
Et tidsskrift for  
barnehagelærere  
fra Utdanningsforbundet

NR. 2 / 2022

TEMA: 
Barn som pårørende

– MAMMAEN  
MIN ER DØD

Hvordan møter du barn  
når de er pårørende?



HVER GANG
2   Leder 
4   Barnehagen min: Knatten barnehage
8   Nyhetsblikk
10   Studentblikk: Camilla Modum Trang

13   Styrerblikk: Camilla Irene Davidsen 

33    Jus: Har du ytringsfrihet om forhold i  
barnehagen? Jorun Bjerke

46   Mitt barnehageminne: Helsesista
48   Lekelyst: Oase i sandkassa 

Trude Anette Brendeland

61   Min doktorgrad: Ingrid Bjørkøy
70   Nye bøker 
74   Barnehager verden rundt

SAGT I DETTE TIDSSKRIFTET

«Det at jeg i barndommen  
fikk lov til å være utenfor den 
firkantede boksen, har vært  

en styrke for meg.»
HELSESISTA TALE MARIA KROHN ENGVIK, S. 47

Tema: Barn som pårørende 
14   Åpenhet var viktig da moren til Jenny og Astrid fikk kreft
20  En halv million barn er pårørende
24   Rus i familien: Hanne savnet støtte i barnehagen 
29  Ingvild Aga: – Det er lite søkelys på barn som pårørende
30  Barnehagelærer Monica har uhelbredelig kreft 
34   Åtte tips til hvordan snakke med barn om sykdom og død
38  Slik snakker du med foreldrene

Reportasjer
40  Barnehagen kastet seg på hengekøyetrenden
44   Temasaken om krenkelser i Første steg skapte debatt
50  Søskenflokken på fire går i samme barnehage

Fag og forskning
54    Slik kan du støtte barn som er pårørende 

Anne Kristine Bergem

58    Personalet kan være nøkkelen for utagerende barn 
Linn Stensland og Merete Nornes-Nymark

62    Hvordan møte foreldre når barn er pårørende 
Heidi Wittrup Djup

66   Kan vi få fleire mannlege barnehagestudentar til  
å slutte å slutte? Vigdis Foss og Svein Ole Sataøen

Meninger
72   «Men mamma, jeg vil ikke!» Lise Horten Hegli

75    Kontaktforum barnehage: – Vi må gi tiden tilbake  
til barna Ann Mari Milo Lorentzen

INNHOLDINNHOLD

04

50

40

NR. 2 / 2022

 Les flere saker fra barnehagen på 
utdanningsnytt.no/forste-steg

Følg oss på @forstesteg

MIN SIDE FOR 
MEDLEMMER

udf.no/min-side

2   FØRSTE STEG  02  2022



FØRSTE STEG  02  2022    3 

Leder

Denne setningen kan Astrid Berntsen 
Skouverøe (5) si til tilfeldig forbipas-
serende på gaten. Hun var bare tre år 
gammel da moren døde av kreft, og 
pappa Joachim forteller at det er inter-
essant å se reaksjonen til folk. For langt 
fra alle vet hva de skal si, og hvordan de 
skal møte ordene fra Astrid. Joachim 
og familien har valgt å 
være åpne om konas 
sykdom og død. Det 
viktigste for dem var 
at Astrid og storesøsteren Jenny skulle 
ha så normale dager i barnehagen som 
mulig. De hadde et godt samarbeid med 
barnehagen. Ikke alle foreldre opplever 
det. 

Hanne valgte å være åpen om barne-
farens rusproblemer da sønnen begynte 
i barnehagen. Hun opplevde samarbei-
det som vanskelig de første årene, og 
skulle ønske barnehagen kunne veiledet 
henne før de sendte bekymringsmel-
ding til barnevernet. 

En halv million barn under 18 år er 
pårørende i Norge, dersom vi samler 
alle tall. Dette er barn som har foreldre 
med psykisk eller somatisk sykdom, 
med rusproblemer eller som sitter i 
fengsel eller tjenestegjør i utlandet. 
Barn som søker asyl eller har flykt-
ningstatus som følge av krig og flukt, 
er også pårørende. Det samme er barn 
av syke søsken eller barn som lever i 
konfliktfylte samlivsbrudd. Det betyr 
at de fleste av oss kjenner eller kom-
mer til å møte et eller flere barn som er 
pårørende. Har du selv opplevd sykdom 
eller død i nære relasjoner, kan det være 

lettere å oppdage og møte disse barna. 
Men ikke alle har det. Pedagogisk leder 
Vincent Titone hadde bare et tre timers 
frivillig kurs om barn som pårørende 
under utdanningen. Likevel var han 
en god støtte for Astrid da hun mistet 
moren til kreft. 

Det viktigste for barn som pårørende 
er å få en forklaring på 
hva som skjer. Barn tåler 
å høre sannheten. Den 
er ofte mindre skummel 

enn om barna blir alene med sine egne 
fryktfantasier, sier ekspertene. Selv de 
minste barna får med seg endringer 
i familien. Får barn en forklaring av 
trygge voksne, tåler de mye. Barneha-
geansatte kan være slike trygge voksne. 
Ikke alle foreldre ønsker å være åpne 
om familiens utfordringer. Kloke bar-
nehagelærere respekterer dette, bruker 
tid på å skape tillit og forklarer hvorfor 
det er viktig for dem og barna å vite. 
Når foreldrene forstår at det er til det 
beste for barna, vil de ofte åpne opp. Å 
snakke med barn om vanskelige følelser 
kan være krevende, men er 
helt avgjørende for at barn 
som er pårørende ikke skal 
føle skyld eller skam, men 
få livserfaringer som vil 
styrke dem.

Line Fredheim  
Storvik

ansvarlig redaktør
line@utdanningsnytt.no
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har redaktør Line Fredheim Storvik holdt foredrag for 
barnehagelærerstudenter ved USN i Porsgrunn om å 
skrive kronikk. Det var inspirerende å møte engasjerte 
studenter som Mindel E. Haukenæs (t.v.) og Elise Lea  
Olsen. Barnehagelærerne er viktige i samfunnsdebat-
ten. Foto: Gry Hjortdal



natten barnehage i Tve-
destrand drives og eies av 
foreldrene til barna i bar-
nehagen. Denne dagen er 
barna på tur i skjærgårds- 

jeepen  den fikk for fem år siden, etter at 
foreldrene hadde samlet inn penger på 
lotteri gjennom flere år.

HØYERE BEMANNING
Store saker må opp i eierstyret, som 
består av fire foreldre, en representant for 

de ansatte og styrer. Styreren er sekretær 
uten stemmerett.

– Alle foreldrene er med på å vedta 
budsjett, regnskap og vedtekter gjen-
nom årsmøtet. Derfor kjenner de også til 
rammene rundt driften og kommer ofte 
med innspill barnehagen kan møte dem 
på, sier styrer Ellen Hagane Færsnes. Det 
kan være innspill til turer, leker og beman-
ningsnorm. Barnehagen har litt høyere 
bemanning enn normen, fordi barneha-
gen ligger landlig til og foreldrene derfor 
trenger god åpningstid, men ikke ønsker 
at det skal gå ut over kvalitet og sikkerhet. 

– Alle ansatte er med på å bestemme 
det pedagogiske innholdet i forhold til 
rammeplanen. Vi ønsker å lytte til både 
barna og foreldrene, sier styreren. Barna 
kommer med ønske om turer.

BÅTTUR HVER UKE
Barnehagen er ute med båten omtrent én 
gang i uken og på stranden flere ganger 
i uken. Barna har lært både trafikk- og 
båtvett og kjenner alle regler.

– Det er mest gøy å fiske krabber, sier 
Edvard Senneset (3).

– Jeg synes båtturene er kulest, legger 
Johannes Fosse Westerheim (4) til.

Pedagogisk leder Helene Storm Lau-
rendz forteller om en fantastisk skjær-
gård, der de ser måker og svaner og drar 

UT PÅ TUR: Barn i Knatten barnehage er på 
vei ned til båtplassen, som er i gangavstand fra 
barnehagen, sammen med styrer Ellen Johanne 
Hagane Færsnes.

 K

Foreldrene har kjøpt inn båt til barnehagen, som de selv 
eier, og holder båtsikkerhetskurs for de ansatte.
TEKST: MERETE SILLESEN FOTO: MARIANNE OTTERDAHL-JENSEN

Barnehagen min  
Knatten barnehage i Tvedestrand

På bøljan blå 
i egen båt
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EGEN BÅT: Etter flere år med lotteri 
hadde foreldrene nok penger til å 

kjøpe en skjærgårdsjeep til Knatten 
barnehage i Tvedestrand. Båten 

brukes mye: Henrik Ellefsen (t.v.), 
Johannes Westerheim, Ada Bråten 
Alme, styrer Ellen Johanne Hagane 

Færsnes, pedagogisk leder og 
båtfører Helene Storm Laurendz, 

Vebjørn Ulevåg Henriksen (bak t.v.), 
Milea Breen, Oda Emilie Skuland 
Bendiksen og Edvard Senneset.

«NÅR BARNEHAGEN GÅR BRA, 
HAR VI STØRRE MULIGHET TIL Å 

BRUKE PENGER PÅ DET VI ØNSKER 
FOR BARNA VÅRE, SOM EN BÅT, 

MER BEMANNING ELLER ET NYTT 
LEKEAPPARAT.»
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både på selsafari og på besøk til geitene på 
noen av øyene.

– Vi rydder det vi ser av avfall som ikke 
hører hjemme i sjøen. Vi blir kjent med 
skjærgården vår og oppdager nye sider ved 
lokalmiljøet som kan berike dagene våre 
og styrke tilknytningen til hjemstedet vårt, 
forklarer Helene. En fordel med at foreldre-
ne eier barnehagen, er ifølge styreren at de 
ansatte opplever et eierskap til barnehagen 
og at de har en viktig rolle. Flere har jobbet 
der i mange år, og barnehagen har vært 
heldige med et lavt sykefravær.

– De ansatte sier de opplever at deres 
plass er viktig, og at de trengs, sier styre-

Knatten barnehage
· startet i 1978

·  foreldreeid og foreldre- 
drevet

· 20 barn på en avdeling

·  8 ansatte med 5 på jobb  
 hver dag

· åpningstid 07.00–16.30

SMÅ GRUPPER: I den foreldreeide barnehagen er det bare 
20 barn, og styrer Ellen Johanne Hagane Færsnes forteller at 
barna Henrik Ellefsen (t.v.), Edvard Senneset og Milea Breen 
ofte leker på tvers av alder.

Barnehagen min 

ren. En ulempe kan være at de ansatte får 
en nær relasjon med alle foreldre, som 
også eier barnehagen, så skulle det oppstå 
utfordringer, kan det bli krevende.

– Styret kan ta avgjørelser som ansatte 
ikke er helt enig i, men med et eierstyre 
som består av både ansatte og foreldre, 
blir alle sider belyst, og vi tar avgjørelsene 
sammen, sier styreren.

 FORELDRE KAN PÅVIRKE
Foreldrene Inger Johanne Alme og Martin 
Breen synes det er flott at barna så tidlig får 
muligheten til å bli kjent med sjø- og båtliv. 
Johanne Alme er mamma til Ada (5) og sier 
det kjennes trygt at datteren går i en liten 
barnehage. Hun har aldri opplevd konflikter, 
og de ansatte er alltid løsningsorienterte. 

– Vi har full tillit til de som tar vare på 
ungene våre hver dag. De lager mat med 
barna, bruker naturen i det daglige og er 

«SOM FORELDRE HAR VI ULIK KOMPETANSE,  
OG DET ER FINT AT VI KAN BRUKE FORELDRENES 

KUNNSKAPER PÅ EN MÅTE SOM KOMMER  
ALLE TIL GODE.»

FORNØYDE: Mamma Johanne Alme (t.v.) synes det er flott at 
datteren Ada Bråten Alme og de andre barna får muligheten 
til å bli kjent med sjø- og båtliv i barnehagen. Her er de klare 
for båttur: Milea Breen, styrer Ellen Johanne Hagane Færsnes, 
båtfører og pedagogisk leder Helene Storm Laurendz (i båten), 
Oda Emilie Skuland Bendiksen (t.v. i båten), Henrik Ellefsen og 
Johannes Westerheim.

ENGASJERTE: Foreldrene er engasjert i barnehagens drift. Martin Breen 
(t.v.) har holdt kurs i førstehjelp og båtsikkerhet for de ansatte og Johanne 
Alme har hatt yoga med barna.  
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gode på å løfte frem hvert barn. Det er 
også til stor glede for barna at de er mye 
med hverandre på tvers av alder, sier  
Johanne. Trebarnsfar Martin Breen har 
hatt to barn i barnehagen og har en tredje 
på vei inn. Han sier foreldre i en forel-
dredrevet barnehage har mulighet til å 
påvirke og komme med innspill i løpet av 
året, og at de ansatte er lydhøre for forslag. 

YOGA OG KURS FOR ANSATTE
Martin har blant annet holdt kurs i første-
hjelp, båtsikkerhet og livredning for de 
ansatte. Johanne har hatt yogatime med 
barna.

– Som foreldre har vi ulik kompetanse, 
og det er fint at vi kan bruke foreldrenes 
kunnskaper på en måte som kommer alle 
til gode, sier Martin.

– Det er kort vei fra det vi gjør, til det 
barna våre får glede av. Når barnehagen 

går bra, har vi større mulighet til å bruke 
penger på det vi ønsker for barna våre. Det 
kan være en båt, mer bemanning eller et 
nytt lekeapparat. Overskuddet blir alltid 
værende i barnehagen, forteller Martin.

FÅR OVERSKUDDET TILBAKE
Får barnehagen økonomisk overskudd, 
blir det brukt i barnehagen. Det går til 
tettere bemanning, oppussing og nye 
lekeapparater. 

– Overskuddet kommer barna, foreld- 
rene og ansatte til gode. Alle kan komme 
med innspill til styret om hva de tenker at 
barna kan ha glede av at pengene bru-
kes til, sier styreren. Hun sier de ansatte 
motiveres av at deres innsats ikke bare 
skaper fornøyde barn og foreldre, men 
også bidrar til at nye barn kommer til, og 
at barnehagen består.

ramesil@hotmail.com

FÅ BARN: Oda 
Emilie Skuland 
Bendiksen (4) 

(t.v.) og Johan-
nes Westerheim 

(4) leker Geite-
killingen som 

kunne telle til ti.

MEDBESTEMMELSE: – Når barne-
hagen går bra, har vi større mulighet 
til å bruke penger på det vi ønsker 
for barna våre, som en båt, sier 
foreldrene Johanne Alme og Martin 
Breen. 

PÅ PUTEROMMET: – Det er mest 
gøy å fiske krabber, sier Edvard 
Senneset (t.h.) om båtturene han og 
Vebjørn Ulevåg Henriksen er med 
på i barnehagen.

 GOD TID: Pedagogisk leder  
Helene Storm Laurendz leser for 

Vilja Marcussen (4).

STYRER:– Alle ansatte er med på å 
bestemme det pedagogiske innhol-
det ut fra rammeplanen, og vi lytter 
også til både barna og foreldrene, 
sier styrer Ellen Johanne Hagane 

Færsnes. 

FØRSTE STEG  02  2022    7 



SPØRSMÅL OM  
ABONNEMENT?Nyhetsblikk

BARN SOM FÅR LANGTIDSPLAGER AV COVID HAR OFTE ANDRE SYMPTO-
MER ENN VOKSNE, forteller Petter Brodin, barnelege og førsteamanuensis i 
immunologi ved Karolinska Institutet. Barn er veldig plaget av trøtthet, depre-
sjon, søvnvansker og den typen unnvikende symptomer. Langvarig covid er et 
symptom som kommer etter en diagnose, som ikke har annen forklaring, og 
som påvirker kroppen fysisk, sosialt eller mentalt i minst tre måneder etter 
koronasykdom. Voksne opplever ofte utmattelse, pusteproblemer, hodepine, 
leddsmerter og kognitive problemer som hjernetåke. (forskning.no)

TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK
FOTO: ADOBE STOCK 

TIPS OSS om ny forskning og
nyheter på forstesteg@udf.no

3050 
kroner per måned er den 

nye maksprisen for en 
plass i barnehagen fra  

1. august i år. Maksprisen 
gjelder både offentlige og 

private barnehager. Barne-
hagene kan kreve matpen-

ger i tillegg. (udir.no)

1 1 5 0
barnehagelærere vil få tilbud om 

videreutdanning i 2022. Det er 150 
flere enn i fjor. Økningen skal i hoved-
sak gå til spesialpedagogikk. Det er 
satt av 100 millioner kroner til videre-
utdanning for barnehagelærere i år. 

(regjeringen.no)

Kanvas vil gi barna matglede
En av tre barnehager serverer grønnsaker kun to 
ganger i uken eller sjeldnere, viser en undersøkelse fra 
Forbrukerrådet. Det vil Kanvasbarnehagene gjøre noe 
med. Den nye kostholdsstrategien matglede omfatter 
ernæring, måltidsopplevelse, hygiene, bærekraft og 
økonomi. Barnehagene bestemmer selv om de skal 
servere kald eller varm mat, men ønsket er at barna 
skal få grønnsaker og frukt hver dag. Målet er at maten 
blir både fargerik, næringsrik og morsom. – Måltidene barn får servert i barnehagen, leg-
ger et godt grunnlag for sunne helsevaner og kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller, sier 
Siri Skrøder, leder for personal og barnehageledelse i Kanvas, i en pressemelding.

Lang-covid, annerledes for barn  
enn voksne

– Uhøflighet hos barn er etter 
hvert blitt tegn på karakter

Thit Jensen, dansk forfatter (1876–1957)

MEDLEM: medlem@udf.no
IKKE-MEDLEM:  

abonnement@utdanningsnytt.no

Regjeringen  
vil kreve en 
leder i hver 
barnehage
Kunnskapsminister Tonje 
Brenna har bedt Utdanningsdirek-
toratet foreslå ny ordlyd i forskriften 
til barnehageloven for å sikre alle 
barnehager en stedlig leder. Forslaget 
vil bli sendt ut på høring. Barnehagelo-
ven sier at alle barnehager skal ha en 
daglig leder, men det er ikke lovfestet 
at han eller hun må være til stede i bar-
nehagen, ei heller hvor stor stillingen 
skal være. Det eneste forskriftene til 
loven presiserer, er at det ikke er lov 
å samordne styrerressursene på flere 
barnehager for å redusere kostnader. 
(utdanningsnytt.no)
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Babyer skjønner humor 
fra de er to måneder
Noen babyer forstår humor allerede 
fra de er en måned, viser en studie 
fra universitetet Bristol’s School 
of Education i England. Barna 
begynner å være morsomme selv 
fra de er elleve måneder. Forsker-
ne sendte ut 20 spørreskjema til 
foreldrene til 670 barn mellom 0 
og 3 år i USA, England, Australia og 
Canada. Ettåringene lo mye bare de 
fikk en reaksjon fra noen, som når 
noen tullet med dem, lot som de var 
en elefant, eller skremte en annen 
(ikke barnet). De synes også det var 
morsomt å dytte noen. Treåringene 
lo av ting som ikke var helt lov, som 
å si stygge ord eller løpe over veien. 
De begynte også å forstå vitser. 
– Kunnskapen kan bli nyttig for 
ansatte i barnehager, siden humor 
er så viktig i både barns og voksnes 
liv, sier forsker Elena Hoicka. 
(forskning.no)

Friluftsbarnehage/friluftsavdeling

Tros- eller livssynsbarnehage

Reggio Emilia-inspirert barnehage

Kultur/musikk/kunst-barnehage

Gårdsbarnehage

Miljøbarnehage

Idrettsbarnehage

Språkbarnehage

Barnehage tilrettelagt for barn med spesielle behov

Steinerbarnehage

Montessoribarnehage

Samisk barnehage / barnehage med samisk avdeling

489

262

222

145

115

92

74

61

57

50

43

31

Barn bruker spytt til å kjenne igjen nær familie
Småbarn bruker utveksling av 
sikkel og spytt, for eksempel 
gjennom kyss eller deling av 
mat, til å undersøke hvem som 
er i familie. Det viser en kreativ 
studie ved Harvard University  
blant 190 småbarn og 81 
spedbarn. Først fikk barna se 
to skuespillere og en dukke. 
Dukken delte en appelsinskive 
med en av skuespillerne. Etter 
en stund begynte dukken å grå-
te. Da så de fleste barna lengst 
på skuespilleren som hadde 
delt mat med dukken. Barn 
brukte det til å identifisere hvem de forventet skulle reagere på gråten. Forskerne gjorde et likende 
eksperiment med å dele spytt via fingre, og barna så også her etter den skuespilleren og dukken 
som hadde delt spytt. Forsker Christine Fawcett sier tanken om å utveksle spytt med en fremmed vil 
føre til avsky hos de fleste, men slik er det ikke hvis det er en partner, nær venn eller et barn. Barne-
forsker Pernille Juhl sier studien har et viktig poeng, fordi den viser at barn forholder seg 
aktivt til omverdenen fra veldig tidlig alder. – Det kan gjøre voksne flinkere til å forstå 
hvordan barnet har det, sier Juhl. (forskning.no)

Forskerne vil hindre at neste pandemi tar oss på senga
Gjennom EU-prosjektet Beyond Covid kan forskerne nå samle inn og dele helse-
data veldig fort, slik at det vil gå raskere å utvikle vaksiner og testsystemer enn det 
har gjort under covid-19-pandemien. 53 partnere fra 19 land er med i prosjektet. Da vil 
det gå raskere å se ulike virusvarianter og lage mer nøyaktige testsystemer for viruset, for-
teller professor Nils Peder Willassen ved Universitetet i Tromsø, som er med i prosjektet. Nå bruker 
forskerne samme betegnelser og registrerer ting på samme måte, som for eksempel fargekoder og 
soneinndelinger for skoler, barnehager, kommuner og land. (forskning.no)

BARNEHAGER MED PEDAGOGISK PROFIL

Kilde: Utdanningsdirektoratet (2020)
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Jeg har jobbet i barnehage i ni år, fire av dem 
som pedagogisk leder. For min del kjente jeg 
at jeg behøvde noen år med erfaring, både 

for å kjenne på mestring og for å finne rollen min. 
Jeg har alltid følt på det store ansvaret jeg har i 
jobben, forventningene og all kunnskapen vi skal 
inneha. Det er mange områder vi skal ha kompe-
tanse på i barnehagen. Jeg tenker at det er viktig 
å være seg bevisst behovet for å utvide og tilegne 
seg kunnskap kontinuerlig. Mye får man gjennom 
erfaring, resten må man sørge for å innhente selv. 
Språk og språkutvikling er noe jeg føler behov 
for å lære mer om, og derfor valgte jeg å ta Barns 
språkutvikling og språklæring på DMMH. 

FÅR ØKONOMISK STØTTE
Språk er noe som omfatter alle sider ved 
mennesket og barnets utvikling. Det får store 
konsekvenser om barnet har forsinkelser eller 
utfordringer med språk. Jeg har registrert dis-
kusjoner og press fra politisk hold om kartleg-
ging som tiltak for å heve kvaliteten på arbeidet 
rundt språk i barnehagen. Det må jeg si meg 
uenig i. Det jeg har behov for, er mer kunnskap 
og kompetanse, ikke minst tillit til å kunne gjøre 
jobben min slik jeg selv mener er riktig, nemlig 
i samspill med barna. Da er det flott at jeg får 
muligheten til å heve kompetansen min takket 
være økonomisk støtte fra Utdanningsdirektora-
tet. Arbeidsplassen min får dekket kostnadene, 
og jeg får lønn når jeg er på skolen. Vinn–vinn! 

SAVNET EN KUNNSKAPSBANK
Jeg har savnet mer kunnskap om hvordan 

jeg i praksis skal få til et godt språkmiljø på 
avdelingen. Jeg har savnet en kunnskapsbank 
fylt med sanger, regler, rim og fortellinger. Jeg 
ønsket å vite mer om hvordan vi kan skape gode 
lesestunder og ta det med videre inn i leken. 
Hvordan jeg som leder kan bidra til å heve 
fagarbeidernes kompetanse og bevissthet rundt 
språkarbeid og hverdagssamtalen. Jeg ønsker å 
lære mer om hva jeg gjør med de barna som har 
utfordringer. Studiet har gitt meg noen redska-
per i jobben med språkarbeid i barnehagen. 
Jeg har lært mer om hjernens funksjoner og 
utvikling, flerspråklighet, musikk, rim, barne-
litteratur, spesialpedagogikk, utviklingsarbeid 
og ledelse av det. Videreutdanninga har både 
bekreftet viktigheten av språkarbeidet i barne-
hagen og at det er et arbeid som må gjøres i det 
daglige: i alle overgangssituasjoner, i alle typer 
lek og samspill, under måltidene og i gardero-
ben. Jeg har lært hvor viktig det er med både 
fortelling, sang, rim og regler. Jeg har lært hvor 
viktig jeg er som rollemodell, og blitt bevisst 
hvordan jeg er i dialog med barna.

 Jeg gleder meg til å kunne si at jeg har fått 
økt kompetanse innen barns språkutvikling og 
språklæring. Nå er jeg klar for å kunne bidra 
til å gi barna det beste utgangspunktet i sin 
utvikling. 

Etter fire år som pedagogisk leder har jeg satt meg på  
skolebenken for å lære mer om barns språkutvikling. Det var lurt,  
skriver Camilla Moum Trang.

Videreutdanningen  
har lært meg mye

Studentblikk

Camilla Moum Trang 
tar videreutdanning innen 
barns språkutvikling og 
språklæring ved Dronning 
Mauds Minne Høgskole for 
Barnehagelærerutdanning 
(DMMH)
camillamoumt@gmail.com
Foto: privat

I hvert nummer inviterer vi en student til å skrive om 
et tema han eller hun brenner for.

Jeg savnet mer 
kunnskap om 
hvordan jeg 
i praksis skal 
få til et godt 
språkmiljø på 
avdelingen.
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Kjempestor brett-ut-bok 
En gigantisk let-og-finn-bok med 
1000 ting å oppdage om DYR. Brett 
ut de fargerike scenene for å avsløre 
KJEMPESTORE bilder stappfulle av 
morsomme aktiviteter.

DEN KJEMPESTORE LET-OG-FINN-BOKA OM DYR

Hva ser du rundt deg? 
En fargerik bok full av 
gjenkjennelige bilder for 
alle små nysgjerrige som 
lærer ord!

HVA KAN DU SE? 
BILDEORDBOK FOR DE MINSTE
ANITA BIJSTERBOSCH

Snakk om følelser!
Bellas bekymring er en 
fantastisk søt og fengende 
bildebok om å være  
bekymret for noe, og om 
å lære at det hjelper å 
snakke med noen.

BELLAS BEKYMRING
TOM PERCIVAL

Mange klaffer - mye moro!
Tassens store klaffebok er 
en lærerik bok for de aller 
minste. Løft på klaffene på 
hver side og lær om farger, 
tall, former og motsetninger.

TASSENS STORE KLAFFEBOK
ERIC HILL

Fakta om kroppen
Kroppen vår er helt rå og 
lager mange rare, men 
også veldig flotte ting.

Visste du at du bare trenger 
noen måneder for å fylle et 
helt badekar med tiss?

KROPPEN VÅR – FRA BÆSJ TIL HÅR
SARAH ROXANA HERLOFSEN

Skikkelig gøyal løveunge
Simon har lyst på panne- 
kaker! Dette må han lage 
selv, med bestefar på 
Facetime.

SIMON LAGER MAT SELV
MARIANGELA DI FIORE/ TIRIL VALEUR

Vær forsiktig!
La deg ikke lure av skjønne 
øyne og myk pels.
Dyrene du møter i denne 
boka kan være livsfarlige.

SØT OG FARLIG
MARI KJETUN

LØVEUNGE 
4–7 ÅR 

Kun én setning på hver side.  
Lesetrening for de aller  

ferskeste leserne.

Perfekt til 
førskole- 

barna!

3-6 ÅR 1-3ÅR 0-3 ÅR 3-6 ÅR

NYE BØKER  
TIL BARNEHAGEN

ANNONSE



Føl deg vektløs i en Ticket to the Moon hengekøye. Den er laget av 
supersolid fallskjermnylon, kommer i ulike størrelser og utallige
fargekombinasjoner. Se mer på klubben.no

Foto ©
 Joachim

 W
illie

TTTM_FørsteSteg210x270_01.indd   1TTTM_FørsteSteg210x270_01.indd   1 20/04/2022   12:0020/04/2022   12:00

ANNONSE

12   FØRSTE STEG  02  2022



Barnehagene som institusjon har utviklet 
seg betraktelig de siste tiårene. Det er 
en forventning fra både politikere og 

storsamfunnet at barnehagene skal være mer 
enn barnepass. Endringene krever kontinuerlig 
utvikling.

For det første så bør ethvert utviklingsarbeid 
føre til en endring i praksis. For det andre så 
vet vi at all kompetanseheving får størst effekt 
hvis det er forankret i personalet. Helst bør det 
dekke et behov enheten selv har definert, og 
ikke oppleves som et arbeid pålagt ovenfra og 
ned. For det tredje er det viktig å sikre at alle får 
mulighet å ta del i kompetansehevingen. 

MEDVIRKNING OG DIFFERENSIERING 
Et premiss for et godt resultat må være at 
utviklingsarbeidet bør både legge opp til  med-
virkning fra de ansatte og differensieres for å 
være relevant for alle. Et utviklingsarbeid kan ta 
utgangspunkt i et felles behov for barnehagen, 
og kan kartlegges gjennom ståstedsanalyse, 
foreldreundersøkelse eller andre kartlegginger. 
I forfasen bør man sette av tid til personalet for 
å definere felles målsettinger og begrepsavkla-
ringer. Her bør man vurdere om man skal bruke 
delmål underveis for enklere å se progresjon. 
Målene som settes, bør være målbare, og man 
bør ha kjennetegn på måloppnåelse. Hvis 
personalet er med på forankringen, vil også 
eierskapet komme enklere, og resultatene vil 
forhåpentligvis være varig endring i praksis. 

Bruk av metodiske verktøy som IGP (individuell, 
gruppe, plenum), rekkefremlegg og pedagogisk 
analyse sikrer medvirkning og at alle får kom-
me til orde. Da skaper vi også rom for læring og 
utvikling på alle nivåer. Det kan også være nyttig 
å utfordre etablerte syn, for å skape følelses-
messig engasjement. Samtidig er det viktig å gi 
rom for at alle kan delta på del- og sluttevalue-
ring av utviklingsarbeidet.

VEIEN VIDERE
Det store dilemmaet vi står i, er i hvor stor grad 
vi klarer å sikre medvirkning og forankring i 
utviklingsarbeidet vårt, gitt de få timene i året 
som går med til felles tid med personalet. Det 
krever systematikk og tålmodighet å kvalitets-
sikre arbeidet og kontinuiteten i arbeidet.

Et mål må være å jobbe for en tidsressurs for 
hele personalet som sikrer gode rammevilkår 
for å utvikle barnehagen. Det bør tydelig avtale-
festes tid til avdelingsmøter og personalmøter, 
og det bør også legges opp til en bemanning 
som sikrer at alle har muligheten til å arbeide 
med kompetanseutvikling i arbeidstiden. For 
eksempel kan én time lesetid i uken for assis-
tenter være viktig. Samlet vil dette gi gode ar-
beidsvilkår for de ansatte i barnehagen, og ikke 
minst gi en enda bedre hverdag for de minste i 
samfunnet vårt. 

For å få til utviklingsarbeid i barnehagen må alle ansatte ta del i og føle 
eierskap til hele prosessen, mener Camilla Irene Davidsen.

Medvirkning er viktig  
i utviklingsarbeid

Styrerblikk

Camilla Irene Davidsen 
rektor og styrer ved Skjomen 
oppvekstsenter i Narvik 
kommune

I hvert nummer inviterer vi en styrer til å skrive om et 
tema han eller hun brenner for.

Det bør legges 
opp til en  
bemanning 
som sikrer at 
alle har  
muligheten til 
å arbeide med 
kompetanse- 
utvikling i  
arbeidstiden.
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Tema Barn som pårørende

Åpenhet viktig  
da mamma døde
Da mammaen til Astrid og Jenny fikk  
kreft, var det viktig for dem å ha  
normale dager i barnehagen.
TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK FOTO: CHARLOTTE WIIG

TA KONTAKT: – Det er lov å 
spørre «Går det bra?». Jeg liker 
også de som sier at de ikke 
har peiling på hva de skal si 
til meg, sier Joachim om tiden 
etter at han og barna Astrid (8) 
og Jenny (5) mistet kona og 
moren, Jorun, til kreft.
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D et viktigste for oss var å 
ha et normalt liv. Vi valg-
te tidlig å være åpne med 
barna og barnehagen. Jorun 
ville det, forteller Joac-

him Skouverøe. Han står på kjøkkenet og 
kutter opp sukkererter, tomater og agurk til 
middagen sammen med barna Astrid (5) og 
Jenny (8). Det er to år siden den kjære kona 
hans og mammaen deres døde etter tre års 
kamp mot kreften, kun 34 år gammel.

BA OM EN SAMTALE
I januar 2018 fikk Jorun påvist livmorhals- 
kreft. 

– Vi fikk først vite at det så ut som den 
ikke hadde spredd seg. Vi var veldig glade, 
selv om det betydde at vi ikke kunne få 
flere barn, forteller Joachim. To uker 
seinere oppdaget legene en sort prikk på 
skjelettet. Kreften hadde spredd seg, og 
ingen behandling virket på den aggressive 
kreften. Jorun Berntsen Skouverøe fikk 
livsforlengende behandling og jobbet som 
leder for digitale brukerinntekter og abon-
nement i Aftenposten helt frem til to dager 
før hun døde i april 2020. 

– Jeg hadde en uke normal pappaperm 
før det ble kreftoppfølgning. Midt oppe i det 
hele klarte vi å finne en normalitet. Du er 
ikke død før du er død, sa vi – og tenkte at 
akkurat nå har vi det bra, forteller Joachim. 
Da kona ble syk, innkalte de barnehagen 
til samtale. Bjerkedalen barnehage var på 
tilbudssiden med en gang, og tilbød dem 
til og med barnevakt. De trengte ikke det, 

fordi de har et stort nettverk av bestefor-
eldre og familie rundt seg.

– Det viktigste for oss var at barna had-
de det bra i barnehagen. Var de lei seg, vil-
le vi vite om det. Vi ba barnehagen spørre 
barna en gang for mye heller enn en gang 
for lite. Barnehagen hadde en lav terskel 
for å ringe eller sende oss en melding, 
forteller Joachim. Jentene brukte også 
hverandre mye i barnehagen. Var Astrid 
lei seg, gikk hun ofte til Jenny for å få trøst.

REAGERTE ULIKT
– Barna var lite preget av sykdommen i 
hverdagen. Vi hadde forberedt oss veldig 
på hva vi skulle si til dem da Jorun ble 
syk. Reaksjonen fra jentene da vi fortalte 
det var: Åh ja, kan vi gå og leke nå? smiler 
Joachim. Han forteller at jentene var 
overraskende lite opptatt av døden. Men 
de kunne komme tilbake og spørre «Skal 
mamma dø?».  

– Under middagen kunne Astrid ofte 
spontant konstatere at «mamma, du skal 
snart dø». Da svarte Jorun: «Det er mulig. 
Vi gjør alt for at det ikke skal skje», min-
nes Joachim. De prøvde alt. Alle mulige 
kurer. Immunterapi til 250 000 kroner, 
som Radiumhospitalet frarådet dem fordi 
det var liten sjans for at det ville hjelpe.

– Vi er glade for at vi gjorde det, for spør 
jentene, kan vi si at vi prøvde alt, men at 
ingen kunne redde mamma, sier Joachim. 
Jenny var 4 år og fortalte hva hun følte 
og tenkte etter at moren døde. Astrid var 
bare to år og hadde ikke samme språk. 

«JEG TRODDE 
DET VAR EN FASIT 
FOR Å HÅNDTERE 
SORG, MEN DET 
VAR DET IKKE.»

ENNÅ FRISK: Joachim, Astrid 
(3 måneder), Jorun og Jenny (3) 
på tur sommeren 2017. Sju må-
neder etter, på bursdagen sin, 

fikk Jorun diagnosen livmorhal-
skreft. Foto: privat
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Hun kunne bli sint på moren fordi hun 
døde. Og spørre faren «Pappa, du skal ikke 
forlate meg?».

– Det hender Astrid kan si «Mammaen 
min er død» til tilfeldig forbipasserende. 
Da er det litt artig å se reaksjonen til folk, 
smiler Joachim og tilføyer: 

– Da hun døde, hadde vi en fremtid 
igjen. Vi kunne planlegge helgen uten 
plutselig å måtte dra på sykehuset, sier 
Joachim.

SORG HAR INGEN FASIT
– Når vi savner, snakker vi om at vi får 
besøk av mamma. Vi er åpne om hva som 
skjer etter døden, og har sagt at hun ikke 
eksisterer mer. Hvis hun er i himmelen, 
kan vi sende en beskjed til henne ved å 
folde hendene og putte frimerke på ved å 
si amen. Jeg får beskjed om ikke å gråte 
når vi gjør det. For de liker ikke snufsin-
gen, samtidig gjør jeg et poeng ut av ikke 
å skjule det – og si at noen ting er det fint 
å være trist for, forteller Joachim. Han er 
psykolog og sier det både har hjulpet ham 
og ikke hjulpet ham i sorgen over kona.

– Jeg trodde det var en fasit for å 
håndtere sorg, men det var det ikke. Som 
psykolog var jeg opptatt av å hjelpe folk til 
å forholde seg til realitetene, noe vi gjorde. 
Samtidig trengte vi et snev av håp og for-
nektelse for å få hverdagen vi ønsket oss. 
Jeg trente masse og oppsøkte terapi selv, 

Barn som pårørende
·  Barn er pårørende når søsken eller foreldre har en psykisk lidelse,  

rusavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. 

·  Barn er også pårørende i situasjoner som ikke handler om sykdom. Det 
kan være at en av foreldrene sitter i fengsel eller tjenestegjør i utlandet, 
eller barnet lever i konfliktfylte samlivsbrudd.

·  Barn som søker asyl eller har flyktningstatus som følge av krig og flukt, 
kan også være pårørende.

·  Rundt 410 000 norske barn (37,3 prosent) lever med at en av eller begge 
foreldrene har en eller flere psykiske lidelser eller rusproblemer.

·  Over 34 000 barn under 18 år har en forelder som har eller har hatt kreft. 

·  Hvert år opplever 700 barn at en av foreldrene dør av kreft. 

·  Mellom 6000 og 9000 barn opplever hvert år å ha en forelder i fengsel.

·  Samlet har flere tusen barn i barnehage- og skolealder opplevd å miste 
en av foreldrene.

Kilder: fagrådgiver Ann Kristine Bergem i Pårørendesenteret og boka Barnehagens betydning når  
barn er pårørende av psykologspesialist Heidi Wittrup Djup

VALGTE ÅPENHET: Joachim 
Skouverøe forteller at det 
var viktig for han og kona, 
Jorun, å være åpne med 

barna Astrid (5) og Jenny (8) 
og barnehagen da Jorun fikk 

uhelbredelig kreft.
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fordi jeg visste at det var lurt. Jeg visste 
også at det var mulig å komme gjennom 
sorgen, sier han. 

SAVNET MAMMA
Pedagogisk leder Anne Kvaale i Bjerkeda-
len barnehage sier det er viktig at famili-
ene styrer hva de vil at barnehagen skal 
vite. Hun var tett på Jenny da moren ble 
syk, og forteller at de sørget for at hverda-
gen skulle bli så normal som mulig. 

– I perioder da moren var på sykehus, 
uttrykte Jenny at hun savnet mamma, 
forteller Anne. På foreldresamtalene og 
ved henting var barna i fokus, ikke morens 
sykdom med mindre foreldrene brakte det 
på banen. Anne har opplevd at foreldre 
til barnehagebarn har vært innlagt på sy-
kehus over en lengre periode uten at hun 
visste om det.

– Vi oppfordrer foreldrene til å være 
åpne om det skjer noe i familien, slik at vi 
er forberedt dersom barna tar det opp. Det 
er viktig å svare barn ordentlig når de spør 
om noe. Er barnet lei seg, er det lettere å 
møte barnets følelser om vi vet at moren 

ØNSKER DIALOG: Styrer Anne Christin 
Aastad (t.h.) og de pedagogiske lederne 
Vincent Titone og Anne Kvaale i Bjerke-
dalen barnehage oppfordrer foreldrene 
til å være åpne om det skjer noe i fami-

lien, slik at de er forberedt og kan svare 
barna dersom de tar det opp. 

FARGELEGGER: Pedagogisk leder Vincent 
Titone var tett på Astrid da moren døde, og var 
opptatt av at hun skulle leke med venner og ha 
en normal hverdag i barnehagen.

«HAR VI EN ÅPEN DIALOG, VET VI HVA SOM  
BLIR SAGT HJEMME OG OM SYKEHUSOPPHOLD, 

KAN VI MØTE BARN MED FAKTA.»

PERLEKUNST: Vincent hadde kun et tre timers frivillig kurs om barn som pårørende 
under utdanningen og hadde lite erfaring med barn og sorg før han møtte Astrid.
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er syk, eller barnet har sovet dårlig, sier 
Anne.

LITE I UTDANNINGEN
– Vi ga Astrid en normal hverdag, og det var 
ikke for å skjerme henne fra livet. Hun lekte 
med venner, og de snakket lite om sykdom-
men, forteller pedagogisk leder Vincent 
Titone, som var tett på Astrid. Han har selv 
ingen erfaring med død i nære relasjoner, og 
synes det kan være vanskelig å forstå. 

– Det er individuelt hvordan folk reage-
rer. Vi skal være profesjonelle, men også 
menneskelige. Har barnet en dårlig dag, 
kan vi ikke bare skylde på at moren er død. 
Kanskje har barnet sovet dårlig, sier Vincent. 
Han hadde kun et tre timers frivillig kurs om 
barn som pårørende under utdanningen. 

KURSER ANSATTE I BARN OG SORG
Styrer Anne Christin Aastad sier de har 

FLYTTER TIL NY BYDEL: 
– Jeg gleder meg til å 
flytte, til å slippe være 
kreftfamilien, sier  
Joachim som lager 
middag sammen med 
barna Jenny (8) og Astrid 
(5) (t.h.).

beredskapsplaner for kriser og kurser 
ansatte om barn i sorg og kriser. De tilbyr 
og ber også om samtaler med foreldre ut 
over de årlige foreldresamtalene.

– Har vi en åpen dialog og vet hva som 
blir sagt hjemme, kan vi møte barn med 
fakta. Er barnet lei seg, og vi først får be-
skjed lang tid etterpå om at faren var syk, 
fanger vi det ikke opp på samme måte, 
sier styreren. Hun har hatt flere barn som 

BARNS RETTIGHETER SOM PÅRØRENDE 
Fra 2010 fikk helsepersonell plikt til å ivareta mindreårige barn som er pårørende av 
pasienter med psykisk sykdom, rusavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. 
Det skal også være egne barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten. 
I 2018 fikk også pårørende til søsken og barn som etterlatte samme rettigheter. Det 
betyr at helsepersonell skal sørge for informasjon og nødvendig oppfølging som min-
dreårige barn kan ha behov for som følge av at barnets forelder eller søsken er pasient 
med psykisk sykdom, rusavhengighet, alvorlig somatisk sykdom, skade eller død.
Kilde: helsepersonelloven §10 a og 10 b lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
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pårørende i sine 20 år i barnehagen. Tre 
av dem har mistet en forelder. Hun sier det 
kan være utfordrende hvis foreldre ikke 
ønsker å fortelle barna at en i familien er 
syk eller skal dø. De jobber med å skape 
gode relasjoner, slik at de kan ta vanske-
lige samtaler, som å veilede foreldre til å 
være åpne. 

– Barnehagen er et sted som skal være 
stabilt og forutsigbart. Det gir trygghet til 
både barn og foreldre, også i kriser, sier 
styreren. 

VÆR PÅ TILBUDSSIDEN
Tilbake på kjøkkenet er Joachim og jente-
ne ferdig med å skjære opp grønnsakene 
til middagen. I dag blir det et nostalgisk 
måltid, ifølge Joachim, med kylling og 
bearnaisesaus. Joachim sier det er viktig 
at barnehagen er på tilbudssiden når barn 
blir pårørende, og at den informerer om 

– DET ER KJEMPEVIKTIG AT  
BARNEHAGEN ER ET FRISTED
Det sier kreftsykepleier Sigrid Elisabeth Trandum i 
Kreftforeningen.

– I barnehagen kan barna leke og ha det 
fint. Det blir nok snakk om sykdom og 
død hjemme, sier Trandum. Hun sier det 
er viktig at ansatte i barnehagen følger 
opp familien underveis og ikke bare i 
starten. 

– Ansatte bør ta initiativ til å ringe 
hjem til foreldrene og spørre om det er 
noe nytt de trenger å vite. Familien har 
ofte mer enn nok med sitt, sier Trandum. 
Hun råder foreldrene til å være åpne med 
barnehagen og andre foreldre. Da er det 
lettere å møte barnet hvis barnet blir engs- 
telig fordi faren ikke kommer og henter til 
avtalt tid, eller hvis barnet kaster ting rundt seg fordi det er sint. 

– Den største utfordringen er foreldre som i beste mening skjermer bar-
na og ikke vil fortelle dem at de er syke eller skal dø. Det kan være skade-
lig, fordi det kan ødelegge tilliten. Barn er kloke og får med seg endringer 
som telefoner, blomster og at noen er mer lei seg, påpeker Trandum. Kreft 
er tabu spesielt i innvandrerfamilier. Da råder hun ansatte til å bruke tid på 
å få til åpenhet. Ansatte kan få veiledning av Kreftforeningen på telefon 
eller chat. Nettsiden deres har også filmer de kan bruke. 

KREFTSYKEPLEIER: Sigrid 
Elisabeth Trandum i Kreftfo-
reningen sier det er viktig at 
ansatte i barnehagen følger 

opp familien underveis og  
ikke bare i starten.  

Foto: privat

hvilke tilbud som finnes. Det kan være 
at familier kan få hjelp av familievern-
kontoret, eller prioritert plass for yngre 
søsken som trenger barnehageplass. Noen 
foreldre ønsker kanskje veiledning. Han 
opplevde at flere ansatte hadde lite kunn-
skap om barn og sorg.

– Barnehagen får dårlige premisser til å 
hjelpe deg dersom du ikke er åpen. Samti-
dig kan du ikke presse de som ikke ønsker 
det, til å være åpne, sier Joachim. Han 
sier åpenhet gjør alt så mye lettere, men 
at foreldre er forskjellige. Selv trengte han 
og jentene bare et normalt liv. Snart skal 
de flytte inn i et nytt hus i en annen bydel i 
Oslo sammen med Joachims nye kjæreste.

– Jeg gleder meg til å flytte, til å slippe 
å være kreftfamilien. De fleste som har 
mistet, vil gjerne leve et normalt liv igjen, 
smiler Joachim.

line@utdanningsnytt.no

NORMAL HVERDAG: Astrid søkte ofte trøst 
hos storesøster Jenny i barnehagen da 
moren døde av kreft. Hjemme snakket de om 
at det fint å være lei seg, og at det er fint å 
ha det bra.

«DET HENDER  
ASTRID KAN SI  

'MAMMAEN MIN  
ER DØD' TIL  
TILFELDIG  

FORBI- 
PASSERENDE.  

DA ER  
DET LITT  

ARTIG Å SE  
REAKSJONEN  

TIL FOLK.»
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Tema Barn som pårørende

En halv million  
barn er pårørende
Nesten halvparten av alle norske barn er  
pårørende til foreldre eller søsken med sykdom  
eller vanskelige livssituasjoner.
TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK ILLUSTRASJON: MADELEINE ANDERSEN

D et finnes ingen samlet oversikt 
over hvor mange barn som er 
pårørende i Norge, men samler 
vi alle tall, er det rundt en halv 
million barn under 18 år, sier 

psykiater og fagrådgiver Anne Kristine Ber-
gem i Pårørendesenteret. De gir pårørende 
gratis hjelp på telefon, chat og på nettsiden. 

SMÅ BARN ER SÅRBARE
Det er rundt 1,2 millioner barn i Norge, ifølge 
Statistisk sentralbyrå. Av disse lever 410 000 

med at en eller begge foreldrene har psykis-
ke lidelser eller rusproblemer. Over 34 000 
barn har en forelder som har eller har hatt 
kreft. Mellom 6000 og 9000 barn opplever 
hvert år å ha en forelder i fengsel. I tillegg 
kommer barn med foreldre med somatiske 
lidelser og foreldre som følges opp av fastle-
gen eller kommunehelsetjenesten, eller som 
har søsken som gir utfordringer i familieli-
vet. Også barn av foreldre som tjenestegjør i 
utlandet, er pårørende. Barn som søker asyl 
eller har flyktningstatus som følge av krig og 
flukt, kan også være det.

– Barn under seks år er en spesielt 
sårbar gruppe, sammenliknet med eldre 
barn, for de er helt avhengig av de 
voksne rundt seg. En 14-åring kan 
være sammen med venner, sier Ber-
gem. Hun sier barn som pårørende 
ikke er et tema for de få, men for de 
mange. Barn som ikke er det selv, 
kan ha en venn som er pårørende.

KLARER SEG BEDRE VED ÅPENHET
– Barn som lever i familier med 
åpenhet, mye ressurser og god 
kommunikasjon, og som anerkjennes 
for sine følelser, vil ha det bedre når 
sykdom rammer, enn barn i familier som 
har lite å gå på, sier Bergem. Hun oppfor-
drer barnehageansatte til å være spesielt 
oppmerksomme på dem. 

– Blir det en familiehemmelighet, så blir 
det opp til barnas fantasier hva som skjer. 
Barn skjønner at de ikke kan snakke om 
det, og da spør de heller ikke, og foreldrene 
tror at barna har det bedre enn det de har, 
påpeker Bergem. Det kommer også frem i 
multisenterstudien om barn som pårørende, der 
530 familier deltok. Barna er lojale, dekker 
over, prøver å være snille for ikke å belaste 

Studie om barn som pårørende
·  Multisenterstudien er den største studien om barn som  

pårørende i Norge.

·  Studien omfatter 534 familier, der 246 er barn og unge mellom 8 og 18 
år, 518 foreldre som var pasienter, 266 annen forelder/voksen i familien, 
278 behandlere og 125 lærere eller pedagoger i barnehage og skole. 

·  Spesialisthelsetjenesten og kommunene følger bare delvis opp loven om 
barn som pårørende. 

·  18 prosent av barna hadde opplevd traumer.

·  Barn av psykisk syke foreldre har lavere livskvalitet enn normalbefolk-
ningen. 

·  Barn og ungdom tar vesentlig flere omsorgsoppgaver og gjør mer hus-
arbeid enn vanlig.

·  Foreldre med somatisk sykdom opplever mer sosial støtte enn foreldre 
som sliter med rus og psykiatri.

·  Studien er gjort av Akershus universitetssykehus i samarbeid med 
Nordlandsykehuset, Stavanger universitetssykehus, Rogaland A-senter, 
Sørlandet sykehus, Vestre Viken Helseforetak, Regionsenter for barn og 
unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør og BarnsBeste.

·  Studien er finansiert av blant annet Norges forskningsråd og Helsedi-
rektoratet.

Kilde: Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie (2015)
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«BARN SOM PÅRØRENDE  
ER IKKE ET TEMA FOR DE FÅ, 

MEN FOR DE MANGE.»

SER BARNET: Det er utrolig hva barn kan håndtere når de 
gjør det sammen med trygge voksne, og når de opplever at 

de ikke er alene, sier eksperter på barn som er pårørende. 
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foreldrene og blir gående alene med uroen, 
tankene og følelsene, ifølge studien. Det kan 
være en like stor belastning som at noen i 
familien er syk, påpeker Bergem. 

BARN KAN TÅLE MYE
– Det er utrolig hva barn kan håndtere når de 
gjør det sammen med trygge voksne, og når 
de opplever at de ikke er alene og har noen 
å snakke med, sier Bergem. Hun sier peda-
goger er vant til å snakke med barn, og kan 
være gode samtalepartnere for foreldre.

– Barn er ikke redde for ord, men for 
voksne som bryter sammen i krampegråt, 
sier Bergem. Klarer ikke moren å si at hun er 
syk, til barnet uten å gråte, kan du foreslå at 

hun øver seg ved å snakke om det med andre 
voksne først, råder Bergem. 

ENNÅ TABU
Foreldre med somatisk sykdom opplever mer 
sosial støtte enn foreldre som sliter med rus 
og psykiatri, ifølge multisenterstudien. 

– Det er knyttet mer tabu, moral og stigma 
til rusrelaterte og psykiske lidelser. Det er let-
tere å si på foreldremøtet at mannen min har 
kreft, enn at mannen min er innlagt for psy-
kose fordi han drakk for mye. Hvis familien 
skammer seg, er det ikke så lett å hjelpe, sier 
Bergem. Hun forteller om en jente med far i 
fengsel, som opplevde at verdisaker ble ryddet 
bort da hun ble med venner hjem. Jenta fikk 
det med seg og sluttet å bli med noen hjem. 

– Det blir barna som lider, om man ikke 
snakker om det, sier Bergem.

ER ENNÅ ILDSJELSARBEID
Sykdom påvirker barns, foreldres og fami-
liers situasjon i stor grad. De får ikke den 
informasjonen og hjelpen de trenger, ifølge 
multisenterstudien fra 2015. 

– Det kan skyldes at helsepersonell har 
mange oppgaver og en opplevelse av manglen-
de kompetanse. Selv om helsepersonell har 
plikt til å ta hensyn til barn som pårørende, 
er det dessverre fremdeles ildsjelsarbeid, sier 
Bergem. Hun sier barn som pårørende må 
inn i sykehusene og legenes finansieringssys-
tem med en egen kode. Først da viser man at 
det er viktig. Kommunene er anbefalt å ha en 
såkalt barneansvarlig som følger opp barn som 
pårørende, men de har ingen plikt til det. Alle 
sykehus har det, men ofte i små stillingsbrøker.

KOMMUNENE FØLGER DÅRLIG OPP
I Sintef-rapporten om kommunalt psykisk 
helse- og rusarbeid fra 2019 oppgir 47 

PÅRØRENDESENTERET
•  Det gir gratis hjelp til alle typer pårørende 

uansett livssituasjon gjennom telefon, chat og 
informasjonsmateriell. 

•  Senteret er en ideell stiftelse som ligger i 
Stavanger, og er delvis finansiert av offentlige 
tilskudd. 

•  Det tilbyr også hjelp til fagfolk og holder kurs 
på universiteter, for kommuner og for spesia-
listhelsetjenesten. De har også hatt fagdager i 
barnehager og i regi av Utdanningsforbundet.

Les mer: www.parorendesenteret.no

PSYKIATER: – Barn 
som lever i familier 

med åpenhet og som 
anerkjennes for sine 

følelser, vil ha det 
bedre når sykdom 
rammer, enn barn i 

familier som har lite å 
gå på, sier fagrådgiver 
Anne Kristine Bergem 
i Pårørendesenteret. 

Foto: Kristin Lyse  

«DET ER  
UTROLIG HVA  

BARN KAN 
HÅNDTERE NÅR 

DE GJØR DET 
SAMMEN  

MED TRYGGE 
VOKSNE.»
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ANNONSE

prosent av kommunene at de i noen grad har 
systematisk oppfølging av barn som pårøren-
de, mens 20 prosent oppgir at de i liten eller 
svært liten grad har dette. 

– Det handler nok delvis om at kommune-
ne ikke er pålagt å ha barneansvarlige som 
skal følge opp barn som pårørende. I Pårø-
rendestrategien er det forslag om å innføre 
barneansvarlige i kommunene, men det er 
ikke bestemt ennå, svarer Bergem.

FORELDRE MÅ SAMTYKKE
En annen forklaring kan være at det er 
vanskelig å overføre informasjon fra spesia-
listhelsetjenesten til kommunene, på grunn 
av manglende systemer og at det er tidkre-
vende, ifølge fagrådgiver Mary-Ann Esperaas 
i BarnsBeste. Det er et nasjonalt kompetanse-
nettverk for barn som pårørende. 

– Nå er det flere sykehus som utarbeider 
elektroniske systemer for informasjon om 
barn som pårørende, så det vil bli bedre. Men 
kommunene har ulike systemer for dette, og 
da stopper det opp, sier Esperaas. Hun sier 
foreldrene også må samtykke til at barna og 
barnehagene skal få informasjon.

BarnsBeste 
BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk som skal bidra til økt 
samarbeid om barn som pårørende mellom spesialisthelsetjenesten, 
kommunene og kompetansemiljøer.

De jobber ikke direkte med foreldre og barn. 

De jobber med blant annet høringsuttalelser og nasjonale satsinger, lager 
informasjon til barn og familier, holder kurs, underviser og har deltatt i 
sorgstøtte i barnehager.

De skal bidra til økt kompetanse om hvordan det er å leve med foreldres 
sykdom eller skade, og hvordan barna best kan ivaretas. Det gjør de via 
rådgivning, fagutvikling, forskning og formidling.

Nettverket er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet og ledes av 
Sørlandet sykehus.

Les mer: barnsbesteblogg.com

– Derfor har barnehagene en kjempeviktig 
rolle for å skape åpenhet og tillit til foreldrene, 
sier Esperaas. Hun sier foreldre ofte vil skjerme 
barna, men også små barn merker endringer. 

– Barn har god fantasi og kan lett tro at det 
er deres feil. Vi vet at de fleste barn som lever 
med sykdom, klarer seg fint hvis de får en 
forklaring og opplever å forstå situasjonen, 
påpeker Esperaas. 

line@utdanningsnytt.no

FAGRÅDGIVER: – For-
eldre vil ofte skjerme 
barna, men også små 
barn merker endringer 

med en gang, sier 
Mary-Ann Esperaas i 

BarnsBeste. Foto: Lars 
Kristian Singelstad, 

SSHF
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Ingen skal møte kreft alene

– Kreftsykdom kan gi grunnlag for en rekke spørsmål
og følelsesmessige reaksjoner. Da er min jobb å lytte, 
gi råd og møte barn og voksne der de er.
                                    

Martine, kreftsykepleier

Fo
to
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n 
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lle
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ils

en

Vi i Kreftforeningen har mer enn 80 års erfaring 
med kreft. Hos oss treffer du erfarne fagfolk som 
kan veilede deg om hvordan man kan snakke med 
barna, svare på spørsmål om selve sykdommen,
og kjenner til lokale tilbud.

Snakk med oss i Kreftforeningen
Tjenesten er gratis og vi snakker norsk og engelsk.

Les mer eller chat på 
kreftforeningen.no/tilbud, telefon: 21 49 49 21, 
e-post til radgivning@kreftforeningen.no 
Åpningstider: Mandag–fredag kl. 0900–1545.

Les mer om barn 
som pårørende her:

Når noen i familien får kreft betyr 
det ofte store forandringer i barn 
og unges liv.



Hanne valgte å være åpen  
om barnefarens rusproblemer 
da sønnen begynte i  
barnehagen. Hun skulle  
ønske barnehagen hadde 
veiledet henne i stedet for å  
kontakte barnevernet. 
TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK  
FOTO: MARIE VON KROGH

M in sønn er pårørende til 
en far som ruser seg. Jeg 
fulgte opp ungen min 
på best mulig måte. Jeg 
skulle ønske de kunne 

snakket med oss og veiledet oss før de send-
te bekymringsmelding til barnevernet, sier 
Hanne. Hun har startet et nytt liv på et nytt 
sted på Sør-Vestlandet og ønsker ikke å stå 
frem med navn og bilde av hensyn til barna. 
Hanne er ikke hennes egentlige navn.

BARNEFAREN HAVNET I FENGSEL
Hanne hadde vært rusmisbruker i 12 år 
da hun ble gravid. Det ble redningen. Hun 
la seg frivillig inn på avrusning. Hun fikk 
høre at hun kom til å sprekke og miste 
barnet sitt, så hun skrev seg selv ut.  

Hanne  
savnet  
støtte  
i barne- 
hagen

«JEG ER STOLT AV MIN EGEN 
HISTORIE. HVIS MIN HISTORIE 
KAN HJELPE ANDRE BARN OG 

FORELDRE, ER DET BRA.»

Tema Barn som pårørende
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NYTT LIV: Hanne har brutt med barnas far, 
som er rusmisbruker, og har flyttet til et nytt 

sted og begynt på nytt. Samarbeidet med 
barnehagen var vanskelig i starten. Barna  

og moren er anonymisert på bildene av 
hensyn til barna.
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de samarbeidet de første årene i barneha-
gen som vanskelig. 

– Jeg ble lei meg, bitter og sint fordi 
jeg følte barnehagen var ute etter meg. 
Min tillit til dem forsvant. De var kanskje 
redde for tilbakefall. Jeg visste at det ikke 
kom til å skje, sier Hanne. Barnevernet ble 
stadig kontaktet av barnehagen. Sønnen 
slet med aggresjon, spasmer og posttrau-
matisk stress. Barnefaren hadde sagt fra 
seg foreldreansvaret da sønnen var to år. I 
periodene han hadde kontakt med faren, 
ble det, ifølge Hanne, verre. Hanne hadde et 
godt samarbeid med barnevernet og tok fle-
re foreldrekurs. Da sønnen var fem år, fikk 
han en lillebror med samme far. Da innså 
Hanne at barna ikke kunne ha kontakt med 
barnefaren lenger. Den eldste sønnen hadde 
fortalt i barnehagen at faren slo ham. 

– Det var vanskelig å innse at det ikke 
var det beste for barna å se faren mer, for-
teller Hanne. Samarbeidet med barneha-
gen ble veldig bra da hun kuttet kontakten 
med barnefaren. 

ØNSKET VEILEDNING
– Barnehagen sa de heiet på meg, men 

VEILEDER: – Barn tåler at 
vi snakker om sårbare ting. 
Voksne er altfor redde for å 
snakke om det, fordi vi selv 

opplever samtalene som 
vonde, sier Solveig Fjer-
mestad i Norske kvinners 

sanitetsforening (NKS) Vei-
ledningssenter Vest-Norge. 

Foto: privat

TØFF TID: – Det var vanskelig å innse 
at det ikke var det beste for barna å se 
faren mer, forteller Hanne. Samarbeidet 
med barnehagen ble veldig bra da hun 
kuttet kontakten med barnefaren, som 
var rusmisbruker.

«I DAG FORSTÅR JEG BARNEHAGENS  
PERSPEKTIV. DER OG DA OPPLEVDE JEG  
DET SOM URETTFERDIG.»

Hanne avla urinprøve to ganger i uka i hele 
svangerskapet og har siden vært rusfri. 
Hjemme ventet en samboer som fortsatt 
ruset seg. Hun ville ikke gi ham opp.

– Jeg ville at vi skulle klare dette sammen. 
Idylliserte at vi skulle være sammen resten 
av livet. Da jeg gikk gravid, tok jeg kontakt 
med barnevernet. Jeg var livredd for at 
de skulle ta barnet fra meg, og ville være 
i forkant, forteller Hanne. Hun flyttet fra 
barnefaren da sønnen var ett år. Året etter 
havnet barnefaren i fengsel på grunn av vold 
og trusler mot Hanne. Hun flyttet til et nytt 
og trygt nabolag, byttet om omgangskrets 
og hadde god støtte i moren og søstrene. Da 
sønnen begynte i barnehagen, valgte Hanne 
å være åpen om familiens fortid. 

VANSKELIG SAMARBEID
– Jeg la alle kortene på bordet. Hvis faren 
plutselig kom og hentet sønnen, måtte de 
vite om ham, forteller Hanne. Hun opplev-
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gjorde meg usikker som mor, sier Hanne. 
Hun opplevde også at sønnen ble mobbet 
i barnehagen, og at de ikke tok henne på 
alvor da hun fortalte om det. 

– Etter en fysisk hendelse med mob-
bing, truet jeg med advokat og å ta ham 
ut av barnehagen. Da tror jeg de tenkte at 
jeg hadde fått bein i nesa, forteller Hanne. 
Hun ville bevise at hun klarte å holde seg 
rusfri og å ta vare på barna.

– Jeg synes vi har det bra. Men eldste-
mann går til behandling for traumer. Han 
har opplevd altfor mye til å være så liten, 
forteller Hanne. Han har sett faren true og 
slå henne. Han har sett faren ruset og sint. 
Sett i ettertid forstår hun at barnehagen 
gjorde som de gjorde.

– I dag forstår jeg barnehagens per-
spektiv. Der og da opplevde jeg det som 
urettferdig. Jeg var sårbar, gikk med en 
frykt for å miste barnet og levde i en volds-
spiral det var vanskelig å komme ut av, 
forteller Hanne.

STOLT AV EGEN HISTORIE
Hanne var åpen om sin fortid da eldste- 
mann begynte på skolen, og overfor for-
eldrene til vennene hans. 2-åringen går i 
en annen barnehage, og de vet ingenting 
om familiens fortid. Der er hun bare en 
«vanlig» mor. 

– Jeg er stolt av min egen historie. Jeg 
har startet på nytt. Hvis min historie kan 
hjelpe andre, er det bra. Det er viktig å ikke 
miste troen på seg selv, sier Hanne. Veile-
der Solveig Fjermestad i Norske kvinners 
sanitetsforening (NKS) Veiledningssenter 
Vest-Norge bekrefter Hannes historie. Både 
Hanne og sønnen går dit til samtaler.

– Mitt inntrykk av mor er at hun er på 
full fart tilbake til et normalt liv. Hun har 
en historie og flere erfaringer som har 
preget henne og sønnen. Hun har valgt 
å være åpen og samarbeider godt med 
skolen, forteller Fjermestad. Hun sier 
balansegangen barnehagen jobber i, kan 
være utfordrende.

– Er du i en sårbar situasjon og blir 
mistenkeliggjort, får du en utrygg rela-
sjon. Det samme får du hvis informasjon 
du gir, blir brukt mot deg i en melding til 
barnevernet. Får du en trygg relasjon, er 
det lettere å samarbeide, ta imot råd og få 
støtte. Jeg tror mye kunne vært unngått 

– Åpenhet er vanskelig  
for mange foreldre
I løpet av et år opplever mellom 6000 og 9000 barn  
at en av foreldrene havner i fengsel.

Det viser tall fra For fangers pårørende (FFP). Tallet er 
unøyaktig fordi antallet barn ikke registreres automatisk 
når en person må i fengsel, og stadig flere soner med 
elektronisk kontroll. 

– Vi anbefaler foreldre å være åpne i barnehagen. 
Det er viktig at de som er mye sammen med barna, vet 
om endringer i barna livssituasjon, sier kriminolog og 
seniorrådgiver Bente Grambo i FFP. Da kan de ansatte 
være bevisste på endring som at barnet er lei seg, 
sinna eller innesluttet. 

LEKER POLITI OG RØVER
– Mange barn i barnehagealder leker «politi og røver», 
og det kan være sårt å få beskjed om å være røver fordi 
pappa er i fengsel. Er foreldrene åpne, er det lettere å 
snakke med de andre barna om det også, sier Grambo.  
Hun sier åpenhet er vanskelig for mange. Noen vil 
kanskje at bare den pedagogiske lederen på avdelingen 
skal vite det. Andre foreldre forteller at pappa eller mam-
ma er på jobb i utlandet eller studerer, istedenfor å fortelle om fengslingen.

 – Barn skjønner mer enn vi tror, og de vil synes det er rart at pappa ikke 
kommer hjem for å feire barnets bursdag, eller at de ikke kan få snakke 
med pappa når som helst. Foreldrene lar være å fortelle at pappa er i 
fengsel, i beste mening for å beskytte barnet, men det kan føre til at barnet 
forstår at dette er noe det ikke skal snakke om, sier Grambo. Hun sier bar-
nehageansatte kan vise foreldrene at de er der for å støtte familien, men at 
det kan være lurt å trå varsomt og spørre om det er noe i barnets liv som 
kan forklare eventuell ny atferd.

BARN I LIVSKRISE
– Barnehageansatte er flinke til å møte barn i ulike livssituasjoner, og 
trenger ikke tenke på barn med foreldre i fengsel som noe veldig annet 

enn barn som opplever en annen 
livskrise, påpeker Grambo. Hun 
sier barnehagene kan få informa-
sjonsmateriell og videoer av FFP 
til bruk i barnehagen. 

KRIMINOLOG: 
– Foreldrene lar 

være å fortelle 
at pappa er i 

fengsel, i beste 
mening for å 

beskytte barnet, 
men da forstår 

barnet at dette er 
noe de ikke skal 
snakke om, sier  
Bente Grambo 

i For fangers 
pårørende (FFP). 

Foto: privat

INFORMASJON: Barnehagene kan 
få informasjonsmateriell og videoer 
av For fangers pårørende (FFP), som 
dette nye heftet. Foto: FFP
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livet, men han er et sårbart barn med sine 
utfordringer, forteller styreren. Hun sier 
de jevnt og trutt har barn som pårørende 
i barnehagen, men det er umulig å lage 
rutiner på det.

– Barn er ulike. Kommer du i relasjon 
til barnet og får det til å stole på deg, får du 
mye mer gjennomslagskraft, sier styreren.

BARNEHAGEN BETYR MYE
Rundt 450 000 barn har en forelder som 
har en psykisk lidelse eller rusproblemer, 
viser tall fra Folkehelseinstituttet.  

– Barnehagene kan bety mye for disse 
barna. De trenger voksne som bekrefter 
deres følelser og støtter barnas opplevelser. 
Da vil barna skjønne at alle følelser er lov 
å ha selv om følelsen er sint, redd eller lei 
seg, forteller Solveig Fjermestad. Når barn 
ikke får sette ord på følelser og opplevelser, 
vil de tro at dette ikke er greit å snakke om 
og å føle, ifølge Fjermestad. Det kan føre 
til at barna utvikler et negativt selvbilde, 
depresjon og angst. Hun sier mange ikke 
våger å snakke med barn om sårbare tema.

– Barn tåler at vi snakker om sårbare 
ting. Voksne er altfor redde for å snakke 
om det, fordi vi selv opplever samtalene 
som vonde, påpeker Fjermestad. 

JOBBER FOR ÅPENHET
Foreldre med somatisk sykdom opplever 
mer sosial støtte enn foreldre som sliter 
med rus og psykiatri, viser multisenter-
studien Barn som pårørende fra 2015.

– Det er ennå mye skam rundt psykiatri 
og rusavhengighet. Vi jobber derfor for at 
foreldrene skal være åpne med barneha-
geansatte, sier Fjermestad. Det tar i snitt 
tre år før familier erkjenner at en i fami-
lien har et rusproblem, og sju år før den 
som ruser seg, erkjenner problemet. 

– Barn kan ikke vente på det. Hvis du 
ikke vet noe, men merker endringer på 
barnet, kan du spørre foreldrene om du 
tror endringene i barnets atferd kan ha 
noe med hjemmesituasjonen å gjøre, sier 
Fjermestad.

– Det er viktig å gi foreldrene støtte, 
bekrefte den tøffe situasjonen de er i, og 
spørre hva de trenger av barnehagen, sier 
Fjermestad. Ansatte kan også tipse foreld- 
rene om instanser som kan hjelpe dem. 

line@utdanningsnytt.no

«BARN TÅLER AT 
VI SNAKKER OM 
SÅRBARE TING. 

VOKSNE ER  
ALTFOR REDDE 
FOR Å SNAKKE 

OM DET, FORDI VI 
SELV OPPLEVER 

SAMTALENE SOM 
VONDE.»

hvis man har en åpen kommunikasjon, 
sier Fjermestad. 

ÅPEN OG SAMARBEIDSVILLIG
Styreren i barnehagen til Hannes eldste 
sønn sier hun opplevde Hanne som åpen 
og samarbeidsvillig.

– Slike vurderinger er vanskelige. Når 
vi er bekymret for et barn, må vi sende 
bekymringsmelding. Hun savnet nok et 
samarbeid om når vi meldte inn ting, sier 
styreren. Hun sier samarbeidet i starten 
var vanskelig, fordi de opplevde at Hanne 
ville klare ting selv.

– Etter hvert fikk hun større trygghet i 
seg selv og bedre rådgivere rundt seg. Da 
hun forsto at vi ville hjelpe og ikke ta hen-
ne, kom gjennombruddet, sier styreren. 
Hun sier det er forståelig at Hanne var 
redd for å miste barnet. 

– Hanne er en enormt tøff dame som 
har kommet dit hun er, påpeker styreren. 
Hun mener de verken stigmatiserte henne 
eller sønnen, og at de tok tak i mobbingen.

– Sønnen er et fantastisk, nydelig, 
intelligent og kompetent barn og har et 
godt utgangspunkt for å komme langt i 
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I hvert nummer inviterer vi fagfolk som jobber opp mot 
barnehager, til å skrive om et tema de brenner for.

J eg har pårørendeerfaring. Et barn som 
strever, og hans søster som ble glemt. All 
min tid og oppmerksomhet gikk til barnet 

som strever – helt til den dagen søsteren sa til 
en fagperson: «Han stjeler mamma'n min fra 
meg.» Det var vondt og vanskelig å høre henne 
fortelle om det til en fagperson, og det gikk et 
lys opp for meg: Jeg hadde brukt nesten all min 
tid på broren hennes. Derfor er jeg så opptatt av 
temaet. Det er så viktig for oss som møter barn 
og unge i utdanningssystemet, å ha kunnskap 
og kompetanse på dette området. 

BARNA KAN FÅ PROBLEMER
I mitt arbeid som barnehagelærer og spesial- 
pedagog opplever jeg i veiledning, kurs og kom-
petanseheving at det er lite søkelys på barn som 
pårørende. Mange barn opplever å ha en psy-
kisk syk forelder, eller at en av foreldrene ruser 
seg, tar livet sitt eller på andre måter kommer i 
en svært vanskelig situasjon. Det er rundt 9 000 
barn som årlig opplever at en av foreldrene sit-
ter i fengsel. Mange barn er pårørende til søsken 
med spesielle behov.

Barn som er pårørende, har en høyere risiko 
for å utvikle psykiske, sosiale og adferdsmes-
sige problemer enn andre barn. Konfliktfylte 
familiesamspill, dårligere foreldrefungering og 
omsorgssvikt er noen av konsekvensene av ikke 
å ivareta denne gruppen barn (Udir.no, Torvik 
mfl. 2011).

IKKE HA HEMMELIGHETER
Anne Kristine Bergem (2018) har i sine fore-

drag og i boka Når barn er pårørende synliggjort 
denne gruppen barn ved å si at «barn skal være 
hovedperson i eget liv», og at «ting som ikke blir 
snakket om, blir hemmeligheter». Det er vi som 
fagpersoner i barnehagen som må fri barnet fra 
hemmelighold og si at de kan snakke med andre 
om det som er vanskelig: som at pappa er syk i 
tankene, eller at onkel sitter i fengsel. Vi må gi 
barnet informasjon og våge å svare direkte og 
helt konkret på barnas spørsmål. Vi må spørre 
barnet: «Jeg vet at mamma er syk. Hvordan er 
det for deg?» Vi kan for eksempel si: «Mamma 
har forandret seg etter at hun ble syk. Det er lov 
for deg å være sint, men du har også lov å være 
glad. Mamma blir ikke sykere av at du er sint, 
eller friskere av at du er glad». 

TRENGER MER KUNNSKAP
Jeg vil være med på å synliggjøre barn som 
pårørende gjennom mitt arbeid ved å belyse 
det på min arbeidsplass, men jeg kan ikke bære 
dette ansvaret alene. Utdanningsinstitusjonene, 
arbeidsgiverne, kommunene og staten må ta 
ansvar for å danne systemer og bidra til kompe-
tanseheving og etter- og videreutdanning for oss 
som står i det direkte arbeidet med barn som 
er pårørende. Det kan være helt avgjørende for 
barnas fremtid.

Jeg er pårørende til et barn som strever, og er opptatt av at vi som  
jobber med barn, skal ha kunnskap om temaet, skriver Ingvild Aga.

–Det er lite søkelys på 
barn som pårørende

Sideblikk

Ingvild Aga 
spesialpedagog i Lillestrøm 
kommune
ingvild.aga 
@lillestrom.kommune.no

I hvert nummer inviterer vi fagfolk som jobber opp mot 
barnehager, til å skrive om et tema de brenner for.

Vi må  
spørre barnet: 
«Jeg vet at  
mamma er  
syk. Hvordan  
er det for  
deg?»
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– KAN DU LOVE Å LEVE TIL 
JEG ER KONFIRMERT?

LEVER HER OG NÅ: Det er ni år 
siden Monica Lund Osther fikk kreft, 
og hun forsøker å leve et så normalt 
liv som mulig med barna Marcus (13) 
og Ella (11) Lund Andresen.

Barnehagelærer Monica Lund Osther får spørsmålet da 
hun forteller barna sine at hun har uhelbredelig kreft. 

For henne har åpenhet vært helt avgjørende.
TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK FOTO: CHARLOTTE WIIG
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M onica var 37 år da hun fikk 
kreft. Hun var alenemor for to 
barn på 2 og 4 år. Hun hadde 
merket en endring i det ene 
brystet, men følte seg frisk og 

var sikker på at det ikke var farlig. 
– Det tok en halvtime fra jeg dro til legen og 

følte meg frisk, til jeg kom ut og hadde kreft. Det 
var surrealistisk, sjokk og kaos. Jeg visste at selv 
om barna var små, kom de til å føle at stemnin-
gen var annerledes. Jeg fortalte dem at jeg var 
trist fordi jeg hadde en sykdom som het kreft, og 
at legene var gode til å fikse det, forteller Monica. 

BARNA REAGERTE ULIKT
Barna reagerte ulikt. 4-åringen synes det var 
spennende og spurte om legen skulle skjære i 
henne, mens 2-åringen lurte på om hun også 
kunne blir syk av kreft. Monica tok med barna 
på sykehuset, for å vise at det er et trygt sted 
der de tar vare på mamma. De hadde også stor 
nytte av å lese boka om Kjemo-Kasper som får 
cellegift.

– Den gangen var det med tanke på at jeg 
skulle bli frisk og fortsette livet. Det ble jeg jo, 
og som alenemor var det viktig å komme raskt 
tilbake i jobb og ta hverdagen tilbake, forteller 
Monica. At moren hennes flyttet inn, var avgjø-
rende i den tøffe tiden med kreftbehandling. To 

år etter at hun fikk kreft, traff hun Kristian og 
hans to barn, og livet var fint. Hun hadde fått 
vondt i en hofte. Det viste seg at kreften hadde 
spredd seg til skjelettet. Legen sa han ikke kun-
ne gjøre henne frisk, men gi henne medisin for 
å holde kreften i sjakk i alt fra 2 til 10 år. 

BLE KLASSEKONTAKT 
– Det var planleggingsdag i barnehagen, så 
jeg satt med Ella på fanget. Hun så ikke ansik-
tet mitt da jeg fikk beskjeden. Jeg så ordene 
uhelbredelig kreft på repeat i hjernen. Det kom 
noen stille tårer. Da visste jeg at jeg ikke kunne 
bli frisk, forteller Monica. Legen trodde det 
ikke kom til å skje så mye på to år. Da bestemte 
Monica og mannen seg for å gjøre mest mulig 
ut av de to årene. De giftet seg og brukte tiden 
på menneskene som betyr mye for dem. Monica 
ble klassekontakt for å bygge et godt nettverk 
rundt barna, som da var 6 og 8 år. 

– I starten hadde vi et stort håp. Innen 10 år 
må det skje masse innen forskning, og det kan 
komme en kur. Det håpet formidlet vi til barna. Da 
kreften kom tilbake, spurte datteren min om man 

«DET TOK EN HALVTIME FRA JEG DRO TIL  
LEGEN OG FØLTE MEG FRISK, TIL JEG KOM  

UT OG HADDE KREFT.»

VIL HJELPE ANDRE: 
Ella (11) laget plakaten 
«Du er ikke alene» på 
eget initiativ. Ønsket 
er å hjelpe andre, og 
hun fikk mange posi-
tive tilbakemeldinger 
da moren la den ut 
på sin instagram-
konto.

GODE ØYEBLIKK: Monica 
Lund Osther med barna Ella 
(2) og Marcus (4) da hun var 
midt i cellegiftbehandlingen i 
2013 og trodde hun skulle bli 
frisk. Foto: Marianne Lund
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kan dø av kreft. Jeg svarte at noen dør av det, og at 
jeg håper og tror at jeg kan leve så lenge som mu-
lig. Barna skal ikke gå rundt i 10 år og være redde 
for at mamma skal dø, forteller Monica. Hun sier 
de har vært ærlige, men har tonet det litt ned. 

– Det handler ikke om å føre barna bak lyset, 
men å gi dem håp. Sønnen min var fornøyd med 
svaret om at jeg ikke skal dø med en gang, mens 
datteren min spurte «Kan du love å leve til jeg er 
konfirmert?», forteller Monica. 

MONICAS RÅD TIL BARNEHAGEN
• Bli enig med foreldrene om hva du kan si til barnet.
•  Sett sammen en god vennegruppe rundt barnet. Det er ekstra viktig at det 

sosiale fungerer. 
•  Ha et ekstra øye til barnet, slik at du kan følge barnet tett opp om det er sliten 

eller lei seg.
•  La spørsmålene komme fra barna selv. Du trenger ikke spørre så mye. 
•  Vær en trygg, god og klok voksen som bryr deg når du ser barnet har det  

vanskelig.
•  Ikke spør hvordan det går med mamma. Det kan være slitsomt for barna å 

rapportere hele tiden.
•  Ha gjerne en samling med for eksempel tema kreft, dersom foreldrene vil stille 

opp. Da kan barna stille spørsmål.
•  Ha tett kontakt med foreldrene. Ha forståelse for at de kan glemme skidagen, og 

gi gjerne en påminnelse om det. 
•  Barna får ofte fatigue-symptomer og blir lettere slitne og følsomme for lyd og 

støy. Får barnet komme inn fem minutter før de andre for å kle av seg, unngår 
barnet å bli overveldet.

•  Vær klar til å svare plutselige spørsmål fra barna. 
•  Det er ulike syn på hva som skjer etter døden. Spør foreldrene hva de svarer 

barnet, eller du kan undre deg sammen med barnet.
•  Alle sykehus har en pårørendeansvarlig. De kan du snakke med for å få råd.
•  Respekter foreldre som ikke ønsker å fortelle barnet at de er syke eller skal dø.
•  For noen er barnehagen et fristed, mens andre gjerne vil ha noen å snakke med.
Kilde: barnehagelærer Monica Lund Osther 

– Det gjorde så vondt å fortelle dem dette, jeg 
kjente på usikkerheten, men de torde å spørre.

SKREV BOK
Nå er det ni år siden Monica fikk kreft. Kreften 
har spredt seg til leveren, og Monicas langtids-
perspektiv har endret seg. Midt oppi dette døde 
barnas bestemor brått. Monica synes det var 
godt å få svare på spørsmålene barna stilte om 
døden. Samtalene skrev hun ned, og de er blitt 
til bildeboka Når livet blir trist.

– Den siste diagnosen ble mer brutal enn den 
første. Jeg fikk tabletter som skulle holde sykdom-
men i sjakk, hadde lite kontakt med sykehuset og 
følte meg alene. Jeg kjente det ville ha vært godt å 
ha en bok om temaet. Det har også gitt meg og bar-
na en mening i en tøff situasjon at boka kan hjelpe 
andre, sier Monica. I år har hun også vært med på 
Kreftforeningens kampanje Krafttak mot kreft, 
som i år handlet om uhelbredelig kreft. Drømmen 
er å etablere et pårørendesenter på Østlandet.

Sønnen Marcus (13) sier han ikke tenker på at 
moren har kreft, fordi hun er den samme som før.

– Jeg tenker på det hvis noen i klassen slenger 
tullekommentarer som «Det ser ut som du har 
kreft», sier han. Søsteren Ella (11) forteller at lærer-
ne på skolen vet om mammas sykdom.

– Da vet de hva det er, hvis jeg tenker mye på 
at mamma har kreft, sier Ella.

SANNHET SKAPER TRYGGHET
Monica tror hennes bakgrunn som barne-
hagelærer har vært med på å forme henne. 
Utdanningen har gjort henne bevisst på å skape 
trygghet i alt hun gjør. 

– For barn kan det å vite at mor eller far er 
alvorlig syk og skal dø, ryste ved tryggheten. De 
kan oppleve å bli redde og engstelige for andre 
ting. Det er viktig å forstå at den frykten er reell, 
og å møte frykten med forståelse, sier Monica. 
Hun har hele tiden fortalt barna at man ikke 
dør plutselig av kreft. Likevel kunne hun få en 
kommentar på vei til butikken som «Hvis du dør 
nå, så vet jeg ikke veien tilbake».

– Selv om sannheten gjør vondt, skaper det 
en trygghet. Sannheten er mindre skummel enn 
virkeligheten, sier Monica. 

line@utdanningsnytt.no

ØNSKER FOR ÅRET: Hvert år setter 
Monica og familien opp ting de ønsker å 
gjøre i det nye året. I år er det reiser som 
står øverst, siden pandemien har satt en 
stopper for det de siste årene.
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E n opplyst og god debatt om norske bar-
nehager trenger de ansattes stemmer. 
Ansatte har stor grad av ytringsfrihet 

om forhold i barnehagen, men det finnes 
enkelte begrensninger. Ytringsfrihet er en 
grunnlovfestet rettighet i Norge. Generelt 
har arbeidstakere en vid og omfattende rett 
til å uttale seg om forhold på arbeidsplassen 
og på eget arbeidsområde, dette gjelder også 
deg som arbeider i barnehage. 

Når du skal uttale deg om forhold i bar-
nehagen, er det to viktige begrensninger på 
ytringsfriheten som du alltid må huske på: 

• Uttal deg på egne vegne (som privat-
person eller fagperson) og ikke på vegne av 
barnehagen eller arbeidsgiver. 

• Ikke bryt taushetsplikten.

LOJALITETSPLIKTEN
Lojalitetsplikten kan også begrense din rett 
til å uttale deg om forhold i barnehagen. 
Lojalitetsplikten krever at du som ansatt 
opptrer lojalt ovenfor arbeidsgiver. Du 
må avstå fra å komme med uttalelser som 
påviselig kan skade arbeidsgivers legitime 
og saklige interesser. Hvorvidt en kritisk 
ytring kan skade arbeidsgivers legitime og 
saklige interesser, må vurderes konkret i 
det enkelte tilfelle. Det er arbeidsgiver som 
må bevise at uttalelsen har et slikt skadepo-
tensial. Særlig kan uttalelser i mediene eller 
i sosiale medier ha et skadepotensial der-
som de er ulovlige, usanne eller usaklige. I 
tillegg bør du alltid forsøke å ta opp kritikk-

verdige forhold internt på 
arbeidsplassen før du går 
til offentligheten, selv 
om dette ikke alltid kan 
stilles som et absolutt 
krav før du uttaler deg 
offentlig. 

MÅ TÅLE KRITIKK
Det er viktig å understreke at lojalitets-
plikten ikke krever at du skal avstå fra kritikk 
om forhold på arbeidsplassen. Arbeidsgiver 
må tåle uttalelser om arbeidsplassen som 
arbeidsgiver kan oppleve som uønskede, 
uheldige eller ubehagelige.

YTRINGSFRIHETEN GÅR LANGT 
I vårt arbeid ser vi eksempler på 
arbeidsgivere som går for langt i å 
hindre eller sanksjonere uttalelser 
fra de ansatte ved å henvise generelt 
til lojalitetsplikten. Generelt skal 
det svært mye til for at grensene 
for ytringsfriheten overskrides, så 
lenge du uttaler deg på egne vegne, 
ikke bryter taushetsplikten og 
opptrer saklig når du snakker om 
forhold i barnehagen. Ytrings-
frihet om forhold på jobb er en 
sentral og viktig rettighet. De 
ansatte vet hva som skjer i virk-
somheten, og kan avverge feil og 
heve kvaliteten på arbeidet hvis 
de får snakke fritt. 

Jusspalten

Jorun Bjerke 
advokat i Utdanningsforbundet
jorun.bjerke 
@utdanningsforbundet.no

Har du ytringsfrihet om 
forhold i barnehagen?
Ansatte har stor grad av ytringsfrihet om forhold i barnehagen,  
men det finnes enkelte begrensninger.
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Arbeidsgiver må tåle  
uttalelser om arbeidsplassen  
som arbeidsgiver kan oppleve  

som uønskede, uheldige  
eller ubehagelige.
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D et aller viktigste er å være 
ærlig og at du tar barnas 
spørsmål og reaksjoner på 
alvor, sier psykologspesia-
list Heidi Wittrup Djup. Hun 

er daglig leder ved Klinikk for krisepsyko-
logi i Bergen og gir behandling og oppføl-
ging til barn og voksne rammet av sorg, 
traumer og kriser. 

BRUK PRESISE ORD
– Vet du ikke svaret på det barnet spør 
om, kan du si du ikke vet, men at du kan 
spørre mamma eller pappa og fortelle det 
du vet etterpå, sier Djup. Det er enklere for 
ansatte å vite hva de skal si, hvis barneha-
gen og foreldrene har en god dialog. 

– Jo mer de ansatte vet om barnets 
situasjon, jo mer kan de støtte barna, sier 
psykologen. Hun har gitt ut boka Barneha-
gens betydning når barn er pårørende. 

– Det er viktig å bruke et språk som 
skaper trygghet. Hvis barnet får høre at 
pappa tok livet sitt fordi han var lei seg, 
kan barnet bli engstelig når andre blir lei 
seg. Å se at mamma er lei seg og i sorg, 
kan da skape frykt for at hun også skal dø, 
sier psykologen. Er mamma deprimert, og 
barnet får beskjed om å være stille fordi 
mamma er sliten, kan barnet tro at det 
ikke er stille nok hvis mamma ikke blir 
bedre. 

– Ord kan oppleves farlige for barn hvis 

Hvordan snakker  
jeg med barna om  

sykdom og død?

Tema Barn som pårørende

Her er 8 tips til samtalen.
TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK ILLUSTRASJON: MADELEINE ANDERSEN

vi ikke bruker dem presist, sier psykolo-
gen. Forklar barnet hva det vil si å være 
kreftsyk, å være deprimert eller å ta livet 
sitt, slik at de forstår de ikke har skyld i 
det som skjer. Forklar at ikke all sykdom 
er farlig, for eksempel forkjølelse og om-
gangssyke.

VIS FORSTÅELSE FOR FØLELSER
Psykologen sier det er viktig ikke å gi 
barnet falsk trygghet. Du kan ikke love at 
mamma blir frisk av sin depresjon, men 
du kan si du håper det, og at du vet hun 
får god hjelp. Vis forståelse for barnets 
følelser. Barn trenger å forstå 
at følelsene ikke er farlige. 
Psykologen sier barn ikke 
alltid klarer å spørre om 
det de lurer på, og at de 
voksne må ta ansvar for 
å sette ord på det som 
skjer, og undre seg 
sammen med barnet. 
Barn merker også 
fort om dette 
er «noe vi 

VÆR ÅPEN: – Det aller 
viktigste er å være ærlig 
og ta barnas spørsmål og 
reaksjoner på alvor, sier 
psykologspesialist Heidi 

Wittrup Djup. Foto:  
Natasha Busel, Fana 

Fotostudio

«HVIS BARNET FÅR HØRE AT 
PAPPA TOK LIVET SITT  

FORDI HAN VAR LEI SEG,  
BLIR DET VELDIG FARLIG  

Å VÆRE LEI SEG.»

34   FØRSTE STEG  02  2022



Vanlige reaksjoner hos barn 
• Barnet kan virke engstelig, ukonsentrert  

eller trist.
• Barnet kan få kroppslige plager som mage- 

smerter, hodepine eller søvn- og spisevansker.
• Barnet kan gå tilbake i utvikling, selvstendig-

het eller mestringsferdigheter.
• Barnet kan begynne å tisse på seg  

eller få uhell med avføring. 
• Barnet kan få økt behov for fysisk nærhet og 

voksenstøtte og bli mer klengete.
• Barnet kan virke mer irritabelt,  

urolig eller sint.
• Barnet kan bli mer stille og tilbaketrukket. 

• Barnet kan være opptatt av tematikken  
og uttrykke seg gjennom tegninger, lek eller 
atferd: leke en ambulanse som skal redde 
mamma, eller en familie der alle bamsene  

må være stille fordi pappa er syk.
Kilder: psykologspesialist Heidi Wittrup Djup og boka 

Barnehagens betydning når barn er pårørende

FORSTÅ BARNET: Vis forstå-
else for barnets følelser. Barn 

som er pårørende, trenger 
å forstå at følelsene ikke er 

farlige, sier psykologer.
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ikke snakker om». Kanskje får barnet en 
forklaring av eldre søsken, eller hører 
bruddstykker av en alvorspreget telefon-
samtale med en tante. Når barn ikke får 
gode forklaringer fra trygge voksne, kan 
barn lage sine egne forklaringer, som kan 
gi dem unødig frykt, skyldfølelse og skam.

– Barn må få vite det verste fra de beste, 
og det kan det være klokt å minne foreldre, 
kolleger eller deg selv om, sier psykologen. 
Det er også viktig at barnet føler at hver-
dagen er normal, og får ta del i positive 
aktiviteter og glede sammen med andre.

IKKE ANSVAR FOR TERAPI
Psykologen understreker at barnehage-
ansatte ikke har ansvar for terapeutiske 
samtaler med barna. Men barnehagebarn 
har ofte nære relasjoner med enkelte an-
satte, og tematikken kan komme opp i lek, 
aktiviteter og overgangssituasjoner. Da er 
det viktig å vite noe om situasjonen. 

– Barnehageansattes evne til å gi barnet 

nærhet, raushet og tålmodighet må ikke 
undervurderes, påpeker psykologen. 

HA TEMA I ÅRSPLANER 
– Barn som pårørende bør være et tema 
som mange andre viktige tema i barne-
hagen, sier psykiater og fagrådgiver Anne 
Kristine Bergem i Pårørendesenteret. 
Barnehagene kan også ha temaet med i 
årsplaner og utviklingssamtaler, eller ha 
plakater i garderoben om at mange opple-
ver sykdom i familien, og at de ansatte er 
her for å hjelpe dem.

– Barn som pårørende føler seg an-
nerledes enn andre. På denne måten kan 
barnehagen alminneliggjøre det, sier 
Bergem. Hun sier barnehageansatte kan 
være nysgjerrige på om det kan ligge noe 
bak, om barns oppførsel endrer seg. 

– Barn som gjemmer seg, stjeler leke-
bilen eller slutter å spise, kommer ikke 
til deg og sier: «Nå er mamma syk, jeg 
trenger noen å snakke med», sier Bergem. 
Hun sier barnehageansatte kan utgjøre en 
viktig forskjell for barna bare ved å være 
trygge voksne. Det er også viktig å gi barn 
kunnskap. Det finnes materiale om temaet 
og filmer på YouTube, ifølge Bergem. 
Pårørendesenteret tilbyr gratis hjelp til 
pårørende i tillegg til å jobbe med kompe-
tanseheving og politikk. Barnehageansatte 
kan ringe senterets pårørendelinje for å få 
veiledning og en sparringpartner. 

line@utdanningsnytt.no

Dette synes barna er vanskelig
å se sine syke foreldre lide, foreldrenes manglende kapasitet og tap av 
sosiale aktiviteter sammen

å hjelpe den syke og i stor grad måtte klare seg selv

foreldrenes skiftende humør, fra sliten til sur og sint

foreldrenes innleggelser og manglende tilstedeværelse

å selv måtte håndtere egne følelser 

Kilde: Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie (2015)

PSYKIATER: – Barneha-
geansatte kan gjøre en 
viktig forskjell for barna 
bare ved å være trygge 
voksne, sier fagrådgiver 
Anne Kristine Bergem i 

Pårørendesenteret. Foto: 
Kristin Lyse, Pårørende-

senteret

Les fagartikkelen Slik kan 
du støtte barn som er 

pårørende av Anne Kristine 
Bergem på side 54.

«BARN SOM GJEMMER SEG, 
STJELER LEKEBILEN ELLER 

SLUTTER Å SPISE, KOMMER 
IKKE TIL DEG OG SIER: 'NÅ ER 
MAMMA SYK, JEG TRENGER 

NOEN Å SNAKKE MED'.»
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3.
8 tips 

TIL SAMTALEN

2. IKKE GI FALSK TRYGGHET: 
Du bør ikke gi barnet garan-

tier for at ting vil bli bedre. Du kan 
ikke love at mamma blir frisk av 
sin depresjon, men du kan si at du 
håper det, og at du vet at hun får 
god hjelp.

SNAKK OM HVA SOM KAN VÆRE TIL 
HJELP I BARNEHAGEN: Hvem kan 

trøste? Hva kan du gjøre for at barnet 
skal ha det bra i barnehagen? Det kan 
være at barnet kommer til deg når det 

er lei seg, eller at dere bygger Lego 
sammen?

5. VIS FORSTÅELSE FOR BARNETS FØLELSER GJENNOM ORD OG 
HANDLINGER: Barn trenger hjelp til å forstå at følelsene ikke er far-

lige, at de er naturlige og mulig å håndtere. Du kan si: «Det er ikke rart du 
blir sint, det hadde jeg også blitt. Så bra du klarer å vise at du er lei deg, slik 
at jeg kan trøste deg.» Eller: «Jeg vet du savner pappa. Jeg har møtt mange 

barn som har det veldig likt som du har det nå. Jeg vet det er vanskelig.» 
Fine formuleringer er: «Mange barn lurer på om …», «jeg har snakket med 

barn som forteller meg at …» og «er det sånn for deg også …?» 

7.           FOR BARN UTEN SPRÅK KAN 
BERØRING, SANG ELLER ROLIG 

STEMME BLI VIKTIG. Andre har behov for 
enkle instruksjoner som «Nå tar jeg snart 
lunsj på pauserommet, og så kommer jeg 
ut etterpå. I mellomtiden kan du leke her 
med Torgeir.» Kanskje kan barnet ha med 
en kosebamse eller noe som er viktig for å 
skape trygghet.

1.

4.
6.

8.

VÆR ÆRLIG: Vet du ikke hva som har hendt, eller hva som skal skje, så si det. 
Foreslå at du kan spørre mamma eller pappa, og komme tilbake til barnet. Gjør 
du en slik avtale, må du holde den. Om barnet spør: «Tror du mamma snart blir 
frisk?», kan du svare at «Jeg håper det, hun får masse god hjelp, men jeg vet 
ikke. Det jeg vet er at mamma og pappa er glad i deg, og at de vil gjøre alt for at 
du skal ha det bra. Og her i barnehagen skal vi også passe på deg.»

GI BARNET PAUSER: Barn tren-
ger å bli møtt av glade ansikter, 

latter og positive aktiviteter, ikke 
bare medfølelse og bekymring. 
Vær på tilbudssiden: «Det er i 

orden at du ikke vil si noe nå. Det 
er viktig å vite at du kan si noe hvis 

du vil.»

INVOLVER DE ANDRE BARNA I BARNEHAGEN: Er familiene åpne, 
kan det gi en mulighet til å snakke med de andre barna om hvordan 
vi kan være en god venn, hvordan vi kan trøste hverandre, og hva vi 

selv trenger når vi er triste eller redde. 

Kilder: psykologspesialist Heidi Wittrup Djup og boka 
Barnehagens betydning når barn er pårørende

LA BARNA VISE  
OMSORG OG OMTANKE 

FOR ANDRE. Det kan være 
å lage en tegning eller 

gjøre noe annet for barnet. 
Det bør gjøres i samråd  

med familien.
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Tema Barn som pårørende
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E r en familie rammet av 
sykdom, traumer eller død, 
er det viktig å etablere en 
trygg dialog med  
foreldrene og vise omtanke 

for foreldrenes situasjon, sier Heidi 
Wittrup Djup, psykologspesialist og 
daglig leder ved Klinikk for krisepsy-
kologi. Hør med dem hva barna har 
erfart og fått vite, og hva foreldrene 
eventuelt ser barnet strever med. 

VÆR ÆRLIG OM DET DU VET
Det er ikke alle foreldre som klarer å 
være åpne om sin familiesituasjon. 

– Tør å være ærlig om det du legger 
merke til, og hvordan det påvirker bar-
na, sier Djup. Er barnet opptatt av syk-
dom og død, og du merker endringer 
i foreldrenes rutiner eller barnets 
væremåte, så snakk med foreldrene 
om hva det handler om. 

– Det kan være en ukjent rolle for 
barnehageansatte å ha, men jo mer 
de ansatte vet, jo mer kan de hjelpe 
barna og tilrettelegge, selv om du ikke 
trenger detaljene foreldrene sliter 
med, sier Djup. 

Den ansatte kan trygge foreldrene 

på at barn trenger forklaringer, selv 
om det er vondt. 

– Ingen har lyst til å fortelle en jente 
på fem år at pappa skal dø, men noen 
må jo gjøre det, sier Djup. 

– Av og til skjermer vi barna vekk 
fra viktig informasjon og muligheten 
til å være en del av fellesskapet. Mange 
foreldre bruker mye energi på å late 
som ingenting er galt, men selv små 

barn fanger opp at det er noe i familien, 
gjennom stemninger og rutinebrudd, 
sier psykologen. Barn tåler bedre å se 
foreldrenes reaksjoner enn ikke å vite 
og overlates til egne fryktfantasier. Det 
kan øke forståelsen når foreldrenes 
følelser passer med situasjonen.

KAN DEMPE FRYKTFANTASIER
Psykologen råder ansatte til å snakke 

Slik snakker du  
med foreldrene

Jo mer du som barnehageansatt vet, 
 jo mer kan du hjelpe barna.

TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK ILLUSTRASJONSFOTO: MOSTPHOTOS

TIPS TIL SAMTALEN
Når du vet: 
·  Skaff deg informasjon om sykdommen, lidelsen og behandlingen, hva barnet har fått vite, og 

barnets reaksjoner. Er det innleggelser eller prøvesvar i vente?
·  Finn ut hvilke ressurser som finnes i familien og nettverket til barnet. 
·  Avklar kontakten med foreldrene. Skal det være jevnlige telefonsamtaler, sms eller fysiske 

møter? Ønsker ikke foreldrene tett kontakt, så be dem informere dere dersom noe endrer seg.
·  Få informasjon om positive ting barnet er glad for, og ressurser i barnet selv.
·  Din jobb er ikke å gi foreldrene hjelp og omsorg i seg selv, men å finne gode måter å samar-

beide med foreldrene på for å gi barnet en god hverdag.
Når du ikke vet:
·  Vær ærlig med foreldrene om hva du observerer, at du er bekymret for hvordan familien har 

det, og at du ser at det påvirker barnet. Du kan si: «Jeg merker at Mia har blitt litt mer stille de 
siste ukene. Jeg lurer på om det er noe dere kan komme på, som påvirker henne for tiden?»

·  Ikke la ditt eget ubehag stå i veien for å ta opp viktige temaer med foreldrene.
·  Ta opp barn som pårørende som tema ved barnehagestart, i oppstartsamtaler, på foreldre-

møter eller i informasjonsmateriell. 
Kilder: psykologspesialist Heidi Wittrup Djup og boka Barnehagens betydning når barn er pårørende

VÆR ÆRLIG: Psykologspesialist Heidi Wittrup 
Djup råder ansatte til å snakke med foreldrene 
om at intensjonen med åpenheten er at barna 

skal ha det bra. Foto: Natasha Busel, Fana 
Fotostudio
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med foreldrene om at åpenhet kan 
være viktig for å gi barnet en god hver-
dag i barnehagen. 

– Sier et barn «Mamma er ikke glad 
i meg lenger, fordi hun ikke vil leke 
med meg», er det lettere å møte barnet 
om man allerede har fått vite av for-
eldrene hvordan de har snakket med 
barnet om morens depresjon, slik at 
du kan bruke de samme forklaringene, 
trygge barnet og dempe fryktfantasier, 
sier Djup. Får foreldrene forklart hvor-
for det er viktig at barnehagen vet, så 
vil de fleste ønske å være åpne, ifølge 
psykologen.

SMÅ BARN FANGER OPP ENDRINGER
– Vi vet at folk som lever i kriser eller 
store livsbelastninger, ofte strever med 
praktiske gjøremål. De kan glemme 
regnbuksen eller foreldremøtet, og 
føle skam eller ha skyldfølelse for at 
de ikke strekker til, sier Djup. Noen 
kan være redde for at barnehagen skal 
kontakte barnevernet. Dette kan være 
lurt å snakke om. 

– Noen foreldre vil at barnehagen 
skal være et fristed. Det må natur-
ligvis respekteres, men barnehagen 

kan være et fristed selv om den er 
informert om familiens situasjon, sier 
psykologen. 

BARN ER ROBUSTE
Psykiater og fagrådgiver Anne Kristi-
ne Bergem i Pårørendesenteret råder 
de ansatte til å være på tilbudssiden, 
som å spørre foreldrene om de skal 
ringe sykehuset for å få informasjon, 

hvis de vet at en av foreldrene er 
innlagt. 

– Ønsker ikke foreldrene å snakke, 
så respekter det, men ikke slipp dem. 
men det betyr ikke at døra er låst for 
alltid, sier Bergem. 

– Du kan møte foreldrene med å si at 
det er viktig for barnehagen å vite om 
familien strever med noe. Da danner 
du grunnlaget for åpenhet. Har moren 
til barnet en søster med kreft, vil det 
påvirke hennes foreldrerolle. Det er det 
fint for barnehagen å vite, sier fagråd-
giver Mary-Ann Esperaas i BarnsBeste. 
Det er et nasjonalt kompetansenettverk 
for barn som pårørende. 

– Vi vet at allerede fra barnet er i 
magen, påvirkes det av familiesitua-
sjonen. Barn kan bli utrygge, klengete 
eller mer sutrete eller trekke seg 
vekk. Kanskje trenger de mer kos og 
omsorg, sier Esperaas. Vet ansatte som 
endringer i familien, forstår de hvorfor 
barna er slik. 

– Barn er robuste om de får vite. 
Sosial støtte er også viktig, og det 
kan en barnehageansatt være, sier 
Esperaas.

line@utdanningsnytt.no

PSYKIATER: – Ønsker 
ikke foreldrene å snakke, 
så respekter det. Det 
betyr bare at de strever, 
men det betyr ikke at 
døra er låst for alltid, sier 
Anne Kristine Bergem i 
Pårørendesenteret. Foto: 
Kristin Lyse.

VÆR ÅPEN: – Barn er 
robuste om de får vite. 
Sosial støtte er også 
viktig, og det kan en 
barnehageansatt være, 
sier Mary-Ann Esperaas 
i BarnsBeste. Foto: Lars 
Kristian Singelstad, SSHF

Les også fagartikkelen 
av Heidi Wittrup Djup 
om samme tema på 
side 62.

«INGEN HAR LYST TIL Å 
FORTELLE EN JENTE PÅ 
FEM ÅR AT PAPPA SKAL 

DØ, MEN NOEN MÅ  
GJØRE DET.»



E Lærings- 
verkstedet  

Støtvigenga 
barnehage 

Det er en privat 
barnehage på  

Larkollen fra 2002

Den har 68 barn 
fordelt på fire 
avdelinger og  

20 voksne

Åpningstid: 06.45  
til 17.00

Aktuelt Ny trend 
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tter at vi begynte å ta med oss 
hengekøyer på tur, får barna 
mer innflytelse på turen. Vi er 
ikke avhengig av å ha plass til 
å trille vogner, og vi kan heller 

holde barnas hender, sier styrer Roger Olsen 
i Læringsverkstedet Støtvigenga barnehage i 
Larkollen. Han har jobbet i barnehagen i fire 
år.

– Vi kan stoppe hvor som helst for å spise 
og hvile, så lenge det er trær for å sette opp 
hengekøyer, sier Roger. Turen blir et mål i seg 
selv, i stedet for at den kjente turplassen er 
målet. De får utforsket plasser og steder de 

ikke har vært før, og beveger seg i mer ulendt 
terreng. 

TETTERE PÅ BARNA
– Å hvile i hengekøye, der de kan se og lytte 
til naturen rundt, er en spennende aktivitet 
som barna liker, sier Roger. Han forteller at 
da hengekøyer bokstavelig talt ble i vinden 
i Norge, kastet barnehagen seg på trenden. 
De lærer av egne erfaringer, og både barn og 
voksne er strålende fornøyde. De ansatte kan 
være tettere på barna når de forflytter seg på 
tur, som gir større frihet til turvei. De minste 
kan også være med. Personalet er ikke av-
hengig av å være i barnehagen til en bestemt 
tid for å legge ett- og toåringene til å sove i 
vogner eller på madrasser. De trenger ikke 
lenger bare å gå til steder der det er mulig å 
trille vogn. Barnehagen har bare gode erfa-
ringer med bruk av hengekøyer.

– Vi utvikler oss hele tiden og søker nye 
steder i nærmiljøet som vi kan utforske med 
barna. Vi gikk raskt til innkjøp av tarp, for å 
beskytte oss mot regn og sludd eller gi skygge 

HENGEKØYE 
i vinden
Barnehagen kastet seg på hengekøyetrenden.  
Det gjør at de kan utforske nye steder uten å ha  
med vogn til de minste. 
TEKST: MERETE SILLESEN FOTO: MARIANNE OTTERDAHL-JENSEN

I LY: Styrer Roger Olsen setter 
opp tarp over hengekøyene og 

sier at de alltid har med både 
hengekøyer og tarp på tur. Slik 

er de rustet til all slags vær.
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POPULÆRT: Læringsverkstedet 
Støtvigenga barnehage har byttet 
ut vogner med hengekøye som 
soveplass på tur. Emma Larsen får 
hjelp av pedagogisk leder Nina 
Andersson til å komme opp i hen-
gekøya.

«Etter at vi begynte å ta 
med oss hengekøyer på 

tur, får barna mer  
innflytelse på turen.»



42   FØRSTE STEG  02  2022

over hengekøyene, sier Roger. Tarpen brukes 
også til å lage tak over ulike steder de bruker 
som camp når de skal spise og lage mat på 
primus. 

GIR FLERE MULIGHETER
Roger forteller at Støtvigenga er en kyst-
barnehage med egen båt som brukes hele 
sommerhalvåret. På båtturer kommer 
hengekøyene ekstra godt med for de barna 
som trenger en hvil. Det er vanskelig å frakte 
barnevogner med ut på øyene, men henge-
køyene er lette å ta med. 

– Om vinteren er det kjempefint å slippe 
og dra med seg sovevogner, som er vanskeli-
ge å trille i snøen. De små får bedre utbytte av 

turen når vi kan bruke god tid, sier pedago-
gisk leder Nina Andersson. Hengekøyene har 
de i sekken sammen med annet turutstyr. 

SOVEVAKT
Det er alltid en gruppe som er på tur i barne-
hagen hver dag. 

– Barna løper til porten så fort vi snakker 
om å gå på tur, så friluftsliv er helt klart noe 
de liker, sier Nina. 

– Se, jeg har funnet en liten mark. Den kan 
hønene mine spise, sier Storm Skybak Nyhus 
(3).

Roger forteller at voksentettheten er stor 
på turene, særlig når de minste barna er 
med. En person har alltid sovevakt når noen 

SOVEVAKT: Styrer 
Roger Olsen forteller 
at det alltid er en 
sovevakt når Elior 
Alexander Massèn 
(2) og barna sover i 
hengekøyene. 

NY FRIHET: Styrer Roger Olsen og pedagogisk 
leder Nina Andersson sier hengekøyene gir barne-
hagen stor frihet til å dra på tur på nye steder, fordi 
Elior Alexander Massèn (2) og Håvard Hamre (1) kan 
ta formiddagsduppen hvor som helst.

ULENDT TERRENG: Uten vogner å dra 
på kan pedagogisk leder Nina Andersson 
(foran), og barnehagemedarbeider Heidi 
Tangenes gå på turer i ulendt terreng 
med barna. 

Aktuelt 
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 annonsefrist/utgivelsesdato 

 1 26. januar / 25. februar

 2 20. april / 27. mai

 3 31. august / 30. september

 4 2. november / 2. desember

Kontakt: Mona Jørgensrud i HS Media, mj@hsmedia.no 

 Utgivelsesplan

Bestill  
annonser  
for 2022

Visste du at  
annonser hos 
oss sees av  
74 000 lesere?

NR. 4 / 2021

Et tidsskrift for barnehagelærere  
fra Utdanningsforbundet

Og dette ler 

barna av

Derfor skal du la barna 

i barnehagen

 T   L E O
TØ  E

U L G
YS

NR. 4 / 2021

«Jeg har kjent 
meg alene, 

verdiløs, usikker 
og stygg.»

TURID NESE

TEMA: Barnehageansatte som krenker barn

Turid opplevde 

Å BLI KRENKET 
av ansatte i barnehagen

Hun er IKKE ALENE

Et tidsskrift for 
barnehagelærere 
fra Utdanningsforbundet

NR. 1 / 2022

Annonse-
informasjon:

sover i hengekøyene. I dag er det sju barn og 
fire voksne på tur.

– Hengekøyene brukes ikke som leketøy, 
og det er bestandig en voksen som har ansva-
ret for hengekøyene. Sikkerheten kommer 
alltid først, sier Roger. 

Nina tryller brød og pålegg ut av sekken, 
og alle benker seg rundt bordet, som  
foreldrene har satt opp på dugnad.

HVILE, KOS OG SØVN
– Jeg vil sove, sier Emma Larsen når hun er 
ferdig med eggematen sin. Hun blir hjulpet 
opp i en hengekøye, selv om hun ikke lenger 
sover på dagtid. Marlene Holvik Johnsen vil 
også oppi, og de to jentene tøyser og tuller 
mens hengekøya beveger seg sakte i vinden. 
To andre barn er klare til å sove og legges 
med smokk, saueskinn og vognpose oppi 
hver sin hengekøye. Barnehagen har fem 
hengekøyer, men det er ikke alltid de bruker 
alle. Én tarp er stor nok for to hengekøyer.

– Det eneste vi er avhengig av, er to trær 
med noen meter mellom. Ellers er det bare 
fantasien som setter begrensninger for hvor 
vi kan være, sier Nina, og forteller at hele 
personalgruppen er enige: Hengekøyer er 
best på tur.

– Vi vil absolutt anbefale andre barneha-
ger å prøve hengekøyer. Det gir utrolig mange 
muligheter for å utvikle turene i barnehagen, 
avslutter Roger smilende.

ramesil@hotmail.com

SOV GODT: Elior 
Alexander (2) titter ut 
av hengekøya, mens 
Håvard 2) venter på 
sin tur til å bli lagt.

UTELEK: Marlene Holvik Johnsen 
og Emil Øverland Angvik trives 

godt med utelek. Barnehagen går 
på tur uansett vær hele året.

PÅ TUR: Det eneste barnehagen 
er avhengig av, er to trær med 
noen meter mellom for å henge 
opp hengekøyene i når de er 
på tur med Emma og de andre 
barna.

TID FOR MAT: Når pedagogisk leder Nina Andersson 
roper at det er mat, kommer en gjeng sultne barn til 
bordet, der Nina tryller fram brød og pålegg fra sekken: 
Elior Alexander Massèn (t.v.), Marlene Holvik Johnsen, Emil 
Øverland Angvik, Håvard Hamre og Emma Larsen.

ANNONSE



akene fra Første steg nummer 1 ble publi-
sert på vårt nettsted utdanningsnytt.no og 
skapte stort engasjement i sosiale medier. 
Artiklene ble delt 835 ganger på utdan-
ningsnytt sin Facebook-side og fikk over 

625 kommentarer. Sakene hadde samlet over 182 000 
sidevisninger på våre nettsider.

– Det er godt å se at et så vanskelig tema skaper engasje-
ment blant barnehageansatte og blir lest og diskutert, sier 
redaktør Line Fredheim Storvik i Første steg. 

OPPTATT AV BARNS BESTE
Ofte opplever mediene at fagfolk går i forsvarsposisjon når 
deres profesjon får kritikk. Det opplever Storvik at barne-
hagelærerne ikke gjør.

– Barnehagelærerne er ydmyke, opptatt av å reflektere 
og villige til å endre praksis om de ser det er nødvendig for 
at barna skal ha det bra i barnehagen. De er genuint opptatt 
av barns beste og utviklingen av profesjonen, sier Storvik. 
Barnehagelærer og redaktør Birgitte Fjørtoft i Barnehage-
folk synes det er bra at Første steg skaper bevissthet rundt 
barnehageansatte som krenker barn. 

– Det er vondt å lese, men jeg tror leserne kan få seg 
noen aha-opplevelser, og at det kan gjøre barnehagefolk 
mer bevisst på hva som faktisk er krenkelser og mobbing, 
hvilke konsekvenser lovendringen får, og hvordan slike 
opplevelser preger menneskene som blir utsatt for dem, i 
lang tid, sier Fjørtoft.   

Her er et lite knippe kommentarer fra noen av sakene i 
sosiale medier.

LESERNES KOMMENTARER
Krenkelsene i barnehagen har preget Turid Nese i over 30 
år, forteller hun i vår temasak.

Så flott og sterk dame som forteller om dette! Det er viktig 
at all type krenkelser blir belyst og fulgt opp i barnehager og 
skoler med gode tiltak.  Anne Marit Johnsen

Dette er fullstendig uakseptabelt. Det må da være andre voksne 
i barnehagen som observerer dette? Etter 35 år i barnehage, har 
jeg nok tatt tak i noen slike saker, en av gangene måtte vedkom-
mende gå fra sin jobb. Noen passer ikke å jobbe med mennesker. 
 Mona Hansen Bjerkerud

Krenkelser er et drøyt ord. Om navn eller andre ting gjør deg 
utsatt for fornærmelser, er det viktig å håndtere følelser og for-
stå hvordan de fungerer. Å bli avvist eller utsatt for mobbing 
gjør deg ikke til et offer nødvendigvis. Disse utfordringene kan 
fint gjøre barna våre til sterkere individer med større trygghet 
 Gry Veronica Aker

VIKTIG AT DET BLIR SAGT HØYT
– Vi utdanner uskikkede barnehagelærere, fortalte institu-
sjonsansvarlig Kari Kildahl for skikkethetsvurdering ved 
OsloMet i temasaken.

Som praksislærer har man ansvar for å rapportere om 
studenter som ikke utfører praksisen kvalitativt. Får de ikke 
godkjent i praksis, så kan ikke utdanningsinstitusjoner fort-
sette deres utdanning. Praksis-barnehagene har det største 
ansvaret å stryke uegnede studenter.  
 Heidi Kårvand

S 

Temasaken  
i Første steg skapte debatt
Første steg sitt temanummer om  
barnehageansatte som krenker barn 
skapte stort engasjement blant  
leserne.
TEKST: PAAL SVENDSEN 

Faksimile fra Første steg 
nr. 1 – 2022.

Aktuelt Barnehageansatte som krenker barn 
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SKAPTE DEBATT: Tema-
saken om ansatte som 
krenker barn i Første steg 
nummer 1 2022 skapte 
stort engasjement i sosiale 
medier. 

Viktig at dette blir sagt høyt. Her har utdanningssystemet en 
jobb å gjøre, både på universitetsnivå, men også i videregå-
ende opplæring. Ja visst skal alle få mulighet for utvikling og 
aksept for å feile. Men når det går på dårlige holdninger og 
menneskesyn som ikke er forenlig med yrket man utdanner 
seg til, må man våge å si at dette ikke er godt nok. Om det 
innebærer å gi strykkarakter eller veilede noen til et annet 
karrierevalg. 
 Eivind Bratberg

IKKE BRA MED STRESS
– Nok ansatte og flere barnehagelærere er viktig for å hindre 
at ansatte krenker barn, sier Ann-Mari Milo Lorentzen i 
Utdanningsforbundet

Takk for dette fokuset! Rammeplanen er tydelig på hvilket 
ansvar vi har for et trygt og godt barnehagemiljø. Da må en se 
på forutsetningene for å innfri kravene, som å være alene med 
store barnegrupper. Uten at det skal være en unnskyldning for 
å ikke gjøre en god jobb. 
 Wibekke Yri Adriaenssens

DEBATT OG KJEFTING
Også saken der professor Ingrid Lund påpeker at kjefting er 
en krenkelse, skapte debatt. 

Er nok mye rett i denne artikkelen, ingen skal oppleve å bli 
kjeftet på for å ha tisset i buksen i barnehagen. Når det er sagt, 
skulle eg ønske vi kunne slutte å bruke dette fryktelig moderne 
ordet krenke, som litt for mange har tatt til ditt bryst. Vi lager 
jo en generasjon med unge som ikke tåler å bli irettesatt en 
gang. Noen blir til og med krenket på andres vegne.   
 Bodil Sigdestad

Alt i dag er jo krenkelse. Hvordan skal de takle voksenlivet? 
 Benedicte Adolfsen

Det er veldig ulikt hva barn opplever som krenkende, «noen tå-
ler mye andre tåler lite». Det er barnets subjektive opplevelse 
som avgjør, og vi må møte barnets følelser i situasjonen på en 
god måte. Helt uavhengig av om vi er enig eller uenig i barnets 
reaksjon.  Lisbeth Helen Høvig Ruus

ps@utdanningsnytt.no

«Første steg  
nr. 1, 2022: et  
av de beste!»

JANNE KOLSTAD 
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Mitt barnehageminne

LIKER Å HUSKE: Komiker Jon Ni-
klas Rønning minnes at han gjerne 
kunne sitte på gjerdet og dingle 
med beina og se på de andre barna 
i barneparken på Vålerenga.

Tale Maria Krohn  
Engvik (42)

kjent som hele Norges  
Helsesista i sosiale medier, 

der hun gir råd til ungdom om 
helsespørsmål på Snapchat 

Fra: Ålesund

Bor i: Oslo 

Familie: alenemamma for to 
barn på åtte og elleve år   

Aktuell med: den nye boken 
Våg å være voksen. Gode 

råd for deg som er tett på en 
tenåring

FIKK GOD SELVFØLELSE: Tale 
Maria Krohn Engvik, kjent som 

Helsesista på sosiale medier, sier 
årene i steinerbarnehagen gjorde 

at hun fikk styrke til å være seg 
selv og gå sin egen vei.

MORTENSMESSE: Da Tale Maria Krohn 
Engvik gikk i Rudolf Steiner-barnehagen 
Stjerneøye, markerte de mortensmesse med 
lanterner. Her er Tale sammen med Magni 
Kristiansen, som jobbet i barnehagen.
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I barnehagen fikk Tale Maria Krohn Engvik, Helsesista, lov å være 
utenfor boksen. Det ga henne styrke til å være seg selv.
TEKST: KJERSTI SALVESEN FOTO: KHOA DANG DO OG PRIVAT

VÆRE SEG SELV
eg fikk min første venninne, Marthe, i 
Stjerneøye steinerbarnehage. Det begynte 
med at jeg tok tak i henne og dunket henne 
litt hardt inn i en vegg. Marthe tok ikke 
igjen, hun bare stod der, litt likegyldig. Sånn 

startet vennskapet vårt, sier Tale Maria Krohn Engvik (42) 
med et stort smil. Hun er helsesykepleieren som begynte å 
gi helseråd til ungdom på Snapchat der hun jobbet, og raskt 
ble så populær at hun ble hele Norges 
Helsesista med eget program på TV 2. 

GØY PÅ KJØKKENET
Tale sier at hennes første venn fra barne-
hagen betød mye for henne. Hun minnes 
at de besøkte hverandre hjemme, lekte 
med kjæledyr, gikk på oppdagelsesferd og 
lekte i en fantasiverden. 

– Vennskap er viktig for hvordan vi 
har det her i livet, sier Tale. Hun gikk i 
barnepark annenhver dag fra hun var tre–fire år. Deretter 
begynte hun i Rudolf Steiner-barnehagen Stjerneøye, den 
første steinerbarnehagen mellom Bergen og Trondheim. 
Moren hennes var med på å starte Stjerneøye steinerbarne-
hage, der Tale gikk fra hun var fire til hun var sju år. 

– Jeg var i barnehagen i fire timer. Det var lystbetont. 
Jeg ville dit, mens lillebroren min heller ville være hjem-
me med mamma og lillesøsteren vår, forteller Tale. Hun 
minnes lukten av urter og krydder og at det var gøy å hjelpe 
til på kjøkkenet. 

– Barnehagen var en egen verden. Her fikk jeg den første 
opplevelsen av å ha et eget liv utenom familien, sier Tale. 

LIKER FORTSATT Å KLATRE I TRÆR
Tale likte både samlingsstundene og leken. 

– Jeg likte å tegne, male, lage skuespill og lytte til eventyr. 
Dessuten var jeg veldig glad i å klatre i trær, noe jeg fortsatt 
liker godt, sier hun og ler hjertelig. 42-åringen minnes to 
trygge voksenpersoner fra barnehagen. Tale husker at hun 
likte aktivitetene som fulgte kalenderåret i barnehagen, 
som jul, karneval og påske. I steinerbarnehagen markerte 
de også mikaelsdagen, etter Mikaels kamp mellom det gode 
og det onde, og mortensmesse, en lanternedag. Begge er 

gamle merkedager på primstaven.

FIKK STYRKE TIL Å GÅ SIN EGEN VEI
Da Tale skulle begynne i andre klasse, 
byttet hun til steinerskolen. 

– Å gå i steinerbarnehage og på stei-
nerskole har formet meg. Den pedagogik-
ken og friheten jeg opplevde, førte til at 
jeg turte å være meg selv, sier Tale. Hun 
trekker en parallell til Helsesistas slagord 
#Vågåvære. 

– Det handler om å våge å være den man er, til enhver 
tid. Det at jeg i barndommen fikk lov til å være utenfor den 
firkantede boksen, har vært en styrke for meg, sier Tale. 
Hun sier at hun ble vant til å bli sett på som litt annerledes. 
At hun som Helsesista ser det hun ser, og formidler dette i 
dag, er en styrke hun utviklet allerede i barnehagen. 

– Jeg fikk styrke til å være meg selv og gå min egen vei, 
sier hun. Tale tror opplevelsen av trygghet og varme er 
avgjørende for et barn. 

– Å vite at noen tar ansvar og passer på, at noen gir deg 
kjærlighet og godhet – og at du blir møtt med varme og 
nysgjerrighet, er det viktigste. Det å få lov til å utvikle deg 
og vise hvem du er, er nødvendig. Voksne som rommer aller 
følelser, gir barnet styrke til å våge å være seg selv, sier Tale. 

godkommunikasjon@gmail.com

«Barnehagen var 
en egen verden. Her 
fikk jeg den første 

opplevelsen av å ha 
et eget liv utenom 

familien.»

J 

Fikk styrke til å 
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Lekelyst ute

Samle og sank naturmateriell  
og tryll grå sand om til en magisk 
verden sammen med barna. «Skal  

vi lage en eventyrskog, eller en  
hemmelig hage i sandkassa?»  
Kanskje invitasjonen får ekstra  
mening om barna får møte en  
trist lekefigur som trenger et  

sted å høre til? 

Oase i  
sandkassa

Med enkle virkemidler kan du  
ta sandkassa fra å være en grå ørken  

til en frodig verden for fantasi  
og kreativitet.
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Trude Anette Brendeland 
trubrende@hotmail.com 
Barnehagelærer, forfatter og foredragsholder  
som står bak fantasifantasten.no. Hun jobber i  
Eventyrhuset lekeverksted i samarbeid med Fantoft 
gård Sammen-barnehage i Bergen. Hun gir deg  
ideer som tryller om uteplassen til et yrende sted  
for kreativitet, fantasi og lek. 

Ta dere en tur i skogen og nærmiljøet for å plukke 
ressurser til oasen. Sorter det dere finner, slik at det 
er fristende å sette i gang. Lag et landskap i sanden med 
kongler, pinner, steiner, blåbærris og kvister av ulike 
slag. Prosjektet vil vare ekstra lenge om dere har rikelig å 
skape med.

Studer «land art» på nettet sammen med  
barna og samle materialer til å lage egne verk i 
sandkassa. Det kan motivere om du lager en ramme av 
greiner først, så plasserer barna materiellet slik de vil, 
og skaper et «bilde» i sanden. Barna vil sette pris på om 
dere fotografer kunstverkene og henger bildene opp til 
dokumentasjon og inspirasjon.

Har dere noen dyr som tåler litt utelek – ta dem med 
ut og la dem flytte inn i herligheten. Når det er 
ryddetid, kan dere sortere materialene igjen og 
ta det fram for å skape nye lekelandskap dagen 
etter. Fotografer prosessen og leken den fører 
til, slik at dere kan gjenkalle opplevelsen når 
det forgjengelige verket er borte.

Dagen vil få en uventet vending om barna plutselig støter 
på skatter i sandkassa. Det kan være hvite steiner, skjell og 
gullklumper, mystiske nøkler eller kanskje et dinosaurskjelett av 
selvtørkende leire? Grav skattene delvis ned når ingen ser deg, og 
vent på at det første barnet oppdager dem. Finn gjerne fram siler 
og baljer med vann for å vaske skattene. Heng dere på undring, 
lek og aktivitet som oppstår, og se hvor det fører. Hvordan havnet 
funnene i vår sandkasse? Hvordan skal vi ta vare på dem? Får vi 
besøk av noen som savner dem? 
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«Vi har ikke  
opplevd å ha fire 
søsken samtidig i  
barnehagen før.»

HENTING: Med fire barn 
under 5 år i barnehagen må 
foreldrene Gjørid Berge og 

Marius Bakkom planleg-
ge hentingen i Vidarheim 

barnehage godt. Når de to 
eldste, Pia (5) og Filip (3), 

skal hentes, pleier tvillingene 
Maja og Linus (2) å sitte i  

tvillingvogna, ellers har de 
lett for å løpe i alle retninger.
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øskenflokken Pia (5), Filip 
(3) og tvillingene Maja og 
Linus (2) Bakkom er klar 
for en ny dag i Vidarheim 
barnehage i Øyer kommu-

ne. De reiser hjemmefra rundt klokken 
06.50, og mamma Gjørid Berge er ferdig 
med å levere dem rundt klokka 07.15. 
Familien har to biler med plass til mer enn 
seks personer i hver.

– Da rekker jeg å roe ned med en kaffe 
på jobb før arbeidsdagen starter skikkelig, 
forteller Gjørid. Mannen Marius Bakkom 
har huset for seg selv i ti minutter til en 
kaffe og avislesing før han drar på jobb. 
Det er han som henter i barnehagen. Paret 
ønsket å få enda et barn etter at Filip ble 
født, for at Pia ikke skulle være alenesøs-
ken til et barn med Downs syndrom. At det 
ble tvillinger, var selvsagt ikke planlagt og 
opplevdes litt som et sjokk.

IKKE OPPLEVD DET FØR
– Vi har ikke opplevd å ha fire søsken sam-
tidig i barnehagen før, men opplever det 
ikke