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Studiens forankring

BONDS =The Behavior Outlook Norwegian Developmental Study 

=Studerer utviklingen av barns sosiale kompetanse og atferd hos  1159 barn

fra barna er 6 måneder og til 2.klasse (2006       ) 

Atferdssenteret i Oslo; barnedata (Terje Ogden)

Barnehage delen av studien omfatter; 133 styrere og 280 pedagogiske ledere

Høgskolen i Buskerud og Vestfold; barnehagedata (Thomas Moser)



Hvorfor lek?
Lek - kjernen i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2013)

Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg 

gjennom (Kunnskapsdepartementet, 2013)

lek som egenverdi for barn, læring gjennom lek og leken som 

inspirasjon og motivasjon (Foss & Lillemyr, 2013, s.135)



Sosiokulturelt perspektiv

• lek (og læring) forstås som prosesser der barnet i en kulturell og sosial 
kontekst skaper mening og kunnskap, der barn blir sett på som kompetente 
deltakere (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2001)

• en relasjon mellom de eksterne, strukturelle faktorer og barnets indre 
kvalifikasjoner og barnets opplevelse (Strandberg, 2008).



Lekens strukturelle vilkår

Barnehagen en kunstig institusjon!

Fysisk miljø, materiell (leker) og tid utgjør  
sentrale faktorer for barns lekemiljø
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Strukturelle faktorer
ROM

Koder, signaler

Strukturering, tilgang

MATERIELL
Materialer som bindeledd i barns relasjoner

Inviterer til samspill

Tilgjengelighet

7



Tid
Barnehagen et organisert samfunn;
◦ regler, 

◦ dagsplaner

Utetid og innetid

Tid = tilgang til rom og materiell 
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Kontekst 
Ekspansiv utvikling og utbygging av barnehager, særlig høy andel av barn 1-2 år: 
79,8% 

Erkjennelsen av barn som sosiale vesener som kompetente, ivrige etter å lære og 
har rett til å påvirke sin egen barnehagedag 

Nye organiseringsformer; gjerne omtalt og organisert som tema eller baser  

Gjennom fleksibilitet, kan barna opptre mer selvstendig og ta egne valg om hva de vil 
gjøre, hvor de ønsker å være og hvem de ønsker å være med 

Stor variasjon i kvalitet og innhold i norske barnehager (Engel, Barnett, Anders, og Taguma, 
2015) 



FORSKNINGSPØRSMÅL

Er det en sammenheng 
mellom barnehagens 
organisering og strukturelle 
vilkår for barns lek? 



DESIGN OG METODE
n= 133 barnehager (280 avdelinger)

Spørreskjema til styrerer og pedagogiske ledere (3 ganger)

2008 2009 2010 2011

“Besøksintervju” med styrer (1 time)



SPØRRESKJEMA - STYRERNE

Internett basert (Quest back 115 spørsmål)

Syv dimensjoner:
◦ Strukturelle kjennetegn

◦ Uterommet 

◦ Personalet

◦ Innhold og arbeidsmåter

◦ Foreldresamarbeid 

◦ “Selv-evaluering”

◦ Ledelse 

Svarprosent styrere: 87 %



SPØRRESKJEMA  – PEDAGOGISKE LEDERE 
(papirversjon)

97 spørsmål

Syv dimensjoner: 
◦ Strukturelle kjennetegn

◦ Organisering og fysisk miljø 

◦ Organisering av barnas hverdag

◦ Måltider

◦ Samspill, relasjoner 

◦ Kollektiv kompetanse

◦ Atferdstøttende praksis

Svarprosent pedagogiske ledere: 71 %



Besøksintervju /intervjuguide
18 åpne spørsmål:

• Organisering av barnegrupper

• Dagsrytme og aktiviteter

• Rom og struktur

• Lek

• Sosial kompetanse

• Medvirkning



Avdelinger

• Permanente 
barnegrupper på 
tvers av alder

• eget definert område

• en garderobe, et 
bad, et stort 
leke/oppholdsrom 
samt ett eller to 
mindre rom til lek

• deler gjerne et stort 
kjøkken og et 
fellesrom med andre 
avdelinger

• flere rom i 
barnehagen har
samme funksjon

Aldershomogene

• permanente grupper 
etter barnas alder 

• eget definerte 
område

• Det fysiske miljøet er 
tilpasset hver 
aldersgruppe

• Barnehager med 
aldershomogene 
barnegrupper er 
ellers lik avdelings 
organiserte 
barnehager

