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Barnehagehistorie

• ”Selskabet Det Nødlidendes Venner” i Trondheim. Norges 
første barneasyl i 1837

• 30-tallet asylene forandres til barnehager eller daghjem
• Husmorbarnehager, som ble startet på 50-tallet, skulle 

sørge for at husmødrene fikk en lettere hverdag uten barn. 



Lysethkomitèn 1961

• 1961 fantes i alt 259 institusjoner og 2% av barna hadde 
plass i det som het småbarnsstue, daghjem eller 
barnehage.

• Utvalget kom frem til at minst 25 % av barna som bodde i 
byer og tettbygde strøk ville ha behov for en 
institusjonsplass

• I innstillingen ble det påpekt at barn ikke burde leke inne 
for lenge av gangen:



Om barns lek

• ”Barnas lek foregår vekselvis ute og inne og i denne alder 
kan de oppholde seg ute i flere timer når været tillater det. 
Den sammenhengende leken inne bør ikke overstige 2 
timer” 



Begrunnelser for utelek

• Muligheten for å leke utendørs i byene var begrenset
• Helseeffekt av å være ute, og at fysisk helse også var veien 

til mental helse!
• Videreføringen av barnehagens tradisjoner med barns frie 

lek og utfoldelse i og nær naturen
• Et uttrykk for norske tradisjoner

(Korsvold, 1997) 



Naturbarnehagenes historie

• Tomm Murstads hytter langs Holmenkollbanen i Oslo
– Startet opp rett etter krigen
– Barna tok trikken opp
– Barnehagene fikk svært mye oppmerksomhet og besøk 

av blant annet Ingrid Bergmann, Winston Churchill og 
Yurij Gagarin!



Samtidig i Trondheim - barnehage på Lian



Det starter på 1970-tallet

• Vibeke Støren er inspirert av Tomm Murstad i Oslo og 
starter barnepark på Lian i Trondheim. Blir i 1977 
korttidsbarnehage

• Hjellebakkane barnehage i Volda og Steinbråten barnehage 
ved Østmarka i Oslo starter 1986/87. Har som mål å bruke 
naturen

• Etter hvert ble det flere barnehager som satset på bruk av 
natur og friluftsliv og noen av dem tok også begrepet friluft 
inn i barnehagenavnet, som f.eks
– Haukvatnet friluftsbarnehage i Trondheim som startet i 

1991. 
– Rusvik naturbarnehage (1990) på Karmøy



Godvilje fra myndighetene I

• Stortingsmelding om friluftsliv (1987)
– Barnehager har en viktig rolle i barns sosialisering til 

friluftsliv 
• Rammeplanen for barnehagen (1996)

– Sterkt fokus på utleik og natur
– Heldigst er de barnehagene som fått beholde deler av 

uteplassen som har naturtomt med trær og villniss!





Mer godvilje fra myndighetene

• Stortingsmelding om barnehage (1999)
– Første omtale av begrepet «naturbarnehage»
– Bygninger som ikke er designet som barnehager kan 

benyttes
– Ganske få, omtrent 30

• Stortingsmelding om friluftsliv  (2001) 
– «der uteleik er sentralt er det ikkje naudsynt å oppfylle 

krava i barnehagelova til utforming av lokale osb»



Antallet stiger

• I forbindelse med den første konferansen om 
naturbarnehager i Norge -”Ute hele dagen” anslås antallet 
naturbarnehager i Norge til å være over 250 (Lysklett 
2004).

• Det vil si at siden Stortingsmeldinga anslo tallet i 1998 
som ”førebels lågt, i underkant av 30” har en nærmest hatt 
en 10-dobling av antallet naturbarnehager i løpet av 5-6 år.

• I dag (Udir, 2016)
– 335 naturbarnehager
– 116 barnehager med naturgruppe/avdeling
– 451 totalt av 6078 barnehager i Norge



Hva skyldtes økningen rundt år 2000?

