvert enkelt barn selv skulle få velge hvilken av disse tre aktivitetene de ville 
delta på.  
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I forkant av hver supertirsdag velger barna hvilken aktivitet de vil delta på. Valgene foregår 
ved at ett og ett barn får velge fra valgkort med enkle strektegninger. Så fort som mulig etter 
supertirsdagen skal det avholdes et barnehageråd der representanter fra hver avdeling får 
komme med tilbakemeldinger om dagen som har vært. Vi ser på dette som en viktig del av 
den demokratiske prosessen barna får erfaring med. Det er her de får si noe om hvordan de 
opplevde konsekvensene av sitt valg og får kommet med tilbakemeldinger om hvordan de har 
hatt det med det de valgte. Ble det slik de hadde forventninger om? Om ikke - velger de noe 
annet neste gang, eller gir de aktiviteten en ny sjanse? 

De voksne skal fungere som inspiratorer og tilretteleggere for alle gruppene.  Utgangspunktet 
er at det legges vekt på barnas medvirkning og at prosessen er det viktige i aktiviteten. Dette 
krever at vi voksne gir slipp på kontrollen og har evne til improvisasjon, og at vi stadig har et 
forskende blikk på egen praksis.  

Bolledeigen er laget på forhånd av en voksen. Det er også forhåndsbestemt av voksne hva 
som skal bakes. Barna kommer inn og blir plassert rundt to bord. De er spente, gleder seg til 
å bake. Barna får utdelt hver sin bolledeigbit. Noen biter går rett i munnen, mens andre lager 
boller med stor iver. Andre barn igjen, vil ikke engang røre deigen. De voksne ruller noen 
boller de også, mens voksne og barn diskuterer hva som kan bakes neste gang. 

Denne praksisfortellingen er fra bakegruppa den første supertirsdagen. Praksisforetellingen 
ble diskutert på et personalmøte og fikk virkelig øynene våre opp for egen praksis. Vi var alle 
enige om at vi ønsket mye mer av denne fellesaktiviteten enn at barna skulle få rulle en 
deigbit i noen minutter. Vi ville at barna skulle få være delaktige i hele prosesser. For å få til 
dette utvidet vi tiden i gruppene med mange timer. 

Vi har brukt mye tid på å utvikle Supertirsdag. Pedagogisk dokumentasjon med 
praksisfortellinger og film har vært et viktig verktøy i denne prosessen. Dette arbeidet har 
inkludert og engasjert samtlige i personalet og bidrar til at alle ser på barnehagehverdagens 
innhold med mer reflekterte blikk. Historien under viser noe av dette:  

«Hestehoven» skal ha påskefrokost med gul mat, en av assistentene foreslår eplesyltetøy 
som pålegg. Ettersom hun vet at pedagogisk leder er opptatt av å servere barna sunn mat, 
foreslår hun lettsyltetøy. Pedagogisk leder svarer: ”Lettsyltetøy smaker ikke bra!”  

Assistenten: «Det er DU som ikke liker det, du kan jo ikke vite hva barna synes. Skal vi filme 
det kanskje? 

Når andre barnehageråd ble avholdt, ble det stilt spørsmål som skulle gi oss en liten 
evaluering så langt. Hva hadde vært vellykket? Stemte barnas forventninger overens med hva 
vi hadde klart å skape av innhold på supertirsdagen? ‘Gøy å male med føttene, men ikke med 
pensel’.  

Arbeidsprosessen 
Ved å bruke pedagogisk dokumentasjon satte vi i gang tankeprosesser hos personalet.  Vi 
fant etter hvert ut at vi burde utvide innholdet på hver enkelt gruppe for å kunne gi barna nye 
erfaringer. «Maling» ble til forming, «baking» ble til matlaging og turgruppa tok i bruk en 
metode der de er bevisste på for- og etterarbeidet i forbindelse med turen. Dette kan vi se i 
sammenheng med Vygotskijs teori om den proksimale utviklingssone, hvor barnet mestrer 
noe på egenhånd, men hvor det også trenger støtte og hjelp av en voksen. Barna må få 
utfordringer slik at de hele tiden får utnyttet mulighetene sine maksimalt. Den proksimale 
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utviklingssonen er ikke noe barnet har alene, men det er noe det deler med den voksne eller 
andre barn. I følge Vygotskij skjer all intellektuell utvikling i det sosiale samspillet med andre. 
Det sosiale først, og så det individuelle. Hvor og i hvilken sone barnet befinner seg i, vil derfor 
variere etter hvilken voksen eller annet barn, barnet er i samspill med.  

Om demokrati 
Rammeplan for barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2011), framhever betydningen av 
voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv 
deltakelse i et demokratisk samfunn. Mange mener at den beste måten å utdanne til 
demokrati på, er gjennom demokrati. Det å la barna ta del i demokratiske prosesser og erfare 
demokrati som livsform, gir dem nyttige erfaringer. Vårt pilotprosjekt kan også ses på som et 
demokratisk prosjekt. Barnas stemmer blir hørt om vi har en holdning som tillater 
medvirkning. Som vi har nevnt tidligere, betyr ikke dette at alle skal få sin vilje, men at man 
med trygghet skal få uttrykke sine meninger i ulike situasjoner. Vi voksne skal da støtte barna 
i å uttrykke seg, og samtidig hensynta alle i gruppa. Man skal altså finne sin plass blant 
andre - uten å tråkke på andre! Dette krever at vi voksne er bevisst på hvem som har 
definisjonsmakten, og hvordan vi lar dette påvirke samspillet og avgjørelsene som blir tatt i 
barnegruppa. Er det bare de som snakker ”høyt” som lir hørt? Alle er forskjellige, og 
«forskjellighetene» innebærer også at ikke alle kan bli «talere». Hvordan lar vi da alle 
stemmene bli hørt? Her kreves det av oss voksne at vi kjenner barna godt, og at vi fungerer 
som et støttende stillas- både for de stille barna, og for de som er mer utadvendte. Vi skal gi 
barna mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv og kunne reflektere over sine valg.  

En av pedagogikkens utfordringer er å finne en god balanse mellom hensynet til barnet og 
hensynet til den verden barnet er en del av. Solveig Østrem (2012) henviser til Hannah 
Arendt, som skriver følgende om disse hensynene:  

Oppdragelse er der vi avgjør om vi elsker verden høyt nok til å ta ansvar for den og 
samtidig redde den fra den undergang som – uten fornyelse og uten at det nye og 
unge kommer – ville ha vært uunngåelig. Oppdragelse er også der vi avgjør om vi 
elsker våre barn nok til ikke å stenge dem ute fra vår verden og overlate dem til sitt 
eget. Heller ikke å ta fra dem sjansen til å gjennomføre noe nytt, noe uforutsett av 
oss. Men heller å forberede dem på forhånd for oppdraget med å fornye en felles 
verden (Arendt, 1977, s. 196, vår oversettelse). 

Pedagogisk dokumentasjon har vært et viktig verktøy for oss underveis i dette arbeidet. Det 
har hjulpet oss med å sette i gang refleksjoner og hjulpet oss å sette lys på hvor vi trenger 
endringer i tanker, holdninger og handlinger for å kunne tilby barna en best mulig 
barnehagehverdag der de får erfare at deres stemmer blir hørt. Vi opplever at danning er en 
livslang prosess, fordi danning i seg selv også innebærer en stor del av selvrefleksjon - noe 
som er grunnleggende for utvikling. 

Gjennom deltagelse i prosjektet om ’Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena’ har vi 
endret mye av praksisen i hele vår barnehagehverdag. Det betyr at også vi ansatte opplever at 
vi er i en danningsprosess, slik som barna våre. Dette har vært en lang prosess med store 
endringer og nye erkjennelser. Vi er blitt bevisste på at tiden og menneskene i barnehagen er 
noen av de få konstante ressursene vi har. Derfor må vi være bevisst på hvordan vi bruker 
disse ressursene.  
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For å sikre at alle stemmer blir hørt, må vi hele tiden jobbe med kompetanse for kvalitet. Vi 
må sikre en bevissthet hos alle ansatte i forhold til hvordan vi lar hvert enkelt barn medvirke, 
slik at nettopp alle får bli den beste utgaven av seg selv. Et ledd i denne prosessen er å legge 
til rette for valgprosesser og muligheter som for eksempel supertirsdagen og barnehagerådet 
kan gi. Ved å gi barn alternativer og god bakgrunnsinformasjon, kan de selv velge å erfare at 
de påvirker og tar valg i barnehagens mangfolds muligheter. 
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Linda Lilleng, Inger Antonsen, Anne Mortvedt og Camilla Bjørland Hansen  

 

Vennskap i barnehagen 
Da vi fikk mulighet til å være med på pilotprosjektet ”Danning og læring i barnehagen”, 
syntes vi det hørtes ut som en spennende utfordring. Vi har valgt å se på hvordan vi kan 
tilrettelegge for vennskap og gode relasjoner under temaet barnehagen som lærings- og 
danningsarena.  

 

 

Vi er i samme virksomhet som distriktets barneskole, som vi samarbeider tett med. Lærerne 
sier at de kan se at noen av barna som begynner i første klasse allerede har falt utenfor 
jevnaldergruppen, og vi stiller oss spørsmål om hva barnehagen kan gjøre for at barna skal 
stå sterkere rustet til å møte sosiale utfordringer på skolearenaen. Kan vi støtte barna til å 
velge klokt og empatisk i samvær med andre, senere i livet? Hvordan kan vi stimulere og 
tilrettelegge for godt vennskap og inkluderende holdninger og det å sette pris på å leve med 
ulikheter? I forhold til inkludering sett i et dannelsesperspektiv, tenker vi på måter å vise at 
barn kan få erfaringer med og sette pris på et rikt mangfold. I teksten vil det forekomme flere 
praksisfortellinger som synliggjør barnehagehverdagen som en danningsarena. 

