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Verdier og holdninger hos 
ansatte -grunnlag for kvalitet 

STRINDA BARNEHAGER  



Verdier og normer  
    Evne til refleksjon på egne normer  

 Evne til å vise medmenneskelighet 

 Evne til å skape rom for opplevelse, 
undring, ettertanke og gode samtaler 

 Tydelige og gode voksenmodeller 

 Bidra til forståelse og toleranse for ulike 
kulturer og ulike måter å leve livet på 

 Å skape et miljø som gir barnet følelsen av 
å høre til 

 



VERDIER 
• Alle er i relasjoner 

• Autonomi; selv om jeg samarbeider, har 
jeg behov for å beskytte og verne om min 
integritet 

• Alle gjør sitt beste og ønsker å ha 
tilstrekkelig kompetanse både 
menneskelig og faglig 

• Alle har behov for å føle seg verdifull  



Personlige rettigheter 
Jeg har rett til å : 

• Be andre om det jeg ønsker 

• Si nei uten å føle skyld 

• uttrykke mine følelser 

• Være uavhengig av andres sympati og 
velvilje 

• Begå feil og ta ansvar for dem 

• Endre standpunkt 

 

 

 



 

 

 

Selvfølelse – selvtillit 

 

            Egenverd  



 

 

 Ingen barn er vanskelig – noe barn har det 
vanskelig  



 

 

 Når den voksne tar ansvaret faller barnet 
til ro 



 

 

 Den voksne har 100 % ansvar i relasjonen 
til barnet 



 

 

 Hvert barn verner om sin integritet 



 

 

 Den voksnes evne til å påta seg det fulle 
ansvaret for relasjonens kvalitet  



Pedagogens evne til: 
 

 Å se det enkelte barn på barnets egne 
premisser 

 Å avstemme sin egen atferd deretter 

 Å påta seg lederskapet 

 Å være autentisk i kontakten 



 Ekte nysgjerrighet på hvem barnet er  

 At barnet får mulighet til å uttrykke sine 
tanker og følelser uten å bli vurdert og 
definert 

 At den voksne er villig til å påta seg 
ansvaret for kvaliteten i samspillet – især 
når det går galt 

 At den voksne kan ta imot og dra nytte av 
de utfordringer barnet stiller dem ovenfor 



 

 

 Å se bakenfor barnets atferd 



 

 

 Kulturen i barnehagen må være slik at 
barns reaksjoner og uttrykk alltid forstås 
som meningsfulle 



INSTITUSJONS-KULTUREN 
 

 

 Tro på egen faglighet 

 Støtte i miljøet rundt  

 Hvem tar byrden ?  



 Unnlate å forklare eller unnskylde min 
atferd 

 Treffe ulogiske beslutninger 

 Ta stilling til om det er mitt ansvar å finne 
løsninger på andres problemer  



 



 


