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Vetuva 2016

VET DU HVA?

Vetuva 2016 gir få svar
– men reiser mange spørsmål!
Foran deg har du tredje utgave av forskningsmagasinet Vetuva. Som faginstans utgir
Utdanningsdirektoratet en rekke ulike publikasjoner. Vetuva skiller seg fra våre øvrige
publikasjoner i kraft av å være et magasin som skal gi barnehageansatte et innblikk
i skandinavisk barnehageforskning.
Siden første utgave i 2014 har Vetuva omtalt barnehageforskning innenfor mangt
et tema. Aller helst skulle vi skrevet om alt det spennende som skjer av forskning
på barnehage. Det klarer vi selvfølgelig ikke. Derfor er det viktig med kyndig hjelp i
utvelgelsen av stoff til hvert nummer, og det hele begynner med en årlig kartlegging
av skandinavisk barnehageforskning. Denne prosessen kan du lese mer om bakerst
i bladet under omtale av forskningsdatabasen nb-ecec.no.
Publikasjonene i kartleggingen er selve grunnpilaren i utvelgelsen av stoff
til Vetuva. Det er mye å velge blant, så hvordan velger vi ut stoff til hver utgave?
Vi evaluerer, lytter og følger med på hva som rører seg på ulike arenaer. Og ikke
minst inviterer vi en gruppe barnehageansatte til å vurdere hvilken forskning de
finner interessant, og som de mener vil være av interesse for kollegaer.
Ambisjonen med Vetuva er å formidle fersk, kvalitetsvurdert forskning.
Dialogkortene bak i magasinet er vårt forsøk på å gjøre forskningen enda
mer praksisnær.
I Vetuva 2016 treffer du flere forskere med et kritisk blikk på praksis og styring.
I årets utgave har tvilen, blikket, dannelsesperspektivet og barns medvirkning fått
stor plass. Forskerne gir få svar, men reiser mange viktige spørsmål. Det er ikke uten
grunn at magasinets navn er inspirert av spørsmålet Vet du hva? Vetuva skal ikke
servere svar med to streker under, men inspirere til å stille spørsmål ved egen praksis.
Vi håper du finner noe som interesserer deg. Det du ikke finner i magasinet, finner
du kanskje på nb-ecec.no. Kanskje har vi skrevet om det i tidligere utgaver, som du
finner på vetuva.udir.no. Eller kan hende vi skriver om det i neste års utgave.
God lesning!
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MEDBESTEMMELSE
Barn som går i barnehage har ulik sosial
bakgrunn. Barnehagen kan bidra til å jevne ut
de sosiale forskjellene, men da må personalet
ha blikk for det enkelte barnet. Det har de ikke
alltid, mener Lone Svinth.
Tekst: siw ellen jakobsen

Barns medvirkning

IKKE ALLE BARN HAR

Barnehagene er et utmerket sted for at alle barn, uansett
sosial bakgrunn, skal få erfaring med medbestemmelse.
Men det er dessverre ikke alltid slik, mener Svinth.
Den danske forskeren har i sin doktorgrad gjort video
opptak av voksne og barn i samspill. Hun har studert til
sammen 24 ulike pedagogiske aktiviteter i to barnehager
i Danmark. Hun har også intervjuet ansatte og barn
i barnehagene.

Studien hennes viser at ikke alle barn har like muligheter
for å bidra til de pedagogiske aktivitetene. Ofte blir deres
medbestemmelse begrenset av en svak posisjon i barne
gruppen, dårlige danskkunnskaper, eller at de voksne gir
barna veldig forskjellig oppmerksomhet.
– Jeg så at i de tilfellene der barn hadde medbestem
melse, var dette noe barnet selv tok initiativ til, ikke de
voksne. Er du da for eksempel ikke god i språk, så er det
vanskelig å komme på banen. Det kan bli en for tung byrde
for barnet å løfte.
For å få medbestemmelse må du også utfordre de
voksne. Men dette er ikke godtatt i alle kulturer, sier
forskeren.
Konsekvensen kan være at de sosiale forskjellene
ikke utjevnes, men heller reproduseres i barnehagen.
– Dette er kritisk, mener Svinth.

Ifølge barnehageloven skal barn ha rett til
medvirkning tilpasset alder og forutsetning.
I den tilsvarende danske dagtilbudsloven
står det at «Dagtilbud skal give børn
medbestemmelse, medansvar og
forståelse for demokrati.»
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TRENGER ET NYTT BLIKK

Det er mye de ansatte i en barnehage
kan gjøre for å få med alle barna. Men
da må de ha et annet blikk der barnet
står mer i sentrum. Det er ikke nok
å skrive i rammeplanen at barns
medbestemmelse er viktig, sier hun.
– Det trengs et kulturelt skifte i
synet på læring, i alle fall i Danmark.
– I dag forstår mange læring
først og fremst som en kunnskaps
overføring fra den voksne til barnet.
Men hvis du som barnehageansatt
forsøker å skape en situasjon der
barnet er aktivt, og du stiller deg ved
siden av og utforsker, får du et annet
perspektiv. Både på barnet og situa
sjonen.
Hun nevner et eksempel fra
forskningen sin:
En gruppe på tre barn sitter
rundt et bord og skal lage en
sol som skal henges opp på
Jeg så at i
avdelingen. Til det bruker
de tilfellene der
de gule papptallerkener
barn hadde med
og piperensere som skal
bestemmelse, var
settes fast som solstråler.
dette noe barnet selv
Den voksne lager hull
til
piperenserne med en
tok initiativ til, ikke
maskin, og barna skal sette
de voksne.
dem fast.
Sandra på fire år har satt
piperenserne slik at de stikker ut
på begge sider av hullene. Da den
ansatte ser dette, tar hun solen ut av

hånden på Sandra og sier: «De skal
ikke sitte slik. Det er meningen at de
skal ligne solstråler», hvorpå hun
fester dem slik hun mener er riktig.
Sandra sitter stille og ser på, med
nedsunkne skuldre, inntil hun til
slutt forlater bordet.
– Jeg har mange eksempler på
at voksne tar over aktiviteten og gjør
situasjonen litt meningsløs. I situa
sjonen her lærer Sandra at hennes
bidrag ikke er viktig. Hun kan ikke
være med på å forme aktiviteten, og
den voksne ser ikke situasjonen fra
Sandras perspektiv, mener forskeren.
FÅ ØYE PÅ RELASJONEN

I dagens pedagogikk er det for stor
vekt på barnets kompetanse, for
eksempel at hun ikke kan dansk,
framfor å se på samspillet mellom
den voksne og barnet, mener Svinth.
Hva er det du som voksen gjør for
at det skal bli mulig for barnet å
delta? Hva slags stemning skapes
i samspillet?
Hun mener man må bestrebe seg
på å få inn det hun kaller for affektive
krefter i barnehagen.
– Med det mener jeg at vi må
tenke på oss selv og hverandre som
personer i en relasjon, ikke som
atskilte individer. Hun bruker et kon
kret eksempel fra en av barnehagene
for å illustrere dette: Avdelingens

Hosten opphører da en av de voksne
sier med et ironisk tonefall: «Så deilig
det skal bli når dere har spist og skal
ut og leke. Så kan dere løpe mye rundt
og bli svært trøtte til dere kommer inn
igjen.»
– I denne situasjonen skaper
de voksnes regler og irettesettelser
en kontrollerende stemning, som
barna opponerer mot med hosting.
Hvis samspillet skal utvikles i en mer
fruktbar retning, er det nødvendig
at de voksne overveier hvilke regler
og stemninger som kan gi et godt
samspill mellom dem og barna under
måltidet, sier Svinth.
Svinth konkluderer i sin doktor
grad med at de ansatte må åpne seg
for barns perspektiver i større grad.
Slik skaper de grobunn for å styrke
barns deltakelse, mener hun.

!

Kilde:
Svinth, L. (2014). Samspil og læring: børnehavebørns deltagelsesmuligheder i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Ph.d. afhandling.
Institut for Uddannelse og Pædagogik
(DPU), Aarhus Universitet, Danmark.

Se dialogkort bakerst
i magasinet, eller last
ned fra vetuva.udir.no
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tolv barn på mellom tre og fem år skal
spise. Barna har fått beskjed om å
sitte med hendene på lårene og være
stille, mens de voksne gjør maten
klar og får de siste barna til bordet.
Enkelte barn småsnakker lavt med
sidemannen, men de fleste sitter
stille. De voksne hysjer på barna flere
ganger og minner dem om at de må
sitte med hendene i ro. Åtte minutter
har gått, og stemningen er anspent og
tynget av de voksnes kontroll og iret
tesettelser. Formaningene som «Vær
stille nå», «Vi skal hvile ørene, mens
vi dekker bordet» blir hyppigere.
Så begynner en av guttene å hoste
svakt. Etter et par sekunder begyn
ner et annet barn å hoste ganske lett.
Hosten brer seg nå som en svak, men
brusende energi rundt bordet mens
barna følger hverandre årvåkent.

TA VARE PÅ
Usikkerhet og tvil er nødvendige vilkår for at de ansatte
i barnehagen skal kunne ta beslutninger og gjøre etiske
vurderinger, mener barnehageforsker.

VETUVA 2016
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Tekst: siw ellen jakobsen

Forsker Ann-Sofi Larsen har
deltatt på avdelingsmøter i tre ulike
barnehager. Samtalene og refleksjo
nene som gjøres i disse møtene, er
en vesentlig del av det pedagogiske
arbeidet i barnehagene. Her deles og
skapes det kunnskap om barneha
gens innhold og om sosiale samspill.
Larsen har blitt oppmerksom på
at personalets tenkning om pedago
gisk praksis stadig forstyrres ved at
barna gir dem motstand. Barn utford
rer hele tiden de voksne i hva som
er normalt og riktig å gjøre.
Livet i barnehagen tar derfor ofte
andre veier enn de som er forventet
på forhånd. Det kan skape usikker
het og tvil. Men det skaper også mye
produktivt, mener forskeren.

Barn utfordrer hele tiden de
voksne i hva som er normalt
og riktig å gjøre.

EN DUKKEVOGN FYLLES MED LEIRE

En av situasjonene det blir fortalt om
i intervjuene, er den dagen guttene i
barnehagen snudde dukkevognen på
hodet og fylte den med leire og vann.
Like før hadde de voksne i barne
hagen snakket om at så mange leker
i barnehagen hadde gått i stykker.
Ingen av lekene ble brukt til det de
skulle brukes til. Så barnehagelærer
Hanne er på vei mot barnas lek for
å si: «Dette kan dere ikke gjøre! Dette
er jo en dukkevogn!»
Men istedenfor å stoppe barna
og deres lek stopper hun seg selv.
Det er først da, i dette stoppet, at hun
oppdager at bunnen på dukkevognen
brukes som en sil. Barna har laget
en eplesaftmaskin! Mange barn er
involvert i å presse og sile eplesaft
og frakte leiren – eller eplene – fram
og tilbake med traktorer, sykler og
lastebiler.
Når forskeren spør hvorfor
barnehagelæreren stoppet opp,
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Barnehagelærernes vurderinger
tillater rom hvor svarene ikke er
gitt på forhånd.