Vi tenker på danning som en kontinuerlig prosess. Når vi snakker om et barns oppdragelse, 
tenker vi på et barn som vil gjøre det det har lært som riktig for å oppnå goder, ros og 
anerkjennelse fra de voksne. Når vi snakker om danning, tenker vi på et barn som er i stand 
til selv å gjøre gode valg om rett og galt ut, fra en indre motivasjon om å handle 
hensiktsmessig i et samfunnsperspektiv.  

Hoff (1999) stiller i sin artikkel " Danning i støpeskjeen " følgende spørsmål: ”Er et dannet 
menneske i dag et menneske som på ulike måter klarer å integrere forskjeller?” 

Rammeplanen sier: 

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 (KD 
2011, s. 15).  

Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing (KD, 
2011, s.8). 

Dette ønsker vi i vår barnehage å ta på alvor! Vi ønsker å øke bevisstheten omkring 
viktigheten av å jobbe forebyggende mot mobbing, og at det bør starte i barnehagen. Da blir 
det vår oppgave å skape et læringsmiljø som fremmer danning ved å styrke barnas positive 
holdninger, og vi ønsker å legge til rette for og stimulere gode sirkler med gode relasjoner. 
Inkludering og bygging av vennskap er den beste forebygging mot mobbing. 

  

 
 

De yngste 
Bente roper inn barna etter utelek. Ole (2 år) står igjen ved huskene, og Bente synes 
han ser trist ut. Før hun rekker å få inn de andre barna og ta seg av Ole, går Tore (2 år) 
ned til ham, gir han en klem, tar han i hånda og leier han inn. 

Tidligere samme dag hadde vi i samlingsstunden pratet om hvordan man skulle være med 
sine venner. Det ble brukt rollespill med kosedyr, et pinnsvin og en kanin i hovedrollene. 
Barna hadde selv fått komme med forslag til hva vi kan gjøre hvis noen er lei seg. Gi kos, 
hadde barna sagt. Tore viste seg som en sann venn. 

Under frokosten på småbarnsavdelingen går praten livlig mellom toåringene. Jenny har 
kun gått fire uker i barnehagen. Når Jens blir noe voldsom og pågående overfor Jenny, 
skyver hun frem en liten hånd og sier "Stopp, Jens!" 

I samling på avdelingen har vi snakket mye om å si ”Stopp” når man vil ha slutt på noe. Dette 
for å gi barna et alternativ til å gråte eller slå, og for å vise hvordan man kan vise respekt for 
hverandre. 

Siden vi har valgt å la vennskap være et hovedsatsningsområde i barnehagen denne høsten, 
har vi anskaffet nytt materiell som visualiserer og konkretiserer arbeidet med vennskap og 
sosial kompetanse. Her er det kosedyr som det er enkelt å lage rollespill med, og på 
småbarnsavdelingen ser vi allerede resultater av at slik innsats nytter. Ved bruk av rollespill 
gjør vi det lettere for barna å se sin rolle i ulike situasjoner og tilegne seg gode holdninger. 
Om man tar utgangspunkt i egen hverdag, blir dette en bedre måte å omtale det inntrufne på 
enn om vi skulle ha brukt mye irettesettelse med nei, og kanskje komme til å krenke barnet 
foran mange andre barn og voksne. 

Barna er i samlingsstunden sammen med Kaninen og Pinnsvinet. Dette er to kosedyr som 
barna nå er blitt godt kjent med. De er gode venner, men som andre venner er de uenige en 
gang i blant. Denne dagen har Kaninen og Pinnsvinet vært på lekeplassen. Kaninen dyttet til 
Pinnsvinet og sa at han ikke vil leke mer med ham. Pinnsvinet ble veldig lei seg og sa det til 
Kaninen. Det endte med at Pinnsvinet ga Kaninen en kos, og de lekte videre sammen. 

Senere denne dagen dytter Tobias til Truls (begge to år). Truls blir lei seg, og Tobias går bort 
og ordner med noe i sandkassa. Den voksne som ser situasjonen, sier til Tobias: ”Nå er du 
Kaninen. Og vet du - der borte ligger Pinnsvinet.” Truls sier: ”Ja, han er lei seg, og jeg må 
trøste ”. Tobias går så bort til Truls og gir ham en god klem. Deretter fortsetter de å leke 
sammen i sandkassa. 

Barna på stor avdeling 
Vi skulle få en ny gutt på avdelingen. Den voksne forsøkte å forberede barna ved å 
spørre om hvordan de tenkte om det å være ny på et sted og hvordan de selv hadde likt 
å bli mottatt. Når vi skal spise lunsj første dag Nils er i barnehagen, forsøker den voksne 
å finne en plass til han ved bordet. Han blir henvist til en plass, men Even sier: "Kan 
ikke Nils sitte ved siden av meg, se her er det plass, Nils! " 

Vi håper og ønsker at våre stadige samtaler med barna når det gjelder inkludering, kan 
medvirke til empatiske handlinger når situasjoner oppstår. Danning er også å ta ansvar for 
andres rettigheter. Samtaler med barna om hva andre kan tenke og føle er viktige, som for 
eksempel i situasjonen da barna i en periode hadde lekt Klatremus og reven: 
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Barna klatret i tårnhuset, løp rundt og hadde det veldig morsomt med å løpe fra reven. 
Når det er Berits tur til å være reven, roper Hans, helt på gråten: ”Det går jo ikke, du er 
jo en dårlig rev”. Dette gir han seg ikke med, og den voksne går inn og tar Hans til side, 
prater med han og forklarer at ikke alle kan løpe like fort. «Vi kan ikke alle være like 
gode i alt, Berit er jo to år yngre og mindre enn deg». Etter en stund roet Hans seg ned, 
sa ”OK” og gikk tankefull tilbake i leken.  

Hendelser som denne tar vi gjerne opp igjen i samling, enten med rollespill eller figurteater. 
Da kan barna komme med forslag til løsninger og si noe om hva de tror de involverte tenker 
og føler. Det blir gjerne tryggere for barna å se situasjonen utenfra gjennom dyrene, og lettere 
å si noe om det som skjer når man ikke er midt i situasjonen. 

Voksnes ivaretakelse av barns undring 
Med utgangspunkt i episodebeskrivelsen nedenfor, ønsker vi å drøfte hvordan vi som voksne i 
barnehagen, gjennom å være gode forbilder, kan være med på å legge til rette for barns 
læring og danning, slik at de lærer og motiveres til å gjøre kloke og empatiske valg i samvær 
med andre. Hvordan kan vi skape et læringsmiljø som legger til rette for vennskap og 
inkludering? Klarer vi å skape dette læringsmiljøet i et danningsperspektiv ved å stimulere til 
refleksjoner hos barna slik at de utvikler gode holdningene? Klarer vi voksne alltid å lytte til 
barna og tolke deres utsagn og handlinger på rett måte? 

Det er fullt bord rundt måltidet. Plutselig ser Kari tvers over bordet på et annet barn, 
putter en finger på hvert øyelokk, drar dem ut til siden og sier; ”Hallo!” Eli får med seg 
dette og gjentar akkurat det samme som Kari.  

I denne situasjonen sa den voksne til et av de andre barna: «Få se på øynene dine. Ah, de er 
brune. Hvilken farge har jeg?» Så ble samtaleemnet at vi alle er forskjellige. Alle barna ble 
med i samtalen, og den voksne oppfattet til slutt at forskjellene var naturlige for barna. 

Er det sikkert at vi voksne alltid tolker situasjonen rett? Var ikke denne episoden rett og slett 
barns undring over ulikheter? Er det ikke lett å tenke at dette er å være lite hyggelig mot dem 
som ser litt annerledes ut? Her blir det utrolig viktig hvordan vi voksne reagerer, at vi er 
reflekterte og ikke umiddelbart tolker det hele ut i fra egne forestillinger eller holdninger. Den 
voksne kunne reagert med å irettesette barna som lager skjeve øyne, nettopp fordi vi har 
dette fokus på forebygging av mobbing. Her er det viktig å se hendelser ut fra barnets 
perspektiv. 

Vi tenker at det viktigste vi voksne i barnehagen kan gjøre for å være med å danne barna i en 
positiv retning, er å være gode rollemodeller, og å utvikle de voksnes bevisste og aktive 
tilstedeværelse i møte med barna. Voksne må ta ansvar for å sikre at alle barn får oppleve et 
aksepterende, inkluderende og tolerant miljø i sin oppvekst – et læringsmiljø preget av 
vennskap og gode relasjoner. Det kan starte med kommunikasjonen rundt bordet og fortsette 
i leken etterpå. Vi må være til stede og prøve å lytte og ikke minst forstå hva barna uttrykker – 
og ta dem på alvor. 

I rolleleken er det ofte de barna som ikke klarer å tilegne seg lekekodene, som ikke får være 
med, og her må selvfølgelig de voksne være observante og hjelpe barn som sliter, med å 
komme med i leken på en god måte. Det er vår oppgave  å utvikle sosial kompetanse, 
selvfølelse og empati, for eksempel ved å hjelpe barna med å finne en rolle i leken eller 



 217

 
 

tilrettelegge med rekvisitter. Høyskolelektor Kari Nergaard (2012) sier at dersom barnehagen 
fungerer som den skal, vil det ikke forgå mobbing i det hele tatt.   

Man skal også være bevisst på at det de voksne observerer kanskje ikke alltid er slik vi tror. 
Når vi leser om barns rollelek og tildeling av roller, vet vi at det å få tildelt en rolle som katt 
eller hund kan være barns måte å ta med barn som ikke helt får være med på lik linje med de 
andre, men det hender at vi voksne ikke tolker ting riktig: 

En i personalet hører to sterke 5 år gamle jenter planlegge hvordan de skal leke ”Pus 
med støvlene”. En tredje jente hever stemmen og sier: ”Jeg vil være med på leken, og 
jeg blir lei meg når jeg ikke får være med ”. De to andre ser på hverandre og sier: ”Ok, 
da, du kan få være egg!”  