Baser

• permanent grupper, 
ofte over el. under 3 
år

• ofte store 
barnegrupper

• disponerer et mindre 
område

• funksjonsrom deles 
gjerne av to grupper

• flere felles rom

• fellesarealene kan 
brukes av mindre 
grupper på samme 
tid, eller personalet 
kan bestille bruk av 
rommet til en 
fastsatt tid med sin 
gruppe

Avdelingsløs

• Barn er ikke delt inn 
i permanente 
grupper

• Alle lek og 
oppholdsrom er åpne 
for bruk av alle barn, 
og ansatte har et 
felles ansvar for hele 
grupper av barn i 

barnehagen.
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Organisering av barnehagene
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Organiserings-

modell

Barnehager

med denne

organiseringen

Minimum 

antall barn

per enhet

Maksimum

antall barn 

per enhet

Antall barn 

(gj.snit) 

Avdelinger 69.2 % 6 29 16.9

Aldershomogen 5.1 % 5 21 16.9

Avdelingsløse 15.4 % 13 83 23.4

Baseorganisert 10.3 % 9 44 21.0

(N=117 styrere)



ROM



Lekeareal (N=160 pedagogiske ledere)

Organisering av

barnehagen
Størrelsen på. enheten(m2)

min-max
Areal per barn(m2)  

Aldershomogene 55.2 (18-85) 3.5

Avdelinger 72.3 (30-140) 4.6

Baseorganiserte 116.8 (20-121) 5.3

Avdelingsløse 129.6 (75-187) 6.9



Spesialrom (N=128 styrer)

Spesialrom 

i mer enn 51 % av 

barnehagene

Spesialrom i 

31 % til 50 % av 

barnehagene

Fellesrom     53 % Motorikk/gymrom 46 %
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Spesialrom i 
11 % til 30 % av barnehagene

Spesialrom i mindre enn
10 % av barnehagene

Konstruksjonslek
Språkrom/bibliotek     
Formingsrom
Rollelekrom/krok       
Datarom/krok
Musikk/drama
Spesialpedagogisk rom

27 %
30 %
26 %
25 %
20 %
19 %
16 %

Sanserom
Tilgang til spesialrom i 
skolen                     
Matematikkrom
Naturlekerom/dyr
Fantasirom              
Snekkerrom           
Rom til billek
Leireverksted/rom 
Forskerrom            
Basseng                  

6 %
7 %

4 %
4 %
3 %
3 %
2 %
2 %
1 %
1 %



Mulighet for lek i mindre grupper
(N=286 pedagogiske ledere)

Rommet er arrangert slik at leken i 
små grupper sjeldent blir forstyrret 

av andre barn

Antall Prosent

1 Helt enig 38 13,3 %

2 Litt enig 104 36,5 %

3 Verken enig eller uenig 48 16,8 %

4 Litt uenig 72 25,3 %

5 Helt uenig 23 8,1 %

Total 285 100,0 %



Mulighet for lek i mindre grupper
(N=286 pedagogiske ledere)

Rommet er arrangert 

slik at lek i små 

grupper kan foregå 

uten forstyrrelser fra 

andre barn

Helt enig Litt ening Verken
enig eller 
uenig

Litt uenig Helt 
uenig

Aldershomogen 0 % 47.1 % 17.6 % 35.3 % 0 %

Base organisert 14.8 % 18.5 % 22.2 % 37.0 % 7.4 %

Avdelingsløs 10.0 % 25.0 % 20.0 % 25.0 % 20.0 %

Avdelinger 14.5 % 38.9 % 15.8 % 23.1 % 7.7 %

47 %

52 %

35 %

33 %



Barns tilgang til rom (N=286 pedagogiske ledere)

Ja Nei

Er det rom i barnehagen ungene kun kan 

bruke dersom en voksen har anledning til 

å være med?

64,9 % 35,1 %



Barns tilgang til rom (N=286 pedagogiske ledere)

Er det rom i barnehagen barna 

kun kan bruke dersom en 

voksen har anledning til å være 

med?

Nei Ja Total

Avdelingsorganisert 33.9 % 66.1 % 100 %

Aldershomogen 41.2 % 58.8 % 100 %

Avdelingsløs 57.9 % 42.1 % 100 %

Baseorganisert 24.0 % 76.0 % 100 %



Sitat – 2 styrere

«Alle rom brukes bare i den tiden alle voksne er til stede. Om morgenen er 

det færre rom eller aktiviteter å velge mellom, men det økes etter hvert. 