LUCAS KLATRER PÅ TAKET

Et annet eksempel hun bruker i stu
dien, er da Lucas, et av barna, skulle
vise barnehagelæreren hvordan han
klarte å komme seg opp på taket.
«Vi gjør sånn her. Vi klatrer opp på
gjerdet og drar oss opp på taket,»
sier han når han sitter på taket til et
lekehus og dingler med bena, før han

spør: «Skal jeg vise deg hvordan vi
kommer oss ned igjen?»
Barnehagelæreren smiler og
nikker, men er usikker på om det er
det riktige å gjøre. Lucas setter seg
på rompa og sklir ned på en elegant
måte. Mens dette pågår, blir barne
hagelæreren konfrontert av en av
sine kolleger som sier: «Jeg ser dine
barn er oppe på lekehustaket. Vi har
en regel om at det ikke er lov å gå
opp dit.»
Barnehagelæreren gir uttrykk
for at han er litt usikker på om han
handler rett, hvilke konsekvenser
han kan se for seg, og på hvordan han
skal reagere. Skal han fryde seg med
barna? Skal han regulere aktiviteten?
Skal han følge barnehagens regler?
Eller finnes det helt andre måter
å reagere på?
MINDRE ROM FOR UBESTEMMELIGE
ØYEBLIKK

Ferdigkonstruert kunnskap i betyd

ningen av at sånn gjør vi det her, kan
fort oppfattes som regler for hvordan
voksne skal møte barn, og hva som
skal gjelde i ulike situasjoner.
Når Lucas klatrer opp på taket,
blir forholdet mellom den voksne og
barnet annerledes. Forestillingen om
at det er den voksne som skal lære
bort, fortelle og overføre kunnskap til
barnet, forstyrres. Barnet får lov til å
ha en posisjon hvor også hans kunn
skap bidrar til å gi innsikt til voksne.
Derfor går noe tapt hvis barne
hagelæreren lar være å stille spørs
mål om det kanskje finnes andre
måter å reagere på, mener Larsen.
Barnehagelærernes vurderinger
tillater rom hvor svarene ikke er
gitt på forhånd. Dette hindrer dem
ikke i å handle, men åpner heller for
muligheter til kritisk refleksjon. Slike
prosesser er likevel ikke uproble
matiske. Barnehagelærerne snakker
om prosessene som utfordrende og
krevende, men samtidig opplever de
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svarer hun: «Det var det at jeg så at de
la en innsats i det. Jeg så at de jobba,
at de var veldig opptatt og engasjert.»
Barnehagelæreren blir usikker
på hvordan hun skal forholde seg til
situasjonen. Det er dette forskeren
kaller et «ubestemmelig øyeblikk»,
som forstyrrer barnehagepersonalets
tenkning om pedagogisk arbeid.
– Min forskning viser at perso
nalet tok med seg slike øyeblikk.
De reflekterte rundt dem og brukte
dem videre inn i samtaler for kritisk
å reflektere over sin egen praksis,
sier Larsen.

Målet er ikke å unngå regler i barnehagen,
men at personalet stadig må tenke over
regelen, grunnlaget og avgrensinger
på nytt og på nytt.
at de gjør noe viktig og riktig.
– Hvis barnehagepersonalet ikke
gjør skjønnsmessige vurderinger i
situasjonene de står i, er det fare for
at de handler instrumentelt. Målet
er ikke å unngå regler i barnehagen,
men at personalet stadig må tenke
over regelen, grunnlaget og avgren
singer på nytt og på nytt.

– Det er kritisk når personalet
mister tid til å reflektere over egen
praksis. I et barnehagefelt som arbei
der for å anerkjenne kompleksiteter
og mangfold, er tid til refleksjon over
praksis en vesentlig del av persona
lets ansvar.

SÅ MANGE FORVENTNINGER

Kilde:
Larsen, A. (2014). Potensialer i ubestemmelige øyeblikk. Tidsskrift for Nordisk
Barnehageforskning 8(4), s. 1–13.
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Det er i dag forventninger til at
dagene i barnehagen skal fylles med
forutbestemt innhold.
– Aldri før har vel så mange
interessert seg for barnehagens
innhold. Vekten på forutsigbarhet
og målstyring kan bidra til å svekke
personalets selvstendighet og
myndighet til å ta skjønnsmessige
vurderinger og valg.
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REFLEKSJON
Tekst: siw ellen jakobsen

Etikk

DANNING SKJER GJENNOM

Etiske refleksjonar om IKT er ein naturleg
del av kvardagen i barnehagen, meiner forskar
Svein Sando. – Vi må finne balansen mellom
for mykje og for lite. Mellom å vere for
romslege eller for tilbakehaldne. Det gjer
vi best gjennom å snakke med barna.

SNAKK MED BARNA OM FOTO!

Digitale foto blir no spreidde på nettet raskare enn noko
sinne. Dette gir etiske utfordringar også for barnehagar.
Når det er påskefrukost og andre hendingar i barnehagen,
tek foreldra ofte bilete av sine eigne barn. Somme legg dei
ut på Facebook. Men kva skjer dersom vesle Emil står i
bakgrunnen på eit av bileta og græt? Korleis opplever han
at eit slikt bilete blir spreidd på nettet? Det er det truleg

I rammeplanen for barnehagen står det:
«Barn bør få oppleve at digitale verktøy
kan vere ei kjelde til leik, kommunikasjon
og kunnskapsinnhenting.» (Kunnskaps
departementet 2011:27).

Vi blir ikkje danna dersom vi
heile tida må vere perfekte.
ingen som spør han om. Dei som har lagt ut biletet, har
gjort det i beste meining. Men ville dei sjølve likt å sjå eit
bilete av seg gråtande, med snørr og sminke rennande
nedover ansiktet?
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Svein Sando har vore ute i åtte barnehagar og sett om og
korleis dei bruker IKT. Han såg på kva dei gjorde i praksis,
og han snakka med personalet om kva dei brukte av ny
teknologi. Han var interessert i å finne ut av kva for etiske
refleksjonar dei tilsette gjorde rundt bruken av IKT.
– Eg hadde nok ei forventning om at eg skulle opp
dage mykje som ikkje var bra. Det gjorde eg ikkje. Alle
eksperimenterte med IKT, men veldig få tilsette hadde
kurs og opplæring. Mange brukte sitt pedagogiske skjønn
og gjorde etiske refleksjonar omkring bruken av digitale
foto, spel og internett.
Studien vart gjord i 2009/2010, og det er naturleg å
tru at både teknologien og dei etiske utfordringane har
blitt meir påtrengjande sidan den gongen, meiner Sando.

Dersom innhaldet ikkje er for
grovt, er det mogleg å bruke
hendinga til refleksjon.

Ein av barnehagane Sando besøkte, hadde tenkt mykje
på dette. Dei opplevde at foreldra delte ting på Facebook
og eksponerte andre barn enn deira eigne. Dei hadde
komme fram til ein regel om at ingen fekk lov til å foto
grafere i barnehagen i det heile. Berre personalet fekk ta
bilete. Bileta vart brukte i diskusjonar med barna. Eit
av spørsmåla dei diskuterte, var om det var ok å hengje
opp bilete av dei på veggen i barnehagen, eller distribuere
dei vidare til dei andre foreldra.
Det kan vere relasjonar mellom foreldre og barn som
gjer at eit barn blir utsett for risiko når eit fotografi kjem
på avvege. Men det treng ikkje å vere så alvorlege situasjo
nar før ein skal slå på dei etiske varsellampene.
– Dei fleste av oss vil gjerne stå fram som blide og hyg
gelege på fotografi som blir viste til andre, og det er ei rad
situasjonar der ein er fotografert, der det ikkje er tilfellet.
Det gjeld òg barn. Dette er noko ein kan snakke med barna
om. Dei kan sjølve vere med på å avgjere om fotografi skal
hengjast på veggen eller leggjast ut på den interne nettsida
til barnehagen. Dette vil òg vere i samsvar med prinsippet
om barns medverknad i barnehagen.

VETUVA 2016
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UEIGNA INNHALD PÅ NETTET

Fotografering var det IKT-området som det var enklast
for dei tilsette å snakke med barna om, erfarte forskaren.
Det var verre å snakke om nettsider som barna kom over
når dei leitte etter spel og anna.
Halvparten av dei barnehagane Sando besøkte, var
kopla til internett. Den pedagogiske grunngivinga for å
bruke internett var at barna hadde eit engasjement for
eit tema. Særleg populært blant barna var det å leite etter
musikk på YouTube.

Det er balansen mellom for mykje og
for lite, mellom det å vere for romslege
og for tilbakehaldne som det er viktig
å finne. Det å snakke om noko er eit
verkemiddel for danning.

Av og til kom det da opp innhald på sida som er ueigna
for barn. Dette var utfordrande for personalet. For
eksempel kan eit barn som leiter etter musikk av Michael
Jackson, komme over relaterte musikkvideoar av men
neske som speler zoombiar. Noko som kan gi eit barn
mareritt om natta.
– I ein barnehage opplevde eg at det skapte litt panikk
da eit barn kom over nakne damer på ei nettside. Den
einaste reaksjonen var at nettet måtte stengjast, eller at
dei vaksne førehandskontrollerte sidene som barna skulle
bruke, noko som er bortimot umogleg i praksis.
Slik behøver det ikkje å vere, meiner forskaren.
Dersom innhaldet ikkje er for grovt, er det mogleg å bruke
hendinga til refleksjon. Kva var det du såg? Var dette
eigentleg så bra? Korleis skal vi unngå å komme over
dette innhaldet?

Barnehagen kan hjelpe barna til å spele dataspel utan at
det tek for stor plass i livet deira, meiner forskaren.

KNAPT MED DIGITALE RESSURSAR

Kjelde:
Sando, E. S. (2014). Barn, IKT og etikk: en studie i digital etisk
dannelse, med norske barnehager som case. Ph.d.-avhandling.
Det teologiske Menighetsfakultet, Universitetet i Oslo, Norge.

Sando meiner at danning heng nært saman med
å reflektere.
– Det er balansen mellom for mykje og for lite,
mellom det å vere for romslege og for tilbakehaldne
som det er viktig å finne. Det å snakke om noko er eit
verkemiddel for danning.
– Vi må våge å ha eit sjølvkritisk blikk, meiner han.
– Vi må tore å feile. Ideal er bra, men dei gir berre
ei retning. Vi blir ikkje danna dersom vi heile tida må
vere perfekte.