• Stor generell økning i sektoren
• Billige barnehageplasser
• Raske barnehageplasser
• Foreldrenes syn på lykkelig barndom
• Engasjerte og motiverte ansatte
• Stor oppmerksomhet i media
• Attraktivt for menn

• Men, økningen har flatet ut. HVORFOR?



Hva kjennetegner en natur- / friluftsbarnehage i 2004?

Stor overvekt av private barnehager



Hva kjennetegner en natur- / friluftsbarnehage?
De fleste er ”rene” natur- / friluftsbarnehager 

som er relativt nystartet

Hjellebakkane barnehage i Volda



Barnehagenes driftsform



Hva kjennetegner en natur- / friluftsbarnehage?

De er veldig mye ute

Om sommeren er 87% av 
barnehagene ute mer 
enn 6 timer pr. dag.

Om vinteren er 69% av 
barnehagene ute mer 
enn 4 timer pr. dag.



Hva kjennetegner en natur- / friluftsbarnehage?

De fokuserer på:
Sosial kompetanse

Motorisk utvikling
Kunnskap om naturen



Antall ansatte og antall barneplasser 2014

Naturbarnehage Annen 
barnehage

Antall ansatte 12,0 18,1

Prosent menn 20,1 7,6

Antall småbarnsplasser Kun 6% 
har ikke

13,8 23,3

Antall storbarnsplasser 28,8 43,7



Hva gjør naturbarnehagene?

• Hvordan gjør de det?
– Bekledning og sko
– Klær og utstyr for de voksne
– Barnas sekk - sitteunderlag, spisevotter, tørt tøy i blank 

pose
– Voksensekkene
– Mange spesielle rutiner og regler når de er på tur.
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Fra barnehagen til dagens lekeplass



Første venteplass



På dagens lekeplass



Referanseområder

• Kjente plasser

• Usynlige grenser

• Doplasser



Gode referanseområder?
Ha tilgang til gjemmesteder

Tilgang til 
samlings-
/bålplass 

Ikke 
være 
risikofritt

otoriske utfordringerGi motoriske utfordringer



Regler og rutiner for naturbarnehager i skogen

• Til beste for både barn og voksne

• Mye frihet, men også ansvar, for barna

• Bygger tillit og selvfølelse

• Usynlig grenser, venteplasser og referanseområder



Hvordan jobber de med reglene?

• Introduserer reglene hver høst

• De eldste barna har ansvar, og alle passer på hverandre

• Hvis noen ikke overholder reglene sier barna i fra til de 
voksne



Milde sanksjoner

• Hvis barna ikke respekterer reglene, får barnet sanksjoner 
og begrenset frihet

– Gå sammen med de voksne

– Være i nærheten av bygningen eller samlingsplassen

– Være innenfor de voksnes synsfelt

– Gjenopprette tillit!



Andre organisatoriske grep

• Faste møtedager – «hjemmedager»

• Ikke pauseavvikling

• HMS i skogen – rutiner for det meste

• Øvelser og kurs



Bergylta – en flytende avdeling av Råelåsen bhg

• 15 plasser barn i alderen 2 
til 6 år

• Pedleder, ass og Kaptein 
(ass)

• 60 fot stor stålbåt som 
kommunen har kjøpt 

• barna blir levert og hentet 
på kaien

• Kjører ut til øya Vestre 
Bolærne hver dag

• Barna bruker ikke sekk 
men har hylle på båten



Bilder fra Bergylta



Lagt ned i våren 2014

• Må sertifiseres som 
passasjerbåt!

• Store ombyggings-
kostnader

• Nytt styre er valgt
• Jobber mot oppstart 

som privat barnehage



Vestavinden – bussavd på Thonning bhg, 
Stryn

• pris på 2,3 mill
• billig i drift
• 24 barn og fire voksne
• Møter i bhgen men drar på 

tur
• Alt utstyr er i bussen
• Bussen besøker andre 

bhger som låner bussen
• Barna har sekk med mat
• 10 faste plasser ++



Flere bilder fra Vestavinden



• Vil du vite mer kan 
du ta en titt i boka 
mi ;-)

• Takk for 
oppmerksomheten!