Den voksne som hørte dette, tenkte at her fikk ikke barnet være en katt eller hund en gang, 
men at dette var en ytterligere nedgradering til ”egg”. Da barna senere på dagen fikk se 
filmen sammen med den voksne, fikk vedkommende se at egget faktisk hadde en betydelig 
rolle i filmen, så den rollen var det en ære å få. Både danning og læring er livslange 
prosesser, og vi voksne dannes og lærer også i daglig samvær med barna. Her lærte i hvert 
fall vi voksne noe nytt. 

Å vise frem alle på en positiv måte 
I tillegg til å være gode rollemodeller, er det vel så viktig å ha fokus på alle de gode 
samspillsituasjonene som skjer i hverdagen, og gi barna gode tilbakemeldinger når de viser 
empati og omsorg. Her må de voksne være bevisste på å løfte fram barn som gjør noe 
positivt, og i alles påhør blir det positiv forsterking. Særlig viktig blir å løfte fram de barna som 
sjelden blir lagt merke til på en positiv måte av andre, slik at resten av gruppa ser at også 
disse barna mestrer noe viktig og er en ressurs.  

I samling hadde vi en dag Kims lek. Den voksne spurte før vi startet om to barn, som er 
fra andre land, kunne si hva tingene heter på deres språk. Barnet, som vi har observert 
som litt tilbakeholden, fikk gjette først, og han fikk dermed trening i å si noe høyt i en 
gruppe.  

Vi ser at barna viser en veldig mestringsglede ved å lykkes på denne måten. Dette er en måte 
å styrke språket på, og det er samtidig en fin anledning til å vise at det som er annerledes er 
en ressurs. Og alle syntes det var spennende å få lære noe nytt. 

Personalet i barnehagen har et stort ansvar med hensyn til hva slags holdninger vi viser 
overfor barna. Vi må være bevisst på hvordan vi er mot våre medmennesker og hvordan vi 
omtaler hverandre, både store og små. Det er derfor viktig at vi reflekterer og driver målrettet 
påvirkning på en positiv måte. Skal vi kunne legge til rette for danning av likeverd og respekt 
hos barna, må de oppleve å bli møtt med likeverd og respekt. Vi må også innse at vi er 
forskjellige individer med forskjellig livsvisdom og erfaringer, og vi må vise i praksis at vi alle 
er verdifulle. Derfor må vi være mottakelige for de signalene barna gir.  
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Arbeidet videre 
Arbeidet med artikkelen har gitt forandringer i personalgruppa. Vi har blitt mer bevisst på å 
fange opp positive situasjoner og bruke disse til å skape et miljø preget av vennskap og 
inkludering. Det er virkelig moro å se at barna bruker det vi forsøker å formidle, for eksempel i 
samling med ”Kanin og Pinnsvin”, i lek og samspill. Det har styrket oss i troen på at det 
nytter å jobbe med barnas empati og med å utvikle vennskap. Ved å fokusere på det positive, 
lytte og samtale i forkant av det som kan skje, kan man unngå negative episoder. Gjennom å 
fokusere på vennskap og inkludering, mener vi å se at barna selv har blitt mer positive og 
åpne overfor det som er nytt og annerledes. 

Danning er en kontinuerlig prosess, og arbeidet vårt tar ikke slutt. Vi som voksne blir fortsatt 
dannet i samspillet med barna, og vi er med på å legge til rette for barnas læring og danning.  
Vi må være bevisste viktigheten av å være gode rollemodeller og det å være tilstede og ha tid 
til å se og lytte til barna. 

Barn må få være eksperter på sine egne opplevelser. Det vil si at vi skal ta oss tid til å finne 
ut hva barna ønsker å formidle før vi kommer med respons. 
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Har vi tid til danning? 
I denne artikkelen vil vi se nærmere på sammenhengen mellom danning og tid i 
barnehagen.  Rammeplanen sier om danning: «Danning er en livslang prosess som blant 
annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter» 
(KD, 2011, s. 15). Gunvor Løkken (2011) sier at dannelse er en kontinuerlig prosess 
med utgangspunkt i dagliglivets praksis, at dannelse er en personlig prosess som 
handler om å få et aktivt forhold til omgivelsene, og at det er en forutsetning for 
meningsdannelse og demokrati. Vi valgte å fokusere på danning og tid fordi gode 
danningsprosesser tar tid.  

Danning tar tid 
Skal vi legge til rette for gode danningsprosesser i barnehagen, må vi ha tid til å dyrke den 
gode samtalen. Utdanningsforbundets temanotat 4/2012 om begrepet danning i barnehagen 
sier at danning skjer med voksne og barn i en veksling mellom kunnskap og kultur, til ulike 
tider og ulike steder.  

De beste samtalene er gjerne der vi kan åpne for å filosofere og gi rom for refleksjon med 
barna. Vi kan legge til rette for at disse skal finne sted, men ofte vil de beste mulighetene 
oppstå i her-og-nå situasjoner. Utgangspunktet for at vi begynte å reflektere over tid i 
barnehagen, var følgende praksisfortelling:  

Barn: Kjeder de voksne seg?  

Voksen: Nei, jeg tror ikke det. Hvorfor lurer du på det?  

Barn: Fordi de voksne ikke leker.  

Dette satt i gang tankene våre. Vi ønsket å finne ut av hvor mye klokka egentlig styrer dagen 
og tiden vår. Vi ville finne ut hvordan vi voksne bruker tiden i barnehagen, og hvordan denne 
prioriteringen av tid påvirker barnas danning.  

Metoden vi valgte å bruke var å gjennomføre en klokkefri dag i barnehagen. Noen kom straks 
med bekymringer: Hva med rutinene hos de yngste? De er jo avhengige av å få tilfredsstilt 
sine basale behov for søvn og mat. Hva med de barna der foreldrene hadde satt begrensning 
for hvor lenge de skulle sove? Hva ville de si? Og hva med alle planene våre?  Ville vi rekke å 
gjøre det vi skulle og det vi hadde planlagt? Hva hvis noen av foreldrene kom for å hente 
tidlig, og vi ikke var à jour?  

Hva positivt kunne vi få ut av en klokkefri dag? Det var forventninger om mindre mas, at man 
måtte kjenne bedre etter på fysiske behov, at barna ville styre rutinesituasjonene, ikke de 
voksne og klokka. Det var forventninger om  mer medvirkning og medbestemmelse gjennom 
dagen for barna, bedre kommunikasjon mellom barn og voksne - og sist, men ikke minst, var 
det en forventning om at barna skulle merke forskjell på de voksnes bruk av tid, at de skulle 
merke at vi hadde tid til deres innspill. Dersom vi styrer tiden og den ikke styrer oss, så vil vi 
kunne ta den tiden vi trenger til det vi trenger å bruke den til.  
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Vi hadde en felles samling med barna på 3-6 års-avdelingen og fortalte at vi skulle ta vekk 
alle klokkene og la dagen styre seg selv. Barna skulle prøve å kjenne på kroppen når vi skulle 
spise, og vi skulle la barnas initiativ og engasjement føre oss gjennom dagen. En gutt ble 
veldig bekymra; han hadde fått ny klokke og ville slettes ikke ta den av. Han ble fort beroliget 
med at det ikke var nødvendig, og da var det greit. Andre barn hadde tanker om at de nå 
kunne spise akkurat når de ville, og gav uttrykk for at de syntes det var både spennende og 
stas. Alt i alt gav barna uttrykk for at de syntes dette var spennende.  

For å få det praktiske til å gå opp, skulle daglig leder passe på at alle dro fra jobb når de var 
ferdige for dagen, samt holde oversikt over de yngste barnas sovetider. Klokkefri dag ble 
gjennomført. Så hva skjedde? Hvilke erfaringer ble gjort?  

Felles for alle er at vi har den tiden vi har. Ulikheten er hvordan hver og en av oss velger å 
bruke den. Vi snakker om dårlig tid, som en motsetning til god tid.  Vi snakker om for liten tid, 
men ikke om for stor tid. Tiden går, sier vi. Men hvor går den? Og hvis den går, betyr det 
samtidig at den kommer! Tiden min er verdifull, sier mange, mens andre snakker om å kaste 
bort tid. Gir vi klokka for mye makt? Hva skal vi egentlig rekke? 

Fagforbundet og Utdanningsforbundet har i brev til Kunnskapsdepartementet 28. mai 2011 
pekt på at «implementering av rammeplanene nedprioriteres i en hektisk arbeidshverdag der 
den mest kritiske faktoren er mangel på tid» (NOU 2012:1, s. 87). 

Så hvor er vårt fokus i barnehagen?  Har vi fokus på de praktiske oppgavene, det 
pedagogiske arbeidet, eller på barna og de mellommenneskelige prosessene? Hvor viktig er 
det for eksempel at påkledningen går hurtigst mulig? Hva vinner vi på å streve etter å bruke 
minst mulig tid på de ulike overgangssituasjonene, hvis vi ved å gjøre det går glipp av 
verdifulle refleksjoner og danningsprosesser?  

Hva vil vi eventuelt vinne på å endre fokus til å se etter ulike åpninger der vi kan bruke tid på 
samtale og refleksjon, som igjen kan føre til gode danningsprosesser hos hver enkelt? Hva 
ville det gjøre med barna om vi voksne fokuserte mindre på klokka?  

Det vi opplevde var at de voksne ble usikre uten den rammen som tiden, gjennom klokken, til 
daglig gir oss. Vi så også at de faste rutinene forskjøv seg, og at vi derfor ble sittende med et 
etterslep av praktiske oppgaver på slutten av dagen. Så hvordan løser vi dette? De praktiske 
tingene må gjøres. Mat skal forberedes, kjøkkenet skal ryddes, bord og gulv må tørkes over, 
søpla må ut. Barn skal kles på, barn skal kles av, vått tøy må skiftes, tørt tøy skal på, barn 
skal legges, barn skal tas opp og bleier må byttes. Spørsmålet må jo da bli: Hvor har vi fokus 
mens vi gjør alt dette? Mange av disse oppgavene kan barna fint være med på. Har de 
voksne da fokus på samspillet istedenfor å utføre oppgaven på kortest mulig tid, kan flere av 
disse oppgavene være utgangspunkt for gode samtaler som grunnlag for danningsprosesser.  