!

Sjå dialogkort bakarst
i magasinet, eller last ned
frå vetuva.udir.no!
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Dei tilsette i barnehagane Sando besøkte, brukte i varie
rande grad dataspel. I ein av barnehagane tok dei derimot
spel på alvor, og dei forsøkte å halde seg oppdaterte på
dette. I denne barnehagen hadde dei laga eit eige rom
til speling fordi barn som speler, treng konsentrasjon,
meinte barnehagelærarane.
– Eg opplevde at knapt med digitale ressursar faktisk
var ein stor fordel i denne barnehagen. Barna måtte
samarbeide om spela. Sjølv om eit barn sat ved musa og
tastaturet, kunne det vere andre barn som kommenterte
kva som skulle gjerast. Eg opplevde det som eit utstrakt
samarbeid, seier forskaren.
Den største utfordringa med dataspel er mengda,
meiner Sando.

MÅ SNAKKE OM DANNING
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har mange nyanser

Tekst: siw ellen jakobsen
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Barnehager skal arbeide systematisk med
vurderinger. – Det handler om hvordan vi
ser barna, sier de pedagogiske lederne.
Barnehagelærerne uttrykker
at skjønnsvurderinger er en del av
yrkesutøvelsen. Dette er det viktig
å se nærmere på i en tid da norske
barnehager bruker mer og mer tid på
kartlegging, syntes forskeren Bente
Ulla. Hun ville finne ut hvordan de
ansatte bruker blikket i vurderingsar
beidet, og hun har forsket på hvordan
dette rettes mot barna når personalet
i barnehagen arbeider med vurde
ring.
I gruppeintervjuer setter peda
gogiske ledere ord på hvordan blikk
og betraktning er en del av profe
sjonsutøvelsen.
– Alle er opptatt av at det er
viktig å bruke blikket. Utsagnene
deres viser blant annet at blikkene
i barnehagen har mange nyanser.
BRUKER SKJØNN I BLIKKET

De hun intervjuer, forteller at det
er viktig å se hvert enkelt barn.

Men samtidig uttrykker de etiske
betenkninger til hvordan vurderinger
skal gjøres. Selv om vi bruker blikket,
skjer det også en form for kartlegging,
forteller en av dem:
«Vi lager et kart. På et barn.
Uansett om vi vil eller ikke, føler jeg.
Dette skjer også sammen med de andre
ansatte, de rundt meg, med barna,
foreldrene, alle sammen. Vi er alle med
på å danne et kart. Og med de opplysningene som jeg sitter med selv, øyet
mitt, sammen med de andre medarbeiderne sitt syn, om jeg fortsatt opplever
at jeg må undersøke nærmere, da vil
det være aktuelt for meg å ta inn et
kartleggingsskjema. Men det er ikke
noe jeg ville ha startet med. Jeg ville
stolt på min, eller vår, yrkesfaglige
bakgrunn….ja, eller mine øyne… Det
er dem jeg jobber med. Og min kunnskap.»

Flere barnehagelærere forteller at
det er viktig å være tålmodig og ta
hensyn til det unike barnet.
Selv om barnets alder er avgjø
rende for forventningene, er de
pedagogiske lederne skeptiske til
å godta aldersforventningene i kart
leggingsskjemaene.
Barnehagelærerne mener at
hvert enkelt barn har sitt eget indi
viduelle tempo i utviklingen, og at
det ofte skjer i «rykk og napp». De
uttrykker sterk tillit til egne skjønns
vurderinger som tilsier at tempoet
i utviklingen kan variere.
BLIKK OG BETRAKTER

Barnet i kartleggingsskjemaet finnes
ikke, mener de ansatte. Det er en
beskrivelse av et gjennomsnittsmen
neske som ikke har pust og blod og
hjerte. Ordet «normal» omtaler de
som noe som ikke er formålstjenlig
i en barnehage, sier Ulla.
I flere av utsagnene barnehage
lærerne gir til forskeren, henviser de
til kunnskapen de har om et helhetlig
og unikt barn. De uttrykker mot
stand mot å sortere barnas utvikling i
oppdelte utviklingsområder. Likevel

setter de ord på hvordan uro og
begeistring også er del av skjønns
vurderingene.
«De gangene jeg har vært urolig
for noe, så skjer det brått noe. Det skjer
veldig kjapt. De er fra tolv måneder og
opp til to år. Det skjer bare så utrolig
mye. Brått. Den jeg har fryktet mest
for motorisk, kan åtte måneder etterpå
være den sterkeste motorisk. Ikke
sant? Så turner de rundt der, og jeg
tenker: utrolig. Helt utrolig.»

Kilde:
Ulla, B. (2014). Auget som arrangement
– om blikk, makt og skjønn i profesjons
utøvinga til barnehagelæraren. Tidsskrift for
Nordisk Barnehageforskning, 8(5), s. 1–16.
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Barnet i kartleggings
skjemaet finnes ikke,
mener de ansatte.

NÅR BARNET BLIR
GJORT TIL

STUDIEOBJEKT
Under pedagogisk dokumentasjon er det en risiko
for at barn blir mer studieobjekter enn subjekter.
Som barnehagelærer må du også rette blikket mot
deg selv, ikke bare mot barnet, mener forsker.
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Tekst: siw ellen jakobsen

Den svenske forskeren Anette Emilson har video
filmet 30 barnehagebarn mellom ett og tre år og deres
syv barnehagelærere.
Hun var i utgangspunktet interessert i å studere
kommunikasjonen mellom dem. Men da hun kom
ut i barnehagene, fikk hun øynene opp for hvor mye
tid som gikk med til dokumentasjon. Hun opplevde
at dette gjorde noe med kommunikasjonen mellom
voksne og barn.
– Kommunikasjonen ble mer strategisk. Den ble
styrt av mål og effektivitet, hvor barnet ble gjort til et
objekt for barnehagelærerens dokumentasjon. Dette
er jo egentlig det motsatte av intensjonen med doku
mentasjon, sier hun.
EN STILLE OBSERVATØR

Emilson så at kommunikasjonen tar ulike former
når barnehagelærerne dokumenterer. Et kjennetegn
ved situasjonen når det dokumenteres, er at det blir
stillhet.

Barnehagelæreren blir en taus observatør, en som
holder seg ved siden av og observerer og dokumen
terer hva barnet gjør, enten med penn og papir eller
med et digitalkamera. Det blir lite kommunikasjon
mellom barnet og den voksne.
– Barnehagelæreren inntar denne posisjonen
fordi hun eller han ikke vil forstyrre eller påvirke
barnet, tror Emilson.
EN OVERIVRIG OG STYRT DOKUMENTASJON

En annen form for kommunikasjon i arbeidet med
dokumentasjon, er at barnehagelæreren tar en mer
aktiv rolle og styrer barnets oppmerksomhet mot et
bestemt fenomen.
Emilson nevner et eksempel:
To barn, Lisa og Maya, skal male akvarell på
staffelier. Barnehagelæreren sier at de skal male
sånn at det blir dråper. «Dere må bruke mye vann på
penselen,» sier hun. Flere ganger spør hun barna:
«Er det en dråpe?»

Pedagogisk dokumentasjon skal være
en vei til refleksjon, dialog og ny prak
sis i barnehagen. Men er denne type
dokumentasjon egnet for dette? spør
forskeren.
Intensjonen i begge disse
situasjonene så ut til å være at barna
skulle gjøre bestemte ting. De skulle
tegne en buss, bygge et tårn, lage en
dråpe. Selv om ønsket er å komme
nærmere barnets perspektiv, er det
i virkeligheten barnehagelærerens
perspektiv som gjennomsyrer hele
kommunikasjonen, mener Emilson.

Kilde:
Emilson, A. and I. P. Samuelsson (2014).
Documentation and Communication
in Swedish Preschools, Early Years: An
International Research Journal, 34(2),
175–187.
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Dokumentasjon er et
fantastisk redskap for
å få øye på nye måter
å jobbe på. Men da må
du som barnehagelærer
ikke bare rette blikket
ditt og kameraet mot
barnet, men også mot
deg selv.

Dokumentasjon og kommunikasjon

MÅ STILLE KRITISKE SPØRSMÅL

Forskeren er ingen motstander av
dokumentasjon, men hun mener det
er viktig å stille noen kritiske spørs
mål om hva vi vil med den.
– Dokumentasjon er et fantas
tisk redskap for å få øye på nye måter
å jobbe på. Men da må du som barne
hagelærer ikke bare rette blikket
ditt og kameraet mot barnet, men
også mot deg selv. Da får du et helt
annet perspektiv. Du ser relasjonen
og ikke bare barnas prestasjoner.
Dette kan styrke barnas læring,
mener forskeren.
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– I disse situasjonene ble doku
mentasjonen veldig målorientert.
Barna ble objekter til de fenomenene
barnehagelærerne ønsket å finne ut
av, sier Emilson.
– Ofte var det ganske abstrakte
og avanserte oppgaver som ble gitt
til de små barna. I noen tilfeller ble
barna frustrerte fordi de ikke forsto
hva som skjedde, mener forskeren.

BÅDE

KROPP OG SINN
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ER MED NÅR BARN LÆRER
Barns forhold til naturvitskap er nært knytt til
kroppen. Barnehagelærarar må derfor vere både
fysisk og kjenslebundne til stades når dei jobbar med
vitskapleg utforsking i barnehagen.
Tekst: siw ellen jakobsen
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SMAKE PÅ, KJENNE PÅ OG SJÅ PÅ

Barn kjenner på materiala. Dei
smaker på dei. Dei ser på dei.
Barnehagelærarane meiner at barns
forhold til naturvitskapen er sterkt
knytt til deira eigen kropp.
– Materialet påverkar barna
meir enn eg trudde. Eg ser at når det
kjem nytt materiale, skjer det noko
spennande. Når barn står framfor ei
vassrenne, for eksempel, begynner
dei med ein gong å utforske korleis
vatnet flyt. Og dei bruker andre
materiale, for eksempel eit lokk, for
å sjå korleis vatnet spreier seg i ulike
retningar. Ofte spring dei mellom
vassrennene med bøtter og heller opp
og ut vatn. Samtidig snakkar dei om
det som skjer, og beskriv kva dei gjer

med omgrep som sakte, fort, mykje
og lite.
BÅDE KROPP OG SINN MÅ VERE MED

Det vart tydeleg for forskaren at
barnehagane har eit sterkt forhold
til dette med kroppsleg utforsking.
– Vi deler ofte opp forholdet
mellom kropp og tanke, men slik
treng det ikkje å vere. Kva om vi lèt
både kropp og sinn vere involverte
i læringsprosessen? spør Westman.
Forskaren opplevde at barna tok
i bruk mange ulike arbeidsformer
når dei for eksempel leiker med ei
vassrenne. Både kreativitet, ikkjeverbal eller språkleg kommunikasjon
og eksperimentelle undersøkingar er
til stades i leiken. Samtidig som dei
testar og reflekterer over det dei gjer.
– Barnehagelæraren gjer eit
heilskapleg arbeid som ikkje berre
handla om naturvitskap, men òg for
eksempel om språk. På eit tidspunkt
blir det dessutan eit arbeid med sosial
kompetanse som inngår i barne
hagens tradisjon.