Barn må velge rom, og være der.» 

«Ja, på basene kan de gå fritt. Men for å bruke spesialrommene må voksne 

være med. Hvis døren er lukket så må andre rom brukes. Må skrive seg på 

lister på de populære rommene»
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LEKER OG
MATERIELL



Tilgang leker og materiel

Lekemateriell tilgjengelig i 

51 % til 75 % av avdelingene

Lekemateriell tilgjengelig i mer 

enn 75 % av avdelingene

Store lekebiler                   55 % Lekebiler                             87 %

Utkledningstøy                  58 % Bøker 86 %

Store madrasser /puter   59 % Lekedyr                               79 %

Puslespill                             63 % Dukker  med klær             78 %

Duploklosser 72 % Kjøkkenkrok 75 %



Lekemateriell tilgjengelig i 

mindre enn 25 % av avdelingene

Lekemateriell tilgjengelig i 
26 % til 50 % av avdelingene

Musikkinstrumenter   9 % Kaplaklosser 33 %

Leire                               9 % CD-spiller                                          35 %

Sanserom                      10 % Bondegårdsleker 38 %

Staffeli 10 % Klipping (saks/papir)                       39 %

Datamaskin 17 % Plastelina                                          42 %

Maleutstyr 18 % Perler                                                45 %

Legoklosser                                      48 %

Spill                                                    49 %



Tilgjengelighet og variasjon av 
formingsmateriell (N= 280 pedagogical leaders)

Helt enig Litt enig
Verken 

/eller
Litt uenig Helt uenig

Formingsmateriell er fritt 

tilgjengelig en betydelig 

del av dagen (N=280) * 27 % 31 % 11 % 17 % 14 %

Utvalget av 

formingsmateriell er 

variert (N=280) *

33 % 34 % 14 % 16 % 3 %

*  no significant  

67 %



TID



Tid                         (N=117 styrere)

1-2 t. 2,5-3 t. 3,5-4 t.

Sammenhengende tid til lek – barn 

under 3 år  (N=111) 38 % 53 % 9 %

Sammenhengende tid til lek – barn over 

3 år (N=111) 28 % 64 % 8 %

Sammenhengende tid til lek –

barnegrupper 0-6 (N=88) 34 % 57 % 9 %
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«…tid til lek er sterkt prioritert, men det er ofte nødvendig å 
avbryte leken på grunn av barnehagens måltider…»



KONKLUSJON
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Resultatene indikerer ingen klare mønstre i forholdet 
mellom barnehagens organisasjonsform og betingelsene 
for lek.

Det er forhold som begrenser og de som fremmer barns 
lek, men ingen av de organisatoriske modeller skiller seg ut 
i et spesielt positivt eller negativt lys
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Base organisert

Store barnegrupper

Mindre muligheter 
til lek i små grupper

Mer avhengig av 
voksne for tilgang 
til rom

Begrenset tilgang til 
formingsmateriell

Få barn per kvm 

Avdelings-
barnehager

Mindre muligheter 
til lek i små grupper

Noe avhengig av 
voksne for tilgang til 
rom

Begrenset tilgang til 
formingsmateriell

Mange barn per kvm

Små barnegrupper

Gode muligheter til 
lek i små grupper

God tilgang til 
formingsmateriell

Avdelingsløs

Store 
barnegrupper

Mindre muligheter 
til lek i små 
grupper

Stort areal (m2) 
per barn

Mer tilgang til rom

God tilgang til 
formings-materiell

Aldershomogene 

Mange barn per 
kvm

Små barnegrupper

Gode muligheter 
til lek i små 
grupper

Mer tilgang til rom

God tilgang til 
formings-materiell P
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Undersøkelsen tyder på at barnehagens valg av 
organisasjonsmodell tilbyr forskjellige muligheter for lek.

Det påpekes noen sentrale elementer som tilrettelegging 
av lek i små grupper, barns tilgang til materiale og 
barnegruppestørrelse som kan være hensiktsmessig å 
reflektere over når barnehagen skal legge til rette for lek
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Til slutt…

Videre studier vil være nødvendig for å få bedre innsikt i 
sammenhengen mellom de strukturelle betingelsene for 
lek og ulike organisasjonsformer.
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