En annen ting vi ble mer oppmerksomme på i løpet av denne dagen, var hvor tydelig signaler 
barna viser oss når de er sultne og slitne. Vi observerer jo også til vanlig at barna gir oss 
signaler, men når vi nå kuttet ut klokka, så vi at barna gav signaler som ikke var til å 
misforstå. Hos de eldste ble dette formidlet gjennom verbalspråket, mens de aller yngste gav 
oss tydelig beskjed via kroppsspråk. Det samme gjaldt når de var slitne og ville sove. Hos de 
eldste resulterte vår løsrivelse fra klokka i at lunsjen ble spist i to puljer. Dette fordi barna 
fikk mulighet til å spise når det passet for dem. Alle barna er jo ikke alltid sultne på samme 
tid, og de gav uttrykk for at de syntes det var fint å få bestemme selv når de ville spise.  
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En samtale mellom voksen og jente 5 år:  

Voksen: «Er du sulten? Vil du spise nå?»  

Jente 5 år: «Nei, ikke enda. I dag kan jeg jo spise når jeg vil!»  

Her ser vi at denne jenta skjønte at hun kunne få bestemme selv når hun ville spise. Er dette 
medvirkning? 

Bae skriver: «Medvirkning handler om å assistere, bidra, delta, ha en finger med, influere, 
uten å ha det fulle ansvaret alene (…) en måte å oppfatte barns medvirkning på, er at hvert 
barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet» (Bae, 
2006, s. 8). Tonje Kolle skriver: «Barnets danning i barnehagen knyttes til medvirkning, og 
danning og medvirkning ses på som gjensidige prosesser» (Kolle, 2011, s.44). Det er viktig at 
barna blir tatt på alvor og blir hørt. De har rett til å delta og påvirke barnehagehverdagen sin. 
Jenta over var opptatt med lek og valgte å utsette måltidet, et viktig valg for henne og dem 
hun lekte sammen med. Hun hadde dermed fått et større rom for medvirkning denne 
klokkefrie dagen. 

Hos de yngste gjorde vi en litt annen observasjon. Tilbakemeldingene derfra var at dagen 
hadde forløpt helt som vanlig. Her ble den klokkefrie dagen en bekreftelse på at hos de 
yngste er det barnas behov som legger føringene for dagen, og ikke klokka. Er vi flinkere til å 
se de yngste barnas behov? Skal dagen fungere, må de basale behovene dekkes når de 
oppstår, og dagen må legges opp rundt dette. På denne avdelingen brukes klokka mer som 
en veileder for personalet, på den måten at de gjennom å kjenne hvert enkelt barns behov vet 
omtrent hvor mye klokken er når de ulike behovene kommer, og dermed kan de bruke klokken 
til å være i forkant, noe som er en helt annen tilnærming til tid enn hos de eldste, der man i 
langt større grad skal rekke ting. Eller må vi det? 

Det vi ville finne ut var hvordan vi voksne bruker tiden i barnehagen, og hvordan denne 
prioriteringen av tid kan påvirke barnas danning. 

Det at de voksne ikke var opptatt av hele tiden å drive dagen framover, gjorde at barna hadde 
en helt annen ro over seg enn det vi har vært vant til. Dette kom til uttrykk gjennom at 
overgangssituasjonene gikk lettere, barna var rolige og fornøyde fordi de ikke måtte leke og 
spise i forhold til klokka, men kunne ta den tiden de trengte til det de trengte den til. Vi fikk 
bekreftet at når vi voksne fikk senket skuldrene og roet oss, påvirket det barna på en god 
måte. Videre vil vi ha fokus på å gjenkjenne, ta vare på og bruke tid når det oppstår gode 
refleksjons- og danningssituasjoner i hverdagen. Gjennom en klokkefri dag er det blitt ennå 
tydeligere for oss hvor viktig det er at vi holder et slikt fokus. Og blir det nødvendig for å 
opprettholde dette fokuset, så tar vi igjen en klokkefri dag. 
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Danning er det som skjer i hverdagen  
om vi lar barna få slippe til 
 
 

Vi bærer på en indre tone, men for mange er den uutløst. Vi vet at vi bærer på den og 
kjenner i vårt indre at den kan brukes til noe. Det er som et under. 

 

  

Da vi ble invitert til å være med i dette prosjektet om danning, var vi raske til å takke ja. I 
barnehagen vår har det skjedd mange endringer de siste årene. Endringsprosessene startet 
for alvor høsten 2009, da samtlige pedagogiske ledere begynte på etterutdanning i 
pedagogisk utviklingsarbeid. Ved å bruke praksisfortellinger reflekterer vi over vårt syn på 
barn, de voksnes rolle og betydningen av barns rett til medvirkning. Vi er opptatt av de 
kollektive læringsprosessene, og personalmøter og planleggingsdager blir brukt til 
refleksjonsmøter. Dokumentasjonsspiralen har vært og er fortsatt et viktig verktøy for oss 
(Ulla, Kolle og Larsen, 2010). Vi observerer, dokumenterer og reflekterer kritisk over 
dokumentasjonene.  

Vi ønsker å vise at danning og læring skjer gjennom hele dagen, og at vår rolle er å legge til 
rette for, fange opp øyeblikkene og anerkjenne barnas livsverden. 

Hva er skummelt med dukka Rigmor? 
Vi er opptatt av hvordan vi kan se kan se danning i lys av barnas lek, og hvordan barns rett til 
medvirkning har lagt grunnlaget for en barnehagepraksis som innbyr til samarbeid, inkludering 
og empati barn imellom. Ved å la barna ta avgjørelser som er viktige i sin egen hverdag, kan 
vi være med på å forhindre en institusjonalisering av barndommen. Hvem skal for eksempel 
bestemme hvilke leker barn skal få leke med? Barna selv, eller vi voksne?   

En av våre pedagogiske ledere vokste opp i et borettslag på 70-tallet. Hun hadde en dukke 
som het Rigmor, som svært ofte fikk være med i leken. Mange av barna i nabolaget hadde 
mødre som var hjemmeværende, og de lekte daglig sammen ute i gata, i skogholtet eller inne 
hos hverandre. Noen av lekene de fikk ”dilla” på, ble en naturlig del av barndommen. Foruten 
dukken Rigmor, dukket det opp andre interessante ting. I en periode var det gjevt å samle på 
viskelær. De så fantastiske ut, og de luktet så godt. Så kom Geir Børresen ut med sin plate 
om smurfene! Da lærte barna seg alle sangene utenat og lekte med de små figurene de 
hadde fått, fra morgen til kveld. Det var ikke noe skille mellom når barna kunne leke med 
Rigmor og smurfer eller lukte på viskelær.  

I vår barnehage er det å være ute i naturen og samvær med dyra som finnes på gården, 
sentralt. De første årene var det ikke anledning til å ha med seg sine egne leker til 
barnehagen. Etter hvert ble hver fredag ”ha-med-dag”. Det ble et voldsomt fokus på nettopp 
denne dagen. Barna snakket seg imellom hele uka om hva de skulle ta med seg, og stakkars 
den mor eller far som ikke hjalp barnet sitt å huske å ta med noe denne dagen. Vi foretok en 
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spørreundersøkelse blant barna på de to storbarns-avdelingene. ”Hvis du fikk bestemme, 
hvor mange ”ha-med-dager” ville du hatt i uka? Av totalt 36 barn var det 35 som svarte at 
dette var noe de ønsket hver eneste dag! Barnas svar ble tatt opp i personalgruppa og med 
foreldrene, og det ble bestemt at i en prøveperiode skulle det åpnes opp for nettopp en slik 
ordning. Noen var skeptiske og lurte på om ikke dette ville føre til misunnelse og økt 
kjøpepress. Andre var opptatt av at det ville bli vanskelig å holde styr på alt sammen.  

I dag, tre år etter denne prøveperioden, kan vi se tilbake på denne perioden og undres over 
hva vi var så redde for? Barna har fått et avslappet forhold til det å bringe sine egne ting med 
inn i leken. Noen velger å ha med seg noe hver dag, mens andre ikke er så opptatt av det. 
Det som går igjen er at barna har lært seg å samarbeide. De gjør avtaler om hva de vil leke 
sammen, og de tar med seg ekstra ting med det primære mål å dele med andre.  

Barna har stor respekt for hverandres ting. Dersom noen har lagt bort sine saker i kurven, vet 
de andre barna at de skal spørre om lov før de låner. Det er også vanlig at barn hjelper 
hverandre til å finne leker som har kommet på avveie ute eller inne. Hvordan kan man se 
danning og læring i dette? Vi velger å tro at den respekten og tilliten som barna opplever ved 
å kunne dele disse opplevelsene med hverandre, gjør noe med dem. De samarbeider, deler 
og viser omtanke for hverandre. I dag kan vi altså se tilbake og undre oss over hva vi var så 
redde for. Hvorfor tenkte vi at det ble så skummelt når barna skulle få lov til å ta med seg 
sine egne leker?  

Delt glede er dobbelt glede 
En annen praksisfortelling om dannings- og læringsprosesser i barnehagen som illustrerer 
godt temaet læring gjennom lek og «ha med ting», er denne historien om Beyblade-banen:  

Ole hadde fått Beyblade-bane i bursdagsgave, og han hadde da naturligvis et sterkt 
ønske om å inkludere sine venner i sin lek med denne. Dette er en gutt som bor svært 
landlig til, og det er først og fremst i barnehagen han treffer de barna han leker med. De 
tre guttene delte på de to snurrebassene han hadde fått. De avtalte hvor mange ganger 
hver de skulle snurre før de byttet på tur. På denne måten fikk alle vært med selv om 
det var en snurrebass for lite. Hele uka lekte de sammen, med Oles bane. Andre gutter 
tok etter hvert med sine snurrebasser, og da fikk de også prøve banen.  