BRUKER KJENDE ARBEIDSMETODAR

Svenske barnehagar har opplevd
eit auka press på læring dei siste åra,
meiner Westman. I 2010 vart det som
tilsvarer den norske rammeplanen
for barnehagen revidert. Da vart
læringsoppdraget til barnehage
lærarane tydelegare.
– Mange barnehagelærarar
opplever ei spenning mellom det å yte
omsorg og betone læringa sterkare.
Dei synest det er komplisert å finne
den riktige balansen.
Men dei handterer det gjennom
å bruke arbeidsmetodar som dei alle
reie er kjende med, meiner forskaren.
Og dei er opptekne av at dei ikkje må
bli for målretta når dei arbeider med
kunnskap og utforsking. Da mistar
dei noko.

At barnet har innverknad
på læringsprosessen, er òg
viktig for høg kvalitet
i læringa.
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Den svenske forskaren Susanne
Westman har vore ute i to barnehagar
i nabolandet og intervjua personalet
om deira erfaringar med å invitere
barn med på vitskapleg utforsking.
Ho finn at barnehagane tek i bruk
mange ulike arbeidsformer.

Vi må alltid gå tilbake til vårt syn
på barnet, på kunnskap og læring
og problematisere det.

– Dei kan bidra med materiale og
samtalar, men det at dei er lydhøyre
og fysisk og kjenslebundne til stades,
er utruleg viktig. At barnet har inn
verknad på læringsprosessen, er òg
viktig for høg kvalitet i læringa.
Den måten barnehagelærarane
jobbar med vitskapleg utforsking på,
kan vi sjå på som ein kombinasjon
av mange ting, meiner Westman. Det
kan vere estetiske prosessar og krea
tive arbeidsformer, men òg eksperi
mentering, refleksjon og samtale.
– Til saman blir dette eit mang
faldig syn på læring, der ein tek
utgangspunkt i barnet som unikt.

ikkje gjer det, er det ein risiko for at
verksemda stagnerer, meiner
forskaren.
– Risikoen med å gjere læringa
enda tydelegare i barnehagane er at
vi kryssar ei grense til den meir
instrumentelle måten å lære på,
noko skolen er kjend for.
Det er viktig å føre dei to tradi
sjonane saman ved å byggje strukturar
som støttar dette samspelet, seier
Westman.
– For kven skal eigentleg defi
nere kva naturvitskap skal vere i
barnehagen? Er det naturvitarar eller
barnehagelærarar? Eg trur dette er
noko vi bør definere saman, seier ho.

MYKJE BRA SKJER I BARNEHAGANE
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Westman er imponert over kor mykje
spennande arbeid som går føre seg
i barnehagane. Ho meiner derfor det
er mykje bra å ta vare på i barnehage
tradisjonen.
– Men vi må alltid gå tilbake til
vårt syn på barnet, på kunnskap og
læring og problematisere det. Der vi

Kjelde:
Westman, S. and U. Bergmark (2014).
A Strengthened Teaching Mission in
Preschool: Teachers Experiences, Beliefs
and Strategies. International Journal of Early
Years Education, 22(1), 73–88.

DEN SVENSKE LÆREPLANEN VS. DEN NORSKE RAMMEPLANEN
Den svenske «Läroplan for förskolan» tilsvarer den norske
rammeplanen for barnehagen. I 2010 vart læreplanen
revidert, og læringsoppdraget til barnehagelærarane vart
tydelegare.
I den svenske læreplanen står det at barnehagen skal
«sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för
naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunn
ande om växter, djur samt enkla kemiska processer och

fysikaliska fenomen.» Det står også at barn skal utvikle
evna si til å identifisere, undersøkje, dokumentere og stille
spørsmål og snakke om naturvitskap.
I den norske rammeplanen står det at gjennom arbeid
med fagområdet natur, miljø og teknikk skal barnehagen
bidra til at barna lærer å sjå, undre seg, eksperimentere,
systematisere, beskrive og samtale om fenomen i den
fysiske verda.

Tekst: siw ellen jakobsen

Det er viktig at vi bruker begrepet undervisning
i barnehagen, selv om det smerter mange barne
hagelærere i Sverige, mener forsker Pia Williams.

Læring, omsorg og lek er og skal
være like viktige deler av barnehagen.
Men da må barnehagelærerne føle
seg trygge i sine roller. Det gjør de
ikke i dag.
Mange føler seg utrygge og upro
fesjonelle når kravet om mer læring
har kommet sterkere inn i barneha
gen i Sverige, mener Williams.
Den svenske forskeren har
studert barnehagelærere ved 30 ulike
barnehager for barn mellom ett og
fem år i Sverige.
TO TYPER BARNEHAGELÆRERE

Williams finner at den sosialpe
dagogiske tradisjonen står sterkt i
barnehagene. Dette er en tradisjon
som vektlegger utviklingen av bar
nets personlighet og karakter, samt
omsorg, lek og hverdagsaktiviteter.
Barnehagelærerne i studien mener
det er viktig at barn utvikler demo
kratiske verdier, lytter til hverandre
og viser hverandre respekt. Så kan all
annen læring komme etterpå.

– Barnehagens tradisjon hviler
fortsatt tungt på de sosiale verdiene.
Det henger sammen med en holdning
om at undervisning må vi spare barna
for i barnehagen, sier forskeren.
Men det fins også barnehagelæ
rere som ikke skiller mellom sosiale
og kognitive kunnskaper. De mener
at barna i samarbeidssituasjonen kan
ta hensyn til hverandre og sammen
løse problemer innen for eksempel
matematikk og språk. De mener at
dette ikke står i konflikt med hver
andre.
For å kunne bruke hverdagslige
situasjoner til læring og kombinere
sosiale og kognitive ferdigheter, må
barnehagelæreren ha flere kompe
tanser, mener Williams. Han eller
hun må ha ekspertise i ulike emner
som matematikk og naturvitenskap,
men de må også ha kompetanse til
å omsette det på en måte som kan
stimulere barns nysgjerrighet og
undring.
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ER LIKE VIKTIG
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E
L K OG LÆRING
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– Jeg tror de barnehagelærerne
som utdannes i Sverige i dag, er
kompetente både på det sosiale og
kognitive. Samtidig er det er mange
som opplever det som et problem å
oppfylle kravene i den reviderte
svenske læreplanen.
KAN BIDRA TIL MER
PROFESJONALISERING

De som ikke behersker de nye kra
vene, opplever det som stressende.
De vil så mye og ønsker virkelig å
bidra til en god virksomhet. Men om
ikke kunnskapen er der, trenger de
kunnskapspåfyll, mener Williams.
– Det er i dag et gap mellom lære
planen og den kunnskapen mange av
dem som arbeider i barnehagene, har.

Dette gapet må fylles, og det skjer
best ved etter- og videreutdanning,
mener hun.
– Mange opplever at det er
vanskelig å bruke begrepet undervis
ning i barnehagene. Ved å snakke om
undervisning kan vi bidra til en ytter
ligere profesjonalisering av barne
hagelærerne og til bedre kvalitet i
de svært viktige institusjonene som
barnehagene er.

Kilde:
Williams, P., S. Sheridan and A. Sandberg
(2014). Preschool – an arena for children’s
learning of social and cognitive knowledge.
Early Years: An International Research Journal,
34(3), 226–240.

Barnehagelærerne
i studien mener det er
viktig at barn utvikler
demokratiske verdier,
lytter til hverandre og
viser hverandre respekt.

SVENSKE BARNEHAGER
OG BEGREPET UNDERVISNING

Mange opplever at det er vanskelig
å bruke begrepet undervisning
i barnehagene.
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Svenske barnehager omfattes av skoleloven.
Det betyr blant annet at begrepene
undervisning og utdanning også blir brukt
i svensk barnehage. Undervisningsbegrepet
skal tolkes vidt da det omfatter både omsorg,
utvikling og læring. Å bruke begrepet
undervisning betyr ikke at svenske
barnehagers oppdrag endres.

BARNA LÆRER

KRITISK
TENKNING
GJENNOM DISKUSJONER
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Tekst: siw ellen jakobsen
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Bærekraftig utvikling

Det er viktig at barnehagelærerne
skaper forutsetninger for at barn
lærer å tenke kritisk.

Barn skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Men
hvordan kan barnehagen gi barna
en begynnende forståelse for
bærekraftig utvikling?

Men det holder ikke å gå ut i naturen eller å lese bøker
om miljø for å gi barna forståelse for bærekraftig
utvikling, mener Hedefalk.
Men hvordan formidler da barnehagen kunnskap
om bærekraftig utvikling, og hvilke metoder bruker de?
Dette undret Hedefalk seg over da hun dro ut i barnehager
og observerte personalet og barn med videokamera.

I den norske rammeplanen for barnehagen er det et mål
at personalet i tale og handling skal fremme en forståelse
for bærekraftig utvikling.
Også i Sverige er det et mål at barna skal få kunnskap
og innsikt i hva bærekraftig utvikling betyr. Men hvor
dan får vi det til? Det var den svenske forskeren Maria
Hedefalk nysgjerrig på da hun skulle skrive sin doktor
gradsavhandling.