Hvordan kan man se danning og læring i eksemplet ovenfor? Vi velger å tro at den respekten 
og tilliten som barna opplever ved å kunne dele disse opplevelsene med hverandre, gjør noe 
med dem. De samarbeider, deler og viser omtanke for hverandre. Disse tre guttene leker 
nesten alltid sammen, og de er utrolig gode til å inkludere hverandre, bytte og dele på sine 
saker. De har funnet felles interesse i klatring, lek i sandkassa og lekeslossing ute, men 
også de lekene de liker å leke med hjemme har fått en naturlig plass i barnehagen.  

De voksnes danningsprosesser 
Frode Søbstad peker på viktigheten av å se på danning som et interaktivt begrep. «Ordet 
tillater at vi beveger oss utenfor allfarvei, det stiller oss friere i forhold til hva noen andre 
måtte ha bestemt» (Søbstad, 2012, s. 23). Det er med andre ord viktig å tørre å gå nye veier 
og se på danning som noe vi selv kan rå over og definere. Under utdanningen lærte vi å tørre 
å være endringsagenter og ta agentskap på vegne av barna når det trengs. I saken med ”ha-
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med-dagen” ble dette nødvendig. Mye motstand ble skjøvet vekk av voksne som hadde en 
iherdig tanke om at nettopp dette var viktig for barna. 

Vi mener at personalet må gi slipp på litt av sin makt for å åpne opp for barns medvirkning. 
Danning og medvirkning kan ses på som gjensidige prosesser (Kolle, 2011). 
Institusjonalisering av barndommen kan man lett tenke går hånd i hånd med makt, dersom 
klimaet i barnehagen er preget av at de voksne «setter» innholdet, uten å gi barna muligheter 
for å være med og ta avgjørelser. Barns rett til medvirkning handler om mer enn å få velge 
sang eller farge på koppen sin! 

Den franske filosofen Michel Foucault trekker frem at vi mennesker er omgitt av diskurser. De 
diskursene som øver avgjørende innflytelse på bestemte praksiser kan, ifølge ham, ses på 
som «dominerende diskurssystemer eller sannhetssystemer» (Dahlberg, Moss og Pence, 
2007, s. 57). I barnehagen vår forsøker vi å oppdage og ta tak i noen av sannhetsdiskursene 
som råder og se om de fortsatt har gyldighet. Våre tanker om hva som er «til barnets beste» 
er i forsetet. Dersom det dukker opp noe som ”skurrer”, må vi som voksne våge å ta 
agentskap på vegne av barna slik at vi kan gjøre endringer. 

De voksnes nærhet i hverdagen 
Denne fortellingen er bare noen uker gammel, og vi tror at dersom dette spørsmålet hadde 
kommet for noen år siden, ville vi møtt jenta og hennes spørsmål på en annen måte enn vi 
gjorde nå. 

Vi sitter og spiser frokost i barnehagen. Praten går mens barn og voksne spiser. En jente 
på fem år sitter stille og er tankefull. Etter en stund spør hun: ”Hvorfor blir dere voksne 
så sure hvis barna gjør noe galt?”. En av de voksne som sitter ved bordet svarer:”Synes 
du vi ser sure ut?” ”Ja”, svarer jenta. ”Vi er nok ikke sure, men vi blir kanskje litt morske 
og bestemte i ansiktet. Vi vil jo passe på dere, så hvis noen for eksempel slår, så vil vi 
vise at det ikke er greit å gjøre. Men hvordan synes du vi skal reagere, da? Synes du det 
er dumt at vi kan bli litt morske noen ganger?” Jenta tenker seg godt om før hun svarer: 
”Jeg tror dere bør bli litt morske, jeg. For da slår de kanskje ikke flere ganger.” 

Da dette spørsmålet kom ved frokostbordet, valgte vi å finne ut mer om hennes opplevelse av 
de voksnes væremåte når barna gjør noe galt. Det ble en fin samtale som ble lagt merke til 
og skrevet ned som en praksisfortelling. Denne ble delt med de andre på avdelingen og ble 
grunnlag for spennende samtaler, refleksjoner og utvikling. Vi erkjente at danning er en 
kontinuerlig prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. Boka ”Kjeft, et oppgjør med kjeftepedagogikken” har gjort oss mer 
bevisst vår væremåte i møte med barn. (Sigsgaard, 2003). Kolle, Larsen og Ulla (2010) ga 
oss begrepene «langsommere, mildere, dypere», som har blitt stikkord som vi hyppig bruker i 
dag. Vi ble inspirert til å ta et oppgjør med vår egen barnehagepraksis. Var vi de 
omsorgspersonene for barna som vi ønsket å være? Var vi bevisst vårt syn på barn? Hvordan 
møter vi barna, og jobber vi egentlig med medvirkning? Har barnas stemme en betydning? Det 
var mange ting vi reflekterte rundt. 

 

 



 226

 
 

En lyttende pedagogikk 
For å få et reelt bilde av hvordan barna opplevde oss, prioriterte vi tid til barnesamtaler og 
barneintervjuer. Resultatet viste at her var det muligheter for utvikling! I disse prosessene fikk 
personalet mange nye tanker som påvirket og utviklet vårt syn på barna. Barna ble tatt med i 
det daglige arbeidet og fikk mye større muligheter til å påvirke sin hverdag enn tidligere. 
Barna har fått en stemme som blir hørt og tatt på alvor. Vi erfarte at det skjedde en hel del 
som påvirket våre danningsprosesser. Å ta seg tid til å SE og LYTTE ga arbeidet en helt ny 
mening. Vi lærte å ta oss tid i møte med barna. Vi har i dag en mildere, mer omsorgsfull 
fremtreden og bruker mye tid til å reflektere over hendelser i hverdagen for å komme mer i 
dybden. På et avdelingsmøte reflektert vi rundt hvordan vi kan være en støtte for et barn på to 
år som stadig klyper, dytter o.l. andre barn. Vi brukte dokumentasjonsspiralen og reflekterte 
rundt hvorfor hun gjorde dette, og kom frem til at vi skulle hjelpe henne med å ta kontakt med 
barna på en annen måte.  

Lærlingen som deltok i denne refleksjonen, kom bort til den pedagogiske lederen noen timer 
etterpå og fortalte hvordan hun hadde gitt dette barnet en hjelpende hånd gjennom å tilby et 
handlingsalternativ da barnet var på vei inn i en konflikt. Den voksne spurte jenta om hun ville 
grave i sandkassa sammen med et annet barn som hun var i ferd med å ta lua fra. To-åringen 
svarte tydelig ja på spørsmålet. Episoden endte med at begge barna satt ved siden hverandre 
i sandkassa og gravde, samtidig som de lo og smilte til hverandre. 

Dette er et eksempel på en danningsprosess hos en voksen. Refleksjonen på avdelingsmøtet 
gjorde noe med oss alle og ga lærlingen ny kunnskap. Dette førte til en opplevelse som var 
positiv for lærlingen, samtidig som barnet fikk en positiv opplevelse sammen med et annet 
barn.  

Selveste E-ordet blir tatt i bruk 
Denne fortellingen illustrerer en kjent situasjon fra en barnehagehverdag. 

Vinteren har satt inn for fullt, og det er kulde og vind utendørs. Barna på to av 
storbarnsavdelingene er inne og leker, og på grunn av barnehagens fysiske innemiljø, er 
det få steder barna kan gjemme seg litt bort for å leke i fred. To av jentene på fem år 
oppdager at en av de andre avdelingene står tom og sniker seg inn der uten at noen ser 
dem. Etter en stund kommer en voksen inn sammen med to andre barn. Jentene titter 
litt skyldbetynget opp og venter bare på at de skal bli sendt tilbake inn til de andre. Den 
voksne ser på dem og sier: ”Så fint dere har det her, da!” Hun ser ned på de to guttene 
hun kom inn sammen med: ”Kom så går vi tilbake vi, slik at jentene kan fortsette leken 
sin”. Jentene lyser opp! ”Tusen takk! Du er snill, du! Vi ELSKER deg!”. 

Her ble barna møtt av en voksen som spilte på lag med dem. Hun tok agentskap og så det 
positive i situasjonen, istedenfor å tenke på at jentene hadde beveget seg bort fra sin 
avdeling uten å spørre om lov. Dette gjorde tydelig et sterkt inntrykk på jentene, idet de 
trekker frem selveste E-ordet i sin beskrivelse av den personen som oppdaget dem i leken. 
”De positive brillene” som denne medarbeideren hadde på, inviterte til respekt og gjensidig 
tillit. Ved å møte barna med slike holdninger, er man med på å lage et godt dannings- og 
læringsmiljø. 

 
 

Hvilestund på småbarnsavdeling 
Denne praksisfortellingen er fra hvilestunden på en småbarnsavdeling: 

Lunsjen er over og noen barn skal legges, men Lise, Per og Maja skal ikke sove. I rommet er 
det en voksen som rydder av bordet, en er på pause, og to voksne legger de barna som skal 
sove. Lise ser ut til å synes denne tiden er vanskelig. Hun klager en del, og hun havner stadig 
i konflikter med de andre barna. Det er ofte gråt å høre. Den personen som er i rommet synes 
situasjonen er vanskelig, da dette skjer gang på gang, og det blir mye negativt fokus på Lise. 

Barn som strever med sitt samspill og som gjør vonde ting mot andre, blir lett kalt ”dum” og 
”slem” av de andre barna, og dette var noe vi måtte prøve å forhindre.  I refleksjonen vår var 
vi opptatt av hvordan vi kunne bedre situasjonen for Lise. Vi ønsket at Lise skulle ha det 
bedre i dette mellomrommet, så hva kunne vi voksne gjøre for å få dette til? Vi omorganiserte 
slik at kun en voksen la barna, og dermed var det en voksen som var tilgjengelig for Lise, om 
hun skulle trenge det.   

Vi kunne valgt å gi Lise negativt fokus og legge skylden på henne, men vi rettet blikket 
innover på barnehagens organisering. Med det rike barnet og barns rett til medvirkning som 
overordnet perspektiv, ønsker vi å se forbi de umiddelbare handlingene til barn og søke etter 
årsakene til barns væremåte. Ved å ha fokus på det positive og kompetente barnet, tenker vi 
at Lise opplever seg selv på en helt annen måte enn dersom hun hadde fått fortsette i den 
negative spiralen hun hadde kommet inn i.   

Det rike barnet 
I Reggio Emilia-filosofien står «det rike barnet» for et bilde av barnet som en ressurs (Kolle, 
Larsen, Ulla, 2010). Vi ønsker å sette fokus på det rike barnets kompetanse gjennom å være 
tilstede i hverdagen og skrive ned praksisfortellinger, for så å reflektere rundt dette i lys av 
danning og læring.  

Tre barn på halvannet til to år og en voksen sitter i båten og synger og spiller gitar på 
spader. Ett av barna har ikke spade. En gutt på halvannet år er på farta forbi båten. 
Plutselig stopper han opp og ser på barnet som sitter der uten spade. Han løper så bort 
til lekekassen som står et godt stykke unna, hopper opp i kassen og leter etter noe. Så 
løper han ned i båten og gir en spade til barnet som ikke har. Dermed fortsetter han 
ferden sin videre.  

Nå hadde vi alle en gitar-spade, der vi satt i båten og sang. 

I denne praksisfortellingen ser vi en halvannet år gammel gutt som på eget initiativ hentet en 
spade til en annen, liten gutt. Han deltok ikke engang i samme lek. Barnet viste stor omtanke 
for den andre, og hans handling førte til at den andre lille gutten ble glad. Nå ble han inkludert 
som ”gitarist” han og. Den voksne roste barnet og fortalte at hun så han og den flotte 
handlingen han gjorde. Barnet smilte og gikk så videre. Vi mener at om de voksne klarer å 
fange opp slike situasjoner i hverdagen og dermed gi barna ros og oppmuntring, vil dette ha 
stor betydning i barnas danningsprosess. 

Vi har kalt dette for et mellomrom (Sandvik og Johannesen, 2008). Mellomrommet åpner for 
det som ikke er planlagt, det improviserte og det uforutsette. Etter våre erfaringer er det slike 
mellomrom det er flest av i barnehagehverdagen. Mellomrommene kommer når de voksne ber 
barna vente på tur i garderobesituasjon, de er der på veien til bleierommet eller når vi er ute 
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og leker. Denne praksisfortellingen er hentet ut fra et mellomrom i hverdagen. Å se slike 
situasjoner i mellomrommene, fordrer voksne som ØNSKER å se det kompetente barnet. Vi 
må tørre å riste i diskursene om at de minste barna kun er sårbare og hjelpeløse. Vi må være 
bevisst på hvilket syn vi har på barn, og hos oss står det rike barnet i fokus. 

På småbarnsavdelingen har alle hver sin vannflaske. Jens drikker av sin flaske da Mia 
kommer bort og prøver å ta den fra ham. Den voksne i rommet går bort for å prate med Mia.  

Kari, ei av de andre jentene på gruppa, har fått med seg situasjonen. Hun har funnet fram 
flaska til Mia og gir den nå til henne slik at hun kan drikke av sin egen.  

I denne fortellingen ser vi nok en gang hvordan små barn uoppfordret ser løsninger og viser 
omsorg og empati for hverandre. At barna bare er ett eller to år, er ingen hindring! 

Lekende læring 
I vinter var vi så heldige å få noen fine, snørike dager. Mange av de eldre barna tok da med 
sine egne rattkjelker, akebrett, snowboard, ski og lignende til barnehagen. Mye av moroa 
bestod i å la andre få sitte på, og barna byttet på å bruke barnehagens egne rumpeakebrett 
og de ulike medbrakte. Opp bakken hjalp de hverandre med å dra de tyngste kjelkene, og det 
var stor glede å spore i fjesene til barna når de sammen overvant hindringene.  

Ei lita jente på tre år hadde nettopp gått over fra liten til stor avdeling. Hun hadde med 
seg sitt eget rumpeakebrett hver dag, og var svært så kry over hvor fint det var. Da Kari, 
ei jente på fire år, spurte om hun kunne få låne dette, kom svaret raskt: ”Nei, det er 
mitt. Det har jeg fått av mamma’n min”. Hun så veldig morsk ut i fjeset, tviholdt på 
akebrettet sitt og nektet plent å la de andre få verken se eller ta på det. Dette var noe 
nytt for de andre barna på gruppa. De aksepterte hennes nei, men var undrende til 
dette. ”Det er ikke farlig å byttelåne, vet du” og ”har du ikke lært deg å dele?”, var noen 
av kommentarene barna kom med. De voksne snakket med henne om hvordan de 
andre samarbeidet. ”Se på Pål. Den kjelken har han sikkert fått av mamma’n og 
pappa’n sin, og han er sikkert veldig glad i den. Nå låner han den bort til Petter!”. Etter 
noen turer opp og ned bakken, bestemte hun seg plutselig for å gjøre det samme. Hun 
kom bort til en voksen og sa: ”Se, Kari har akebrettet mitt. Vi bytter!” Hun smilte fra øre 
til øre og var tydelig stolt av seg selv der hun stod.  

I leken, i samspill med de andre, hadde hun erfart og lært at det faktisk var en positiv ting for 
alle å kunne dele. Hun viste empati og en evne til å endre sitt eget handlingsmønster i en 
positiv retning. Barnehagedagen er fylt av små øyeblikk hvor danning skjer, og vi har valgt å 
vise til mange ulike historier for å gi flest mulig små glimt inn i det vi ser på som verdifulle 
danningsprosesser. Vi har valgt å kalle dette for lekende læring. 

Noen avsluttende ord  
Barnehagen har studenter i praksis og skal ha gruppeveiledning. Vi samarbeidet med en 
annen barnehage, og nå var det deres tur til å besøke oss. En voksen viste gjestene rundt og 
klaget noe på interiøret i barnehagen, som nok kan sies å være litt slitt. Da sa en av de 
besøkende pedagogiske lederne: ”Så varmt det her. Varmen sitter i veggene.” 
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Vi har et håp om at denne følelsen av varme også har kommet barna til gode. Tiden de 
tilbringer hos oss i barnehagen utgjør en stor del av deres barndom, og vi tenker at det de 
opplever av læring og danning her og nå, får betydning videre i livet.  

I vårt videre arbeid fremover vil leken fortsatt stå sentralt. Vi mener det er i leken at danning 
og læring skjer naturlig, på barnas premisser som lekende læring. Det skjer når de voksne er 
tilstede og fanger opp disse situasjonene og bygger videre på den kompetansen som barna 
allerede har. Det å ha kritisk blikk på egen praksis og samtidig være åpne for endring og 
utvikling, er noe som nå ligger i det daglige arbeidet. Det å kunne dele med andre hvordan vi 
jobber for at barn og voksne skal finne fram til den indre tonen, la den komme fram og 
anerkjenne den, ser vi på som et spennende perspektiv i dannings- og læringsprosessene til 
både små og store mennesker. 

 

Vi er no’n spelledåser aille sammen, 
og det er mangt vi lyt akte på, 
rør ailer værket som laga låten, 
nei, slike ting har vi ittno med, 
men går du sakte og føljer takta, 
så har du tona i ny og ne. 
 

Alf Prøysen 
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Frilek er ikke pause 
Frilek med voksnes nærvær er en god danningsarena 

 
 

Voksenrollen i danningsprosessen er vårt fokus i denne artikkelen. Vi har tatt 
utgangspunkt i praksisfortellinger og beskriver hvordan vi reflekterer rundt små 
hverdagshendelser for å videreutvikle oss selv og for å være i en kontinuerlig 
læringsprosess til barnas beste. Den frie uteleken er det området vi har hentet våre 
praksisfortellinger fra. Pedagogisk dokumentasjon er vårt teorigrunnlag. Denne 
tenkemåten og vertøyet har gitt oss økt bevissthet om voksnes ansvar for 
danningsprosessen.  

 

Innledning  
Kemp (2005) skriver om «dannelse til ansvarlighet». Når vi ser på dannelse som en prosess 
og ikke et mål, vil danning være en livslang læringsprosess, hvor de første leveårene og tiden 
i barnehagen vil være grunnleggende i prosessen med å danne seg selv. 

Hvert lille møte vi voksne har med barna i løpet av dagen, hvert lille blikk, ord eller berøring, 
påvirker barna i danningsprosessen. Dette er vårt utgangspunkt for arbeidet med barn i 
barnehagen. Hva krever det av oss? Hva gir det oss? 

Gi barna frihet til å forme seg selv 
Vi ble inspirert av Eidsvåg (Foredrag, 2012), som snakker om «å fyllbyrde sin egen form». Vi 
har transformert hans ord til «å danne sin egen form». Det er mennesket selv som danner seg 
gjennom reaksjonene det får fra omgivelsene. Eidsvåg sier det er viktig å danne seg inn i det 
sosiale samfunnet og inn i det demokratiet vi er en del av. Med et demokrati følger et sett 
normer og regler, og med det ansvarsoppgaver vi må utføre og som vi ikke kan velge bort. Vi 
erkjenner at vi (barn og voksne) speiler oss i de reaksjonene vi får fra omgivelsene, og at 
dette former oss som mennesker. Dette innebærer at vi som profesjonelle yrkesutøvere har 
et betydningsfullt ansvar for å vende blikket innover; på oss selv, våre væremåter og 
praksiser i barnehagehverdagen. Voksenrollen i danningsprosessen ble ut fra dette vårt 
fokus. 

Vi erkjente at hvert lille møte med barna er betydningsfullt, og at det fordrer at vi voksne i 
barnehagen er bevisst våre tanker, handlinger og atferd for at barnehagen skal være en god 
danningsarena. Og at det er like viktig hvordan barna ser og opplever at vi voksne 
kommuniserer og er mot hverandre - som hvordan de erfarer at vi er overfor hvert av barna 
eller mot barnegruppen som helhet. Vi voksne er modeller for barna i alt vi sier og gjør. Vi 
søkte arbeidsformer med rom for å undre oss og utvikle våre barnehagefaglige praksiser 
sammen. 

 
 

Frilek for barna – betyr ikke pause for voksne 
Voksenrollen i den frie uteleken ble vårt satsingsområde. Gjennom kritisk refleksjon ønsket vi 
å få fram et best mulig grunnlag for å utvikle uteleken. Hvordan vi kan ivareta barnas frihet i 
leken, og hvordan vi voksne kan bistå slik at barna får utfolde seg i en rik og variert frilek på 
uteområdene, engasjerte oss. Og med fokus på danning og læring ble vårt utviklingsspørsmål 
formulert slik: Hvordan fremme gode danningsprosesser ut fra hverdagshendelser i den frie 
leken?   

Ut fra dokumentasjonsspiralen til Kolle, Ulla og Larsen (2010), har vi etablert en arbeidsform 
med bruk av praksisfortellinger og dokumentasjoner fra barnehagehverdagen som grunnlag for 
faglige refleksjoner. I fortsettelsen beskriver vi hvordan vi ut fra praksisfortellinger arbeider 
oss fram til nye perspektiver og ny kunnskap.  

Fra opptelling av barn til utvikling av verdifulle øyeblikk mellom barn og voksne 

Denne praksisfortellingen bidro til å endre våre rutiner for oppfølging av barn i uteleken: 

Alle barn og voksne er ute i barnehagen. Det er frilek for barna. Noen voksne står og 
prater borte ved lekeskuret, mens andre rusler rundt på lekeplassen. Jeg tar boka som 
alle barna er innskrevet i for å sjekke hvor alle befinner seg. Jeg kaster et blikk rundt 
meg og ser Kari og Ida som sitter på huska. De får et kryss ved navnet sitt i boka. Videre 
ser jeg tre gutter som leker i toget. De får også et kryss. I slottet ser jeg tre kjente luer, 
det er Jon, Petter og Line. Jeg går litt videre, og snart har alle barna på avdelingen fått 
et kryss ved sitt navn. Da legger jeg fra meg boka; jobben er gjort for denne gang. 

”Å gå gjennom boka” er noe vi voksne gjorde flere ganger i løpet av utetiden for å ha oversikt 
og trygghet om at alle barna var innenfor barnehagens område.  

Å skape magien i møtene på utelekeplassen 
Neste fortelling viser den samme rutinesituasjonen løst på en annen måte. 

Det er utetid i barnehagen. Det er tid for å ta boka og sjekke at alle de 18 barna på 
avdelingen befinner seg på uteområdet. Jeg ser Ole og Per som leker sammen ved sklia, 
går bort til dem, står litt der for å se hva som skjer. De skratter og ler mens de sklir 
sammen ned sklia.”Dette ser morsomt ut”, sier jeg.”Ja, det kiler i magen”, svarer 
Per.”Koselig å se at dere har det så morsomt sammen.”. Guttene er på vei opp til 
toppen igjen, og jeg går videre. Ved kiosken treffer jeg tre jenter og en gutt. «Hei Dagny, 
vil du kjøpe noe?», spør en av jentene. «Ja, det vil jeg gjerne», svarer jeg og spør hva de 
har å selge. «Vi har kaffe og sjokoladekake», svarer den ene. «Jeg er ikke så glad i kaffe, 
men kanskje dere har te?», spør jeg. «Ja, det har vi», svarer gutten. «Da vil jeg gjerne 
kjøpe et stykke sjokoladekake og en kopp te». Jeg får det jeg har bestilt, tar opp to 
kongler og betaler. Slik fortsetter jeg rundt på lekeplassen til jeg har sett og hatt en liten 
samtale med alle. Da legger jeg bort boka for denne gang. 

Ut fra refleksjoner rundt disse fortellingene ble vi mer bevisst at hvert lille møte vi har med 
barna i løpet av dagen, hvert lille blikk, ord eller berøring, påvirker barna i deres 
danningsprosess. Å være lyttende og nærværende voksne og oppmerksomme på alle disse 
små møtene, ble tydeligere for oss.  
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prater borte ved lekeskuret, mens andre rusler rundt på lekeplassen. Jeg tar boka som 
alle barna er innskrevet i for å sjekke hvor alle befinner seg. Jeg kaster et blikk rundt 
meg og ser Kari og Ida som sitter på huska. De får et kryss ved navnet sitt i boka. Videre 
ser jeg tre gutter som leker i toget. De får også et kryss. I slottet ser jeg tre kjente luer, 
det er Jon, Petter og Line. Jeg går litt videre, og snart har alle barna på avdelingen fått 
et kryss ved sitt navn. Da legger jeg fra meg boka; jobben er gjort for denne gang. 

”Å gå gjennom boka” er noe vi voksne gjorde flere ganger i løpet av utetiden for å ha oversikt 
og trygghet om at alle barna var innenfor barnehagens område.  

Å skape magien i møtene på utelekeplassen 
Neste fortelling viser den samme rutinesituasjonen løst på en annen måte. 

Det er utetid i barnehagen. Det er tid for å ta boka og sjekke at alle de 18 barna på 
avdelingen befinner seg på uteområdet. Jeg ser Ole og Per som leker sammen ved sklia, 
går bort til dem, står litt der for å se hva som skjer. De skratter og ler mens de sklir 
sammen ned sklia.”Dette ser morsomt ut”, sier jeg.”Ja, det kiler i magen”, svarer 
Per.”Koselig å se at dere har det så morsomt sammen.”. Guttene er på vei opp til 
toppen igjen, og jeg går videre. Ved kiosken treffer jeg tre jenter og en gutt. «Hei Dagny, 
vil du kjøpe noe?», spør en av jentene. «Ja, det vil jeg gjerne», svarer jeg og spør hva de 
har å selge. «Vi har kaffe og sjokoladekake», svarer den ene. «Jeg er ikke så glad i kaffe, 
men kanskje dere har te?», spør jeg. «Ja, det har vi», svarer gutten. «Da vil jeg gjerne 
kjøpe et stykke sjokoladekake og en kopp te». Jeg får det jeg har bestilt, tar opp to 
kongler og betaler. Slik fortsetter jeg rundt på lekeplassen til jeg har sett og hatt en liten 
samtale med alle. Da legger jeg bort boka for denne gang. 

Ut fra refleksjoner rundt disse fortellingene ble vi mer bevisst at hvert lille møte vi har med 
barna i løpet av dagen, hvert lille blikk, ord eller berøring, påvirker barna i deres 
danningsprosess. Å være lyttende og nærværende voksne og oppmerksomme på alle disse 
små møtene, ble tydeligere for oss.  
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Hvordan vi kommuniserer med barna og hvordan vår kommunikasjon påvirker 
danningsprosessen, ble etter dette et gjennomgående tema i våre refleksjoner. Om vi møter 
barna med positive tilbakemeldinger som smil, ros, anerkjennelse, skryt, kompliment og kos, 
istedenfor å gi barn negative tilbakemeldinger som tilsnakk, irettesettelse og ”kjeft”, er ut fra 
vår forståelse av stor betydning for barnas danningsprosess. Likeens opptar det oss hvordan 
makt blir brukt i kommunikasjon. Refleksjoner omkring dette har økt vår bevissthet om vår 
maktbruk når vi gir barn positive og / eller negative tilbakemeldinger, og hvordan vi styrker / 
svekker selvbildet til barn ut fra vår respons. Vi tror vi voksne kan utvikle vår praktiske 
dømmekraft (Steinsholt, foredrag 2012) ved å ta i bruk vår teori, erfaring og tause kunnskap 
på en klok måte i samspillet med barna. Når vi går inn i situasjoner med barn, fordrer det at vi 
reagerer og fyller ”tomrommet”. Dette ”tomrommet” ønsker vi å møte med praktisk klokskap. 
Hver situasjon prøver vi å se på som ”ny”. Målet er å utvikle dannede voksne i barnehagen, 
som evner å utnytte dette ”tomrommet” ved å gripe øyeblikket og vise barna at de bryr seg, 
og at de evner å dele gleder og undre seg sammen. 

Spørsmål skaper grunnlag for kritisk refleksjon   
”We learn more by looking for the answer to a question 
and not finding it than we do from learning the answer itself.” 
Lloyd Alexander (1924 – 2007) 
 

Å reflektere kan beskrives som å gå ut av seg selv og møte noe som er annerledes. Vi 
kommer tilbake og har blitt litt annerledes.  

Flere spørsmål enn svar kommer fram når vi reflekterer. Det setter i gang prosesser hos oss 
som gjør at vi får fram flere måter å se barn og situasjoner på. Dette bidrar til at det blir økt 
bevissthet og økt kvalitet i møtene vi har med barna i løpet av dagen.  At barn dannes 
gjennom disse møtene med andre barn og voksne, gjør oss opptatt av de «små hendelsene» i 
hverdagen og betydningen av å samle fortellinger som vi reflekterer kritisk over. Gjennom 
disse prosessene  skaper vi nye perspektiver som igjen gir nye innfallsvinkler og nye 
handlingsmuligheter i hverdagssituasjoner. Spørsmålene bidrar til at vi lærer å tolke barna og 
møte dem på nye og bedre måter. Ved å knytte spørsmålene til f.eks. syn på barn og 
barndom, likeverd, likestilling, makt og respekt, kan refleksjonen ta nye veier. Ved å ta i bruk 
dikotomier (motsetningspar) og bytte ut ord som barn-voksen eller gutt-jente, kan det skapes 
en dypere refleksjon. Å stille kritiske og kanskje også provoserende spørsmål om en 
praksisfortelling eller om hverandres synspunkter og meninger, har vi erfart som viktig for å 
komme videre.  

Barn som er alene i uteleken – noen refleksjoner 
Jeg går rundt på utelekeplassen. Ved tårnet står en gutt, Per, alene. Jeg går videre ned i 
skogen. Der treffer jeg tre andre gutter som leker sammen. «Hei, så fint dere leker 
sammen, da», sier jeg. «Hei», sier de og smiler til meg. «Men vet dere hvor Per er?»  « 
Nei», svarer de. «Kanskje han ikke har noen å leke med», sier jeg. «Jeg kan gå og hente 
han, jeg», sier Ole på 3 1/2 år. «Det var koselig av deg», sier jeg. Ole løper i vei og 
kommer snart tilbake sammen med Per. De tar Per med og leken fortsetter. 
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Denne praksisfortellingen utløste mange refleksjoner i personalet. Vet vi voksne hva som 
skjer på uteplassen? Har Per egentlig et ønske om å være alene, og burde vi i så fall 
respektere det?  Er det vi voksne som har fasiten på hva som er det beste for barn? Kunne 
det være at Per hadde en lek på gang med andre barn, som voksne ikke visste om? Er vi for 
opptatt av at barn skal leke med dem på samme alder med samme kjønn? Er det vi som føler 
ubehag hvis noen barn leker alene? Hva sier vi til foreldrene når de henter? Kjenner barna de 
voksne så godt at de vet hva de voksne mener og ønsker av dem, uten at vi sier det direkte til 
dem? Brukte den voksne sin maktposisjon til å styre barnegruppa til å leke med Per? Har 
barn lov til å velge sine venner selv? Hvordan respekterer vi barn? Hva skjer med leken når et 
nytt barn kommer inn? Ga det Per mestringsfølelse da Ole hentet han inn i leken? Hadde Per 
trengt voksenstøtte? Hvor er Per i sin lekeutvikling, og kommer han inn i leken? Klarer han å 
by på seg selv når han blir hentet inn i leken?  

Slike spørsmål åpner tankene våre, og gir oss kunnskap om at en situasjon kan forstås og 
løses på så utrolig mange måter. Refleksjoner ut fra spørsmålene som kommer fram, åpner 
for læring og utvikling i personalgruppen og i barnehagen som helhet. Vi vil hevde at 
reflekterte voksne gir en bedre hverdag for barna. 

Rydding i leskuret som utgangspunkt for refleksjon   
Jeg skal rydde opp i lekeskuret for å se hva vi har igjen av uteleker etter vinteren. Jeg 
setter i gang, og ganske med engang kommer en gutt på tre år som ikke går på min 
avdeling, inn i skuret. Vi begynner å jobbe sammen. Vi kaster leker som er ødelagt i en 
plastikksekk og sorterer alt i riktige kasser. Han lyser opp når han finner ting som ligger i 
feil kasse og har full kontroll på sorteringen. Når vi er ferdige skryter jeg av han og 
forteller den voksne på hans avdeling hvor god hjelp jeg har fått. Dagen etter står jeg 
utenfor min avdeling og skal straks gå hjem. Plutselig står han der foran meg med et 
stort smil og viser opp en liten plastbit han har i hånda. Han rekker den mot meg og sier 
at den må vi kaste. Jeg tar i mot, sier at den må vi kaste, legger den i lomma og sier jeg 
skal kaste den senere. Uka etter kommer han også til meg med plastbiter han finner ute 
i barnehagen. 

Refleksjoner over denne fortellingen handlet i hovedsak om barnet og den voksne, om deres 
tanker og følelser, og om hvordan den voksne håndterte situasjonen. Vi undret oss over 
hvorfor barnet valgte å rydde med en voksen istedenfor å leke med jevnaldrende. Burde den 
voksne tatt med flere barn i ryddingen? Kunne den voksne startet et prosjekt rundt rydding i 
skuret? Er det vi voksne som skal bestemme hva som skal ryddes og hva som trengs i leken? 
Hvem skal ta avgjørelser om hva som bør tas vare på, kastes og bli innkjøpt? 

I løpet av refleksjonen ble ord som makt, likestilling og medvirkning knyttet til 
praksisfortellingen. Hvordan vises makt i denne historien? Barnets makt? Den voksnens 
makt? Opplever barnet likestilling? Gjør den voksne det? Opplever barnet medvirkning 
gjennom hele ryddeprosessen? Følte barnet seg avvist de andre gangene han tok kontakt? 
Ordlyden i historien ble også plukket fra hverandre. ”Mine barn – våre barn”. Setter vi slike 
grenser, eller bruker vi bare slike utrykk? I diskusjonene kom ”flink til å rydde” frem. Vi sier 
ofte ”nå var du flink”. Skal vi si at barn er flinke? Hva er det å være flink? Hvem har rett til å 
si at du er flink? Er vi med på å kategorisere barn som flinke og mindre flinke? Ordet 
”senere”, hva er det? Hvordan bruker vi ord og begreper overfor barna? 

Vi velger her å avslutte uten å komme med løsninger og svar, da målet er å vise hvordan vi 
dykker ned i praksisfortellinger for å få bevegelse i vår tenkning og i vår praksis.      
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Man lærer å være klok ved å observere de kloke 
Barna i vår barnehage møter voksne som reflekterer og som har som mål å være i en 
kontinuerlig utviklingsprosess hvor vi skaper kunnskap og utvider vårt handlingsrepertoar. 

Vi har blitt rausere overfor barna etter at vi tok i bruk kritisk refleksjon over hverdags-
hendelser. Vi stopper opp, blir grepet og griper på nytt! 

Vi har utviklet større aksept for ulikheter og ulike interesser.  

Gjennom refleksjonene kommer også verdigrunnlaget vårt frem og blir synlig. Ord som 
respekt, anerkjennelse, empati og demokrati er viktige for oss, de står omtalt i barnehagens 
årsplan og skal være synlig i praksisene våre. Gjennom fortellingene og refleksjonene 
tydeliggjør vi hvordan vi gjør verdiene levende. Når vi knytter verdiene opp mot praksisen vår 
utvikler vi oss. De er ikke lenger bare fine ord på et papir.  

At vi vender blikket innover, på oss selv og våre handlinger, mener vi gir kvalitet i barnas 
hverdag. Dette er en forutsetning for å fremme gode danningsprosesser hos barna. Å våge å 
erkjenne at vi ikke alltid er ”på vårt beste”, gir åpenhet. Anerkjennelse av at alle har noe å 
bidra med og at alle er i utvikling og har gode hensikter, skaper grobunn for utvikling. 

Et tilbakeblikk på vår utvikling 
Da danning ble tema i barnehagen, tok vi et lite historisk tilbakeblikk til vår egen barndom. 
Barndommen har forandret seg fra vi vokste opp til nå. Før var barna hjemme, nå er de fleste 
i barnehagen. En voksen spurte: Hvor har det blitt av ”kjeftekjerringa” i gata? Vi dvelte ved 
mange spørsmål i et før- og nå- perspektiv. Hvordan bryr vi oss med barna og menneskene 
rundt oss? Hva bryr vi oss med? Hvem gir vi tilbakemeldinger til? Hvordan gir vi 
tilbakemeldinger til barna nå kontra før? Dette satte i gang en god og nyttig refleksjon over 
barnehagens rolle i danningsprosessen.  

Vi ble tidlig inspirert av Pape (2002) og Lamer (1997) sin tenkning om sosial kompetanse og 
konfliktløsningsmodeller. Barns medvirkning og voksenrollen i barnehagen er temaer vi jobbet 
aktivt med. Sammen med begreper som pedagogisk dokumentasjon og refleksjon, har dette 
påvirket våre verdier, tanker og væremåte. ”Noen vet hva en barnehage er, men ingen vet hva 
den kan bli” er et utsagn av Ann Åberg (2006) som preger utviklingen av vår praksis. 

Kunnskap om pedagogisk dokumentasjon åpnet nye veier for oss 
Våre dokumentasjoner blir til pedagogisk dokumentasjon i det øyeblikket de blir tatt inn til 
kollektiv deling og kritisk refleksjon. Dette krever at personalet har en lyttende væremåte. Det 
åpner opp for at vi som personalgruppe ser ser på barnehagen vår med «nye» øyne. 
Dokumentasjonsspiralen (Kolle, Ulla og Larsen 2010) inspirerer oss og beskriver hvordan vi 
jobber og tenker. 

Ved å reflektere sammen med kollegaer, får vi ristet løs vårt forhold til mange dominerende 
diskurser. For eksempel: Hva et barn er? Hva tenker barna på? Hva er best for barn? Hva 
slags kompetanse har små barn?  Hva er vår viktigste rolle som voksne i barnehagen?  Vi har 
erfart at det kan være både slitsomt og vondt å tenke gjennom egne holdninger, handlinger og 
meninger. Men vi har også erfart at det er spennende og interessant, og at det gir perspektiv 
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og styrke i jobben. Ved å skrive ned fortellinger fra praksis, oppsøker vi situasjoner, stopper 
opp og ser hva som skjer. Refleksjonene starter hos hver enkelt i det man bestemmer seg for 
å skrive ned noe av det man observerer. 

Høsten 2010 innførte vi refleksjonsgrupper istedenfor tradisjonelle avdelingsmøter. Vi 
etablerte refleksjonsgrupper av en times varighet på tvers av avdelinger. Alle som deltar har 
med en praksisfortelling eller annen dokumentasjon. Etter to års erfaring med bruk av 
refleksjonsgrupper, opplever vi fortsatt dette som et godt verktøy for å jobbe med voksen- 
rollen i barnehagen. Den kollektive refleksjonen  er med på å utvikle vår barnehagefaglige 
kompetanse. 

Som personalgruppe opplever vi at vi har blitt rausere mot hverandre, og vi har utviklet større 
åpenhet overfor ting som utfordrer oss i jobben. Det styrker vår trygghet på at ulikheter også 
er vår styrke. En barnehagedag i vår barnehage skal være en felles dannelsesreise for barn 
og voksne slik at vi alle kan utvikle oss til det beste for oss selv og andre. Vi er nysgjerrige og 
vil fortsette å utvikle kjærligheten til livet, kunnskapen og barnet.  
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