INGEN TOK OPP BÆREKRAFT

En tradisjonell måte å arbeide med bærekraftig utvikling
på er å lære barna fakta om naturen og naturfenomener.
Da kan fokus være på objektive fakta og å få barna til å
gjøre det som er ”riktig”.
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FOKUS PÅ OBJEKTIVE FAKTA

Vi mennesker må gjøre vurderinger og ta stilling for å
aktivt kunne gjøre noe for et mer bærekraftig samfunn.
Derfor er det først og fremst viktig at vi lærer barna
å diskutere kritisk, mener forskeren.
– Da er det er viktig at barnehagelærerne skaper
forutsetninger for at barn lærer å tenke kritisk.
Forskeren ble overrasket over at temaet bærekraft
overhodet ikke var oppe til diskusjon i de barnehagene
hun besøkte. Men hun oppdaget noen læringssituasjoner
som hun mener kan fungere som gode metoder for
å utvikle barns handlingskompetanse på dette området.
Hun nevner et eksempel:
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Barnehagelærer Saga spør barna om hvordan de kan
unngå at mygg biter dem. Finnes det noe hjelpemiddel?
Svante sier da at hvis en mygg lander på ham, så slår han
den bare. Kristina, en annen barnehagelærer, sier også at
vi bare kan koste den bort. «Ja, eller slå den,» sier Svante
igjen. Saga kommer med en annen løsning: «Vet du, akku
rat når det gjelder myggene, så spruter de en gift i oss når
de biter, og det gjør at vi begynner å klø. Jeg synes faktisk
også at vi kan slå dem. Men de insektene som ikke gjør
oss vondt, de som flyr og sånn, de trenger vi kanskje ikke
å drepe?» spør hun. Da tar Kalle ordet. Han demonstrerer
med hendene hvordan vi kan fange insekter uten å drepe
dem. Noe som får diskusjonen i gang i barnegruppen:
Hva bør vi gjøre når vi møter mygg eller edderkopper?
Bør vi drepe dem, eller fange dem og slippe dem fri?
LA FLERE STEMMER SLIPPE TIL

Barnehagelærerne Saga og Kristina viste barna at de
hadde to forskjellige vurderinger av hvordan vi bør
behandle en mygg. Dette mener Hedefalk er en god
metode for å vise barna at det fins flere perspektiver, og at
det er lov til å ha forskjellige meninger. Løsningen kan se
forskjellig ut, ut fra hvilket perspektiv du vurderer høyest.
– Ved å la ulike stemmer slippe til og diskutere et
fenomen får barna mulighet for å utvikle en kritisk hand
lingskompetanse. Barn som har erfart at de er med på å
påvirke, blir mer handlingskraftige voksne. Det er derfor
viktig at barnet opplever at de har gjort en forskjell.

Barn som har
erfart at de er med
på å påvirke, blir mer
handlingskraftige
voksne.

NOEN KONKRETE RÅD

Hedefalk har noen konkrete forslag til læringssituasjoner
som utvikler barns handlingskompetanse:

• Det er nødvendig med flere stemmer. Du kan ikke
være kritisk hvis det finnes bare ett perspektiv å ta
stilling til. Om alle er enige, finnes det ikke noe
å stille opp mot hverandre.
• Barnehagen må skape et klima der barna føler
seg trygge, og der de våger å uttrykke avvikende
standpunkter.
• Når barn får mulighet til å ta stilling i moralske
dilemma, øker sjansen for at det kommer opp
ulike forslag til løsninger. Da kan de kritisk
vurdere de ulike forslagene.

Kilde:
Hedefalk, M. (2014). Förskola för hållbar
utveckling: Förutsättningar för barns
utveckling av handlingskompetens för hållbar
utveckling. Avhandling. Institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,
Uppsala universitet, Sverige.
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• Det er ikke nok å lære barn masse fakta om miljø
påvirkning. Det bør heller være tema for opplegget.
Forsøker du å finne løsninger på et problem, kan
barn forstå konflikter og interesser som har ført
til at miljøet har blitt påvirket.

Høy terskel for å
markere andre høytider
enn

de kristne

Barnehager unnlater å markere andre religiøse høytider enn
de kristne fordi personalet ikke føler seg kompetente. Forskere
mener de bør spille mer på foreldre fra andre kulturer.
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Tekst: siw ellen jakobsen

I rammeplanen for barnehagen står
det at barnehagen skal bidra til at
barn får kjennskap til kristne høytider
og tradisjoner – og til tradisjoner
knyttet til høytider i religioner og
livssyn som er representert i barnegruppen.
Forskerne Kristine Toft Rosland
og Audun Toft har undersøkt
barnehager i fire kommuner på
Helgelandskysten i Nordland. Alle
barnehagene hadde flere barn fra
andre kulturer og religioner, men
ingen av dem synliggjorde disse
rundt deres høytider. Kun kristne
helligdager ble markert.
– Vi vet fra andre studier at dette
resultatet ikke er spesielt. Jeg tror
det kan være forskjell mellom barnehager i urbane strøk og i distriktene,
men generelt virker det som om
barnehager synes det er vanskelig
å trekke inn andre kulturer enn den
norske i barnehagehverdagen, sier
Audun Toft.
FØLER SEG USIKKER

Når lederne i barnehagene blir spurt
om hvorfor det bare er de kristne
høytidene som blir markert, er det

særlig to forklaringer som blir gitt.
Den ene er at personalet i barnehagene føler seg usikre på hvordan de
skal markere høytider innenfor andre
religioner. Den andre er at de er
usikre på sin egen kompetanse, og de
tør derfor ikke gå inn på foreldrenes
område.
«Dette er ikke vår tradisjon. Hvem
er vi som skal komme å lære dem om
deres kultur?» var det noen som sa.
– Når det gjelder de kristne
høytidene, leser personalet seg opp
på forhånd om innhold og form. Det
virker som om terskelen for dette
blir mye høyere når det gjelder andre
religioner. Personalet føler at det ikke
blir «ekte» når de er ukjente med
kulturen, sier Toft.
FORELDRENE ØNSKER DET IKKE

Noen av styrerne gir andre forklaringer på hvorfor de ikke markerer høytidene til andre religioner. De forteller
at det er fordi noen av foreldrene til
minoritetsbarna ikke ønsker at deres
religiøse høytider skal markeres i
barnehagen. En av årsakene til dette
kan være at disse foreldrene ønsker
at barna skal lære seg norsk og inte-

greres raskt i det norske samfunnet.
– Når styrerne møter noen
foreldre som sier dette, er det lettere
å legitimere at de ikke prioriterer slike
høytidsmarkeringer. Hverdagen er jo
ellers travel nok, mener forskeren.

Ingen av styrerne som er
intervjuet i undersøkelsen,
er negative til å markere
høytidene til andre
religioner i barnehagen
DÅRLIG SAMVITTIGHET

Ingen av styrerne som er intervjuet
i undersøkelsen, er negative til å
markere høytidene til andre religioner i barnehagen. Tvert imot. De
vil gjerne, men vet bare ikke helt
hvordan. Flere har dårlig samvittighet
fordi de ikke gjør det, sier Toft.
– Alle kjente i all hovedsak til hva
som står i rammeplanen om dette.
De vet det er barnehagens ansvar,
og de føler at de ikke gjør jobben de
er satt til, sier Toft.
Forskerne mener det er beklagelig at barnehagene unnlater å

Foreldrene til minoritetsbarna ble
i liten grad brukt som ressurs i de
barnehagene forskerne besøkte.
Forskerne mener det er helt nødvendig å bruke foreldrene som ressurs
for å utvide barnehagenes kulturelle
repertoar.
– Jeg tror ikke løsningen alene er
at personalet i hver enkelt barnehage
skal sette seg ned og lære seg mye
om andre religioner. Kunnskap er

Kilde:
Toft, A. og K. T. Rosland (2014).
Barnehager og høytidsmarkering: en
gjennomgang og diskusjon av begrunnelser
knyttet til manglende markering av ikkekristne høytider. Prismet, 65(4), s. 211–225.
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BRUKTE IKKE FORELDRENE SOM
RESSURS

alltid bra, men kunnskap tar deg ikke
over denne terskelen. For å komme i
gang bør personalet trekke inn andre
personer som har et nærmere forhold til de ulike kulturene og religionene i barnehagen, mener Toft.

Generelt virker det som
om barnehager synes
det er vanskelig å trekke
inn andre kulturer enn
den norske i barnehage
hverdagen
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markere de religiøse høytidene
til minoritetsbarna. Ikke bare for
minoritetsbarna selv, som mister
muligheten for positiv identifikasjon
og gjenkjenning, men også fordi
majoritetsbarna mister muligheten
til å lære om andres religioner.
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SPESIALPEDAGOGISK
HJELP KAN 			
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BARNS LEK

Det er en risiko for at barn som får
spesialpedagogisk hjelp, ikke blir inkludert
i barnefellesskapet, mener forsker.
Tekst: siw ellen jakobsen
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Selv om min studie
dreier seg om barn med
cochleaimplantat, antar
jeg mine hovedfunn er
overførbare på barn med
andre utfordringer.

Barn som får spesialpedagogisk
hjelp, har en annerledes barnehage
hverdag enn andre barn i barnehagen,
fastslår forsker Siv Hillesøy.
I et år har hun gjort feltarbeid
i tre barnehager. Der fulgte hun de
yngste barna, de mellom ett og tre
år, som fikk spesialpedagogisk hjelp.
Alle barna hun studerte, var sterkt
hørselshemmet og hadde cochleaim
plantat. Hun har i tillegg intervjuet
personalet i barnehagene om hvordan
de opplever barnas vilkår for å delta i
barnefellesskapet.
Barna som får spesialpedagogisk
hjelp, har gjerne mange timer i uken
sammen med en spesialpedagog.
Dette skjer vanligvis på et eget rom.
I tillegg har de en støttepedagog som
følger dem store deler av barnehage
tiden.
– Begge disse faktorene mener
jeg utgjør en risiko for at de ikke blir
en del av fellesskapet på samme måte
som andre barn, sier forskeren.

– Selv om min studie dreier seg
om barn med cochleaimplantat, antar
jeg mine hovedfunn er overførbare på
barn med andre utfordringer.
TREKKES MYE UT AV FELLESSKAPET

Noen ganger er det nok nødvendig
å trekke barnet ut for å gi barnet
god spesialpedagogisk hjelp, mener
hun. Men hun er spørrende til om
det alltid er nødvendig å gjøre dette
når de andre barna har frilek. Dette
skjedde i alle de tre barnehagene hun
besøkte.
– Vi vet at frilek er veldig viktig
for å danne relasjoner til andre barn.
Derfor må den prioriteres høyt.
Barnehagene og spesialpedagogene
bør derfor vurdere om noen av disse
tiltakene kan skje i barnegruppen.
Annen forskning viser at hvis
barn med spesialpedagogisk hjelp
trekkes mye ut av fellesskapet, kan
de få problemer med å etablere seg
i barnegruppen, sier Hillesøy.
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Vi vet at frilek er veldig
viktig for å danne relasjoner
til andre barn.

Når den voksne har en interaksjon gående med et
av barna hele tiden, så vil de andre barna lett gå
inn i samhandling med hverandre.

BARNS LEK KAN BLI FORSTYRRET
Kilde:
Hillesøy, S. og S. E. Ohna (2014).
Barnehagepersonalets refleksjoner
om vilkår for deltakelse for barn med
cochleaimplantat. Spesialpedagogikk,
14(7), s. 47–59.

©sansetap.no

COCHLEAIMPLANTAT
Cochleaimplantat er et teknologisk hjelpemiddel som hovedsakelig
tilbys hørselshemmede med så store hørselstap at de har liten eller
ingen mulighet for å oppfatte tale med vanlig høreapparat. Det eksterne
apparatet fungerer som et slags høreapparat som fanger opp lyd og
sender dette videre til sneglehuset i øret. Derfra blir signalene sendt
videre til hjernen som tolker lydbildet.
Kilde:
Hørselshemmedes Landsforbund
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Den spesialpedagogiske støtten i form
av en støttepedagog som barna fikk,
var en fantastisk ressurs, både for den
enkelte og hele barnegruppen, mener
hun.
Men hun observerte også utford
ringer med hele tiden å ha en voksen
person til stede i barnegruppen under
frileken.
– Voksne har ingen naturlig plass
i barnefellesskap. Derfor kan barnets
lek med andre bli forstyrret. Når den
voksne har en interaksjon gående
med et av barna hele tiden, så vil de
andre barna lett gå inn i samhandling
med hverandre.
Støttepedagogen må passe på
å trekke de andre barna inn i leken.
Hvis ikke, kan det lett bli en relasjon
bare mellom barnet og den voksne.
Det er viktig at barn som får spesial
pedagogisk hjelp, også får prøve seg på
egen hånd og rette oppmerksomheten
mot andre barn, mener Hillesøy.

KUNNSKAPEN
TIL NYUTDANNA
FÅR LITEN INNVERKNAD
Nyutdanna barnehagelærarar meistrar det pedagogiske arbeidet med
barna, men dei strever med å vere leiarar for assistentar med lang erfaring.
Tekst: siw ellen jakobsen

Liv Torunn Eik har jobba i mange år

«BERRE SPØR VISS DET ER NOKO»

med å utdanne barnehagelærarar.
Ho var nysgjerrig på kva som skjedde
med studentane når dei kom ut i
barnehagane som nyutdanna.
I sitt doktorgradsprosjekt observerte og intervjua ho seks nyutdanna
barnehagelærarar det første året
dei var i arbeid. Alle dei seks deltok
i den nasjonale rettleiingsordninga
for nyutdanna, nytilsette barnehagelærarar og fekk rettleiing av erfarne
kollegaer.

Barnehagar er komplekse organisasjonar med mange tradisjonar, rutinar
og reglar, skrivne og uskrivne. Det er
mykje ein nytilsett lurer på, og mange
ting han eller ho skal gjere for første
gong: foreldremøte, foreldresamtalar,
gjennomføre møte, lage planar, osv.
«Berre spør viss det er noko,»
sa kollegaer og styraren til den
nytilsette. I ein travel kvardag er det
derimot ikkje så lett å finne tid.
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LITE INFORMASJON OG OPPFØLGING

Dei nyutdanna barnehagelærarane
vart tekne godt imot da dei kom ut i
barnehagane. Men ingen av barnehagane hadde eit introduksjonsprogram
for dei. Ingen hadde ei fadderordning.
Ingen hadde skriftleg informasjon
om rutinane i barnehagen. Utanom
rettleiing ein gong i månaden var det
lite oppfølging av dei nye barnehage
lærarane. Berre ein av dei seks hadde
ein introduksjonssamtale med
styraren i barnehagen.

Barnehagar er komplekse
organisasjonar med mange
tradisjonar, rutinar og
reglar, skrivne og uskrivne.

KOLLISJON MELLOM PEDAGOGIKK
OG PRAKSIS

Dei seks nyutdanna førskolelærarane
meistra det pedagogiske arbeidet
med barna etter nokre få månader.
Men dei hadde problem med å stå
fram som leiarar og setje ord på sin
teoretiske kunnskap til assistentane,
særleg til dei som var eldre og meir
erfarne enn dei sjølve, fortel Eik.
– Dei nyutdanna støtta barnas
leik og utforsking og snakka mykje
med dei. Under måltida hadde dei
ofte engasjerte samtalar om det
barna var opptekne av. Slike samtalar
vart ofte avbrotne av assistentar som
ville rydde raskt av bordet etter måltida. I garderoben var dei nyutdanna
opptekne av å gi barna tid til å kle på
seg sjølve, mens assistentane ofte

kledde på dei. Det skulle gå fort og
effektivt.
Eik meiner det ofte kunne bli
kollisjon mellom det fokuset barnehagelærarane har på pedagogiske
moglegheiter, og det ønsket assistenten har om rask og effektiv gjennomføring av måltider, påkledning og
bleieskift.
VART OFTE AVBROTNE I GODE
SITUASJONAR

Pedagogisk arbeid i barnehagen
skjer i samspel mellom barna og
personalet i alle situasjonar gjennom
dagen, ikkje berre i samlingsstunda
og i andre planlagde aktivitetar. Det
krev kompetanse å oppdage og bruke
dei pedagogiske moglegheitene i
barnehagen.
– Eg såg at dei nyutdanna gjorde
mykje bra i samspel med barna. Dei
var lite regelstyrte og støtta barnas
sjølvstende og nysgjerrigheit, men
dei grunngav ikkje handlingane sine
og lét seg raskt avbryte. Dermed vart
deira kunnskapar og pedagogiske
arbeid i kvardagslivet i barnehagen
lite synleg for assistentane. Mange
gode situasjonar vart avbrotne
i staden for at dei vart delte med
assistentane og bidrog til felles
læring i personalet, fortel forskaren.

Da dei nyutdanna barnehagelærarane kom rett frå utdanninga, brukte
dei ein del fagomgrep. Etter over
gangen til yrket gjekk dei over til å
bruke meir og meir kvardagsspråk,
la forskaren merke til.
– I barnehagekulturen er likskapsideologien sterk. Dei fleste
oppgåvene blir utførte både av
barnehagelærarar og assistentar. Alle
skal ta sin del av det praktiske arbeidet. Dei nye barnehagelærarane vart
frustrerte over praktisk arbeid som
stal tid frå det pedagogiske arbeidet
med barna.
Praktisk kunnskap såg ut til å
bli vektlagd meir enn den teoretiske.
Dette prega synet på dei nyutdanna
barnehagelærarane i barnehagane.
Det var meir fokus på deira manglande erfaring enn på deira ferske
faglege kunnskapar. Dei nye barne

VANSKELEG Å UTVIKLE BARNEHAGEN

Det er lovpålagt at det skal være
utdanna barnehagelærarar i norske
barnehagar. Dei teoretiske kunn
skapane til barnehagelærarane er
viktige for kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. Dersom det berre
er den praktiske kunnskapen som
blir vektlagd, er det vanskeleg å
utvikle barnehagane vidare, meiner
forskaren.
– Det er viktig å utnytte blikket
til dei nytilsette på arbeidsplassen.
Dei kan stille spørsmål ved forhold
som dei andre tilsette tek for gitt, og
få inn nye perspektiv og kunnskapar.
Men denne moglegheita viste seg
å bli lite brukt i barnehagane i undersøkinga mi. Det var lita interesse
for meiningar og kunnskapar dei
nyutdanna måtte ha. Med eitt

Lærande organisasjon
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hagelærarane opplevde at kunn
skapane deira frå utdanninga var lite
etterspurde.
– Det er krevjande å hevde
teoretisk kunnskap når du er ny og
høyrer til ei yrkesgruppe som er i
mindretal, meiner Eik.

unntak: Datakunnskapane deira vart
etterspurde.
– Dei nyutdanna tilpassa seg
i stor grad til gjeldande praksis i
barnehagen. Dei inngjekk i liten grad
i gjensidige læringsprosessar med
resten av personalet fordi kunn
skapane deira frå utdanninga sjeldan
vart formidla og delte med dei.
– Forskinga mi set søkjelys på
forhold ved kulturen i barnehagen
som kan hemme vidare læring
både for barnehagelærarane og
for resten av personalet, seier Eik.
Barnehagelærarane må setje ord
på kunnskapen sin og utvikle han
vidare saman med resten av personalet, slik at både teoretisk og
praktisk kunnskap får innverknad.

Kjelde:
Eik, L. T. (2014). Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres
videre kvalifisering det første året i yrket.
Doktoravhandling. Universitetet i Oslo,
Norge
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Dei nye barnehagelærarane
opplevde at kunnskapane
deira frå utdanninga var
lite etterspurde.

EN MER
HARMONISK
BARNEHAGEHVERDAG
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Tekst: siw ellen jakobsen

Frisk luft, fuglekvitter, bitende kulde. Barna i
naturbarnehagen har opplevelser for alle sanser.
Det skaper harmoni, mener de ansatte.

Rundt 300 meter fra Sem barnehage ligger det en
liten skog som barnehagen disponerer. Her ligger
lavvoen som fungerer som en egen liten avdeling
av barnehagen. Tre-, fire- og femåringene bytter
på å være her, en uke hver. De minste barna
kommer av og til på besøk.

Den første sterke sola minner om
vår denne fine februardagen Vetuva
besøker Sem barnehage i Asker. Men
fortsatt er det ganske kaldt ute. Inne
i lavvoen er det derimot varmt og
godt. Gradestokken nærmer seg 25
pluss, og fagarbeider Marianne Bakke
står og rører i grytene ved den bren
nende vedovnen.

Barna har hjulpet til med å kutte opp
grønnsaker. Nå er de ute og leker
mellom bjørketrærne og de store
steinene, mens de venter på at for
middagsmaten skal bli ferdig.
Sem barnehage ligger vakkert til
ved Semsvannet i Asker. Barnehagen
har to avdelinger, Huskestua og
Nøtteliten. I tillegg har de en egen
liten skog som ligger rundt 300 meter
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Alexander Løken har
søkt seg jobb i Sem
barnehage som utepedagog. Han jobber
kun ute i lavvoen og
elsker det.

Formiddagsmaten barna
i lavvoen spiser, blir
tilberedt på ovnen midt
i rommet. Barna hjelper
til med å lage mat. Her
kuttes det grønnsaker
som skal være tilbehør
i en gryte som allerede
putrer på ovnen.

fra barnehagens område. Det er her
lavvoen ligger som en egen liten avde
ling av barnehagen. Den er primitiv,
uten innlagt strøm og vann. Midt i
rommet står en vedovn, og rundt telt
veggene står bord og benker plassert.
De tette veggene skaper en lun og
trygg atmosfære for den lille gruppa
med barn som er her hver dag.
TREÅRINGENES UKE

Denne uka er det treåringene i Sem
barnehage som bruker naturbarne
hagen. Edvard og Bianca sitter nå
og nyter vårsola mens de suger på
hver sin snøball og venter på at den
ordentlige maten skal bli ferdig.
De liker godt å være her ute, forteller
de. Men dette er ikke barnehagen,
hvis det var det vi trodde, sier de
irettesettende.

– Vi er i lavvoen nå.
– Det gøyeste med å være her er
å skli på akebrett i bakkene, mener
Bianca. Hun ser på de andre barna
som stavrer seg opp igjen etter å ha
satt utfor i full fart.
Edvard gleder seg til han snart
skal inn for å spise og hvile.
– Jeg skal ikke sove. Jeg skal bare
ha hviiilestund, forklarer han.
LIGGER RUNDT DEN KNITRENDE
OVNEN

Når maten er klar, ringes det inn, og
barna går inn i lavvoen og kler av seg
ytterklærne. Ved de to bordene spiser
de pasta og kjøttdeig. Tirsdag er det
varm mat. De andre dagene er det
grøt eller rundstykker som er varmet
i en stor kaffekjele.
Når maten har kommet ned i de
små magene, blir liggeunderlagene
rullet ut. De seks barna som er her
i dag, legger seg i ring rundt ovnen.
De får på seg tykke sokker som
Marianne har strikket spesielt med
tanke på hvilestunden. Hun og

Alexander dekker over alle barna med
ullpledd. Så ligger de og hviler, med
åpne eller lukkede øyne, mens de
hører at det knitrer i ovnen.
De fleste treåringene sovner.
Særlig på denne tiden av året, når det
er kaldt ute og varmt inne, forteller
Alexander.
– Det er noe med stemningen her
inne. Når de kommer inn fra kulda, er
det spesielt godt å komme inn i dette
varme rommet og få et teppe rundt seg.
INGEN KLAGER PÅ VÆRET

Når hvilestunden er over, går de fleste
ut igjen. Men hvis noen har lyst til å
være inne og tegne, pusle eller lese,
får de lov til det. Da det var ned mot
minus 20 grader i januar, var det godt
å kunne bytte på å være ute og inne,
forteller de voksne. Ingen skal tvinges
til å være ute hele tiden. Lavvo-livet
skal gi gode opplevelser.
– Vi har aldri dårlig vær i denne
barnehagen. Det er heller aldri for
kaldt. Vi er ute hver eneste dag, uan
sett. Været er ikke noe barna tenker
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De tette veggene skaper en
lun og trygg atmosfære for
den lille gruppa med barn
som er her hver dag.

Når barna har spist formiddagsmaten sin, legger de seg i ring rundt ovnen
som står midt i lavvoen. De får på seg tykke sokker og blir dekket med
ullpledd. Så legger de seg og hviler og hører på at det knitrer i ovnen.

over, så lenge de er tørre og varme,
sier pedagog Alexander Løken, som
selv mener han har funnet drømme
jobben. Han får lov til å jobbe ute hele
uka. Han elsker det.
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Det er noe med stemningen
her inne. Når de kommer
inn fra kulda, er det spesielt
godt å komme inn i dette
varme rommet og få et
teppe rundt seg.
ENKLERE MED SAMME ALDERSGRUPPE

I lavvoen veksler de mellom å ha tre
åringer, fireåringer og femåringer.
Det betyr at alle barn over tre år i bar
nehagen er her fast hver tredje uke.
Daglig leder Petra J. Prestrønning
forteller at de tidligere hadde alders
blandede grupper her. Men det ble litt
utfordrende å finne aktiviteter som
passet for alle samtidig.
– Noen måtte hele tiden vente, og
noen måtte alltid skynde seg. Nå har
det blitt enklere. Vi kan legge tempoet

På kalde dager blir det mye tøy å tørke inne i lavvoen.
Men når gradestokken nærmer seg 25 pluss, er det god tørk.

og opplegget der barna er utviklings
messig.
Barnehagen har også forsøkt å
rullere på hvilke voksne som jobber
ute, men nå er det to faste voksne
som er i lavvoen hele tiden.
– De som er i lavvoen, får et
veldig eieforhold til den. De passer
på den som om den var deres egen,
og de har sitt eget system på hvor ting
skal være. Det er enklere sånn,
mener Petra.
FÅ RUTINER

De av barna som kommer i barneha
gen når den åpner klokka 7.30, spiser
først frokost på kjøkkenet inne i bar
nehagen. Når de er ferdige, går de rett
ut i garderoben og kler på seg. Klokka
9.30 stiller de opp ved porten og går
samlet de rundt 300 meterne over til
skogen sin. De teller hverandre før
og etter avgang og ankomst.
Store deler av dagen er det
barnegruppene som selv styrer lek og
aktivitet. De små gruppene gjør det
tryggere for alle å kunne være med.
For å skape stor ute-glede er det viktig

at medvirkningen fra barna er stor.
De større barna som skal begynne
på skolen, har litt mer organiserte
aktiviteter.
– Her bruker vi sunn fornuft.
Gruppa, som er mellom åtte og ti
barn, er så oversiktlig at vi hele tiden
vet hvor alle er, forteller Alexander.
SPIKKING OG HOGGING

Barna som er her, har god plass i
skogen sin. I bratte bakker og mellom
store steiner og høye trær får de
øvd mye på grovmotorikk. Men når
de voksne tar fram kniven og øksa,
blir det også øvd på finmotorikken.
Spikking av pinner og hogging av ved
er en del av barnehagehverdagen
i Sem.
Her kan vi legge opp aktiviteter
mer etter gruppestørrelsen, alderen
og sesongen. Alle rutiner blir anner
ledes. Alt blir mye roligere.
Alexander mener barna blir mer
harmoniske når de er ute.
– Barna som er her ute sammen,
blir enda tryggere på hverandre.
De kommer mye tettere på de andre

Lavvoområdet består av bratte bakker, store
steiner og høye bjørketrær. Det er god plass for
barnas frie lek i denne skogen.

i gruppa, og stressnivået blir lavere. Vi
ser at de blir mer selvsikre og tør mer.

bra uansett. At det ikke er farlig.
Petra tror at et barn som har fått
naturgleden og mestringen inn med
barnehagemelken, vil ta den fram
igjen som voksen.
– Dessuten trenger barn god
plass og ro. I skogen får de begge deler
fordi de er små grupper med mye rom
rundt seg. Her er det ikke mulig å få
et høyt støynivå, uansett hvor mye de
roper. Det gjør dagene mindre stres
sende. Og de blir sett og hørt. Dette
er viktig i en tid da vi har det så
travelt nesten hele tiden.
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Natur, uteliv og sosial kompetanse.
Dette er stikkord for hva barna i
Sem barnehage skal ha lært når de
kommer på skolen, mener barnehage
lederen Petra.
– I dag har teknologien i veldig
stor grad tatt over barndommen.
Og teknologi er fint på mange måter.
Men barn skal klare å aktivisere seg
uten en iPad eller en iPhone. Her får
de mulighet til det.
– Vi er opptatt av at barna skal få
gleden av å utfolde seg ute, mestre og
bli glad i naturen. De skal lære å kle
seg godt for å være ute. Det er viktig
for å ha en god opplevelse av utelivet.
De skal lære seg å være sultne og
tørste, kalde og varme. Og at det går

t
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VIL GI BARNA MESTRING OG NATURGLEDE

li

Her er det ikke mulig å få et
høyt støynivå, uansett hvor
mye de roper.
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Midt inne i lavvoen står en vedovn. På kalde
dager er det godt for barna å komme inn i det
varme rommet. Tette lavvovegger skaper en
lun og trygg atmosfære.

Ikke strøm. Ikke vann.
Utedo. Barna i Sem
barnehage lærer seg
å leve primitivt og
nært naturen. Dette
er det mye læring i,
mener de ansatte.

Denne artikkelen bygger ikke på forskning i databasen
NB-ECEC, slik som de øvrige artiklene i magasinet gjør.
Artikkelen er den tredje i en serie om barnehagens rom
og materialitet. Den første artikkelen handlet om bruk
av barnehagevegger i en dansk og en norsk barnehage.
Artikkelen, som heter «Fortellinger fra danske og
norske barnehagevegger», finner du i Vetuva 2014.
Inspirasjon til den andre artikkelen i serien er hentet fra
en barnehage på Södermalm i Stockholm. Hensikten
med artikkelserien er å vise gode eksempler på bruk av
barnehagens rom og materielle omgivelser, som kan
inspirere og motivere ansatte i norske barnehager.
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Rundt teltveggene i lavvoen står det
bord og benker. Ingen tvinges til å være ute
hele tiden. Lavvo-livet skal gi gode opplevelser.
De barna som vil pusle eller tegne inne,
kan gjøre det.

Forskingsdatabasen
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Dersom du vil vite meir om forskinga som ligg bak artiklane i
Vetuva, eller gjerne vil vite kva forskarar elles seier om barnehagar, så klikk deg inn på forskingsdatabasen www.nb-ecec.no.

NB-ECEC

SØK

NB-ECEC står for Nordic Base of
Early Childhood Education and Care.
Databasen inneheld kvalitetsvurdert forsking frå Noreg, Danmark og
Sverige – og er gratis å bruke.

I søkjefeltet kan du skrive kva du er
interessert i å vite meir om. Du kan
for eksempel søkje på eit emne, ein
forfattar, ein spesiell forskingsmetode, eller det landet du gjerne vil
sjå forsking frå. Du kan også gjere eit
guida søk, der du kan velje førehandsdefinerte emne.

OVERBLIKKSSIDE

LAST NED

Når du er kjem inn på sida med det
relevante studiet, kan du velje ulike
inngangar for å få vite meir om det.
Du kan lese meir om formålet med
studiet, få eit kort samandrag av dei
viktigaste resultata, og du kan lese
om korleis forskinga er designa, og
om kven som står bak.

Dersom studiet er elektronisk tilgjengeleg for ålmenta, kan du laste det ned
og lese det når du vil.
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Artiklane i Vetuva 2016 tek utgangspunkt i resultat frå skandinavisk forsking som vart publiserte i 2014 og kvalitetsvurderte
i 2015. Oversikta under viser dei artiklane som ligg til grunn for
artiklane i Vetuva 2016. Resten av studiane finn du i databasen
www.nb-ecec.no.

WILLIAMS, P., S. SHERIDAN, AND A.
SANDBERG (2014). Preschool – an arena
for children’s learning of social and cog
nitive knowledge. Early Years: An International Research Journal, 34(3), 226–240.

HILLESØY, S. OG S. E. OHNA (2014).
Barnehagepersonalets refleksjoner
om vilkår for deltakelse for barn med
cochleaimplantat. Spesialpedagogikk,
14(7), s. 47–59.

HEDEFALK, M. (2014). Förskola för hållbar
utveckling: Förutsättningar för barns
utveckling av handlingskompetens för
hållbar utveckling. Avhandling. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Sverige.

EIK, L. T. (2014). Ny i profesjonen.
En observasjons- og intervjustudie av
førskolelæreres videre kvalifisering det
første året i yrket. Doktoravhandling.
Universitetet i Oslo, Norge.

Forskingsoversikt

Forskingsoversikt

TOFT, A. OG K. T. ROSLAND (2014).
Barnehager og høytidsmarkering: en
gjennomgang og diskusjon av begrunnel
ser knyttet til manglende markering av
ikke-kristne høytider. Prismet, 65(4),
s. 211–225.

EMILSON, A. AND I. P. SAMUELSSON
(2014). Documentation and Communica
tion in Swedish Preschools, Early Years:
An International Research Journal,
34(2), 175–187.

/ 39

WESTMAN, S. AND U. BERGMARK
(2014). A Strengthened Teaching Mission
in Preschool: Teachers Experiences, Beliefs
and Strategies. International Journal of
Early Years Education, 22(1), 73–88.

Tips og ressurser
På disse sidene finner du informasjon om utvalgte ressurser som du
som jobber i barnehagen, kan ha særlig nytte av. Det kan for eksempel
være filmer, nettressurser eller annet veiledningsmateriell.

Filmpakke

Flyktninger

Vi har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Hver film er på rundt 3 minutter, og tar opp ulike
tema som de yngste barna, lek og språk. Filmene inneholder opptak fra barnehagehverdagen og intervju med
fagpersoner innenfor de ulike temaene. Til filmene er det
laget refleksjonsspørsmål og tilleggsressurser. Filmene
kan brukes i forbindelse med personalmøter og foreldremøter. Formålet er å gi et felles kunnskapsgrunnlag og
gode eksempler som utgangspunkt for kollegial refleksjon
og utviklingsarbeid. Filmene bygger på rammeplanen for
barnehagens innhold og oppgaver.

Vi har samlet informasjon og materiell til deg som
jobber med flyktninger i barnehage og skole på udir.no.
Materiellet er utviklet av Utdanningsdirektoratet, Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet, Nasjonalt senter for
flerkulturell opplæring og Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Her er råd til barnehageeiere og personalet
i barnehager om hvordan dere kan ta imot nyankomne
barn og foreldre på en god måte med eksempler på
rutiner og praksis.
http://www.udir.no/flyktninger

http://www.udir.no/barnehagefilm
Forskning på barnehagetilbudet
til barn med særlige behov

NIFU har gjennomført en undersøkelse av tilbudet til
barn med særlige behov under opplæringspliktig alder.
Rapporten fokuserer på tre komponenter som påvirker
det tilbudet barn med nedsatt funksjonsevne og særlige
behov får i barnehagen: Tilskudd og ressursbruk knyttet til
disse barna, organisering av tilbudet og saksbehandlingstid i PPT og kommunen. Informasjonen og data er inn
hentet fra barnehagestyrere, barnehageeiere, PPT-ledere
og foreldre. Forskningen er gjort på oppdrag av
Utdanningsdirektoratet.
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Kriser og sorg

Å oppleve tap gjennom dødsfall eller skilsmisse er
kanskje den vanligste krisen småbarn opplever. Vi har
laget en nettressurs med veiledninger, artikler, refleksjonsspørsmål og filmer som kan være til støtte i barnehagens arbeid. Nettressursen kan brukes som inngang til
tema som samlivsbrudd, psykisk sykdom og dødsfall.
http://www.udir.no/kriserogsorg

http://www.udir.no/barnehagetilbudet-til-barn-medsarlige-behov

vetuva.udir.no

Barnehagefakta

Ståstedsanalysen

Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot
foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet
før de skal søke barnehageplass. Tallene i Barnehagefakta er basert på opplysninger som barnehagene selv
rapporterer inn i desember hvert år, og de kvalitetssikres
av kommunen og Utdanningsdirektoratet. Nøkkeltall om
barnehagene kan være nyttige både for foreldre med barn
i barnehagen og for andre med interesse for barnehager.
Utdanningsdirektoratet oppfordrer alle barnehager om
å legge inn en lenke til sin hjemmeside i Nasjonalt barne
hageregister (NBR). Da vil den vises i Barnehagefakta og
på den måten supplere informasjonen som alt ligger der.

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy
for en felles vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet
kan brukes av barnehager som ønsker å drøfte og vurdere kvaliteten på egen praksis som grunnlag for et felles
utviklingsarbeid. Analysen bygger på lov om barnehager
og rammeplan for barnehager.
http://www.udir.no/bsa

http://barnehagefakta.no

Foreldreundersøkelsen for
barnehager

Utdanningsdirektoratet har laget en nasjonal foreldre
undersøkelse for barnehager. I november 2016 vil undersøkelsen være tilgjengelig for alle barnehager. Undersøkelsen er integrert i ståstedsanalysen og vil gi informasjon
om hvor tilfredse foreldrene er med barnehagetilbudet.
Den kan brukes som utgangspunkt for videre dialog med
foreldrene og for å utvikle tilbudet.
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http://www.udir.no/foreldreundersokelse-bhg

Nasjonale sentre

De nasjonale sentrene har ulike satsingsområder som
bidrar til å utvikle kvaliteten i barnehager og på skoler.
På nettsidene til de nasjonale sentrene kan barnehagene
finne tips, kunnskap og nyttige ressurser til arbeidet
i barnehagen.

Udir-magasinet om kompetanse
utvikling i barnehagen

I magasinet kan du blant annet lese om hvordan du
kan heve din kompetanse, og hvordan den enkelte barnehagen jobber for å heve kompetansen til alle ansatte.
http://barnehage.magasinet.udir.no/2016

http://www.udir.no/nasjonalesentre
Forskerfrøprisen
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http://forskerfro.no

23 NYEMULIGHETER

Det finnes mange tilbud
for deg som jobber i
barnehagen.

EN
FORSKJELL!
56 GJØR

Marco Elfasadi mener det
er en rettighet at barn får
mulighet til å lykkes.

I
BARNEHAGEN
60 TILVENNING

Tre dagers tilvenning
er altfor lite, syns Jåttå
barnehage.

UTEROM
85 VÅRT

Besøk spennende
uterom i tre av landets
barnehager.

RIKE
92 BARNDOMMENS

Johan Borgens fortelling om
barndommens rike er like
magisk i dag.

VIDERE
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Prisen tildeles barnehager som dokumenterer en
situasjon av naturfaglig karakter fra barns spontane
og utforskende lek. Eller det kan være et planlagt og
systematisk prosjekt ledet av de voksne i barnehagen,
men som inkluderer barns medvirkning. Prisen deles ut
hvert år til barnehager som viser god evne til å stimulere
til naturfaglig utforskning, fremme forståelse for bærekraftig utvikling, ivareta barnas nysgjerrighet og undring
og vektlegge biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller
geologi i barnehagen.

2016

ET MAGASIN FRA UTDANNINGSDIREKTORATET
OM KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN

AN ING
N

IKKE ALLE BARN HAR MEDBESTEMMELSE I BARNEHAGEN

Inspirerende
dialogkort i Vetuva

Bærekraftig utvikling

TEMA:

BARNA LÆRER KRITISK TENKNING
GJENNOM DISKUSJONER

I ARTIKKELEN VISES DET TIL FØLGENDE
EKSEMPEL:
Barnehagelærer Saga spør barna om hvordan
de kan unngå at mygg biter dem. Finnes det
noe hjelpemiddel? Svante sier da at hvis
en mygg lander på ham, så slår han den bare.
Kristina, en annen barnehagelærer, sier også
at vi bare kan koste den bort. «Ja, eller slå
den,» sier Svante igjen. Saga kommer med
en annen løsning: «Vet du, akkurat når det
gjelder myggene, så spruter de en gift i oss
når de biter, og det gjør at vi begynner å klø.
Jeg synes faktisk også at vi kan slå dem.
Men de insektene som ikke gjør oss vondt,
de som flyr og sånn, de trenger vi kanskje ikke
å drepe?» spør hun. Da tar Kalle ordet. Han
demonstrerer med hendene hvordan vi kan fange
insekter uten å drepe dem. Noe som får diskus
jonen i gang i barnegruppen: Hva bør vi gjøre når
vi møter mygg eller edderkopper? Bør vi drepe
dem eller fange dem og slippe dem fri?

Forskning skal inspirere. Men det kan være en utfordring å finne ut
hvordan vi skal bruke resultatene. Vetuva inneholder 44 sider om
forskning og fire dialogkort som dere kan rive ut. Bruk dialogkortene
som utgangspunkt for faglig refleksjon og dialog – på personalmøtet,
ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene i Vetuva 2016 tar ut
gangspunkt i fire av artiklene i magasinet. Kortene tar for seg temaer
om barns medvirkning, etikk, bærekraftig utvikling og inkludering
og mangfold.

TEMA:

ARTIKKEL

HØY TERSKEL FOR Å MARKERE
ANDRE HØYTIDER ENN
DE KRISTNE
Forskerne i artikkelen mener det er
beklagelig at barnehagene unnlater å
markere minoritetsbarnas religiøse høytider.
Ikke bare for minoritetsbarna selv, som
mister muligheten for positiv identifikasjon
og gjenkjennelse, men også fordi majoritets
barna mister muligheten for å lære om
andres religioner.

Tips og ressurser

ARTIKKEL

ARTIKKEL
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ARTIKKEL

DANNING SKJER GJENNOM
REFLEKSJON

Artikkelen handlar om digital danning og
korleis personalet kan leggje til rette for at
barn får erfaring med å bruke digitale medium,
og korleis barn kan øve opp evna til å sjølv
å vurdere og reflektere rundt innhaldet på
skjermen. Forskaren seier: Det er balansen
mellom for mykje og for lite, mellom det å vere
for romslege og for tilbakehaldne som det
er viktig å finne. Det å snakke om noko er eit
verkemiddel for danning.

I ARTIKKELEN SIER FORSKEREN FØLGENDE:
For å få medbestemmelse må barnet også
utfordre de voksne.

Du finner den digitale versjonen av Vetuva 2014,
2015 og 2016 på vetuva.udir.no

TEMA:

Inkludering og mangfold

Utdanningsdirektoratet har utviklet en digital versjon av Vetuva,
som vi håper vil gjøre Vetuva mer tilgjengelig både i og utenfor barne
hagen. Dette gjør det også enklere å dele innholdet i magasinet med
andre på sosiale medier eller lignende.

Barns medvirkning

TEMA:

Etikk

Les og del Vetuva!

Og forsvinner kortene – fortvil ikke! De kan du enkelt finne,
dele eller laste ned fra vetuva.udir.no

LAST NED DIALOGKORTENE FRA

FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE

2014

vetuva.udir.no

FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE
FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE

2016

2015

Vetuva 2016 /

Dialogkort
• Tema: B A R N S

MEDVIRKNING

• Tema: D I G I TA L

DA N N E L S E

• Tema: B Æ R E K R A F T I G

UTVIKLING

Vetuva 2016 gir få svar
– men reiser mange spørsmål!
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• Tema: H Ø Y T I D S M A R K E R I N G E R

«Vi må tore å feile.
Ideal er bra, men dei
gir berre ei retning.
Vi blir ikkje danna
dersom vi heile tida
må vere perfekte.»
– Svein Sando, forskar

Les meg 		
og send 		
meg vidare!
Eg har lese:

Dato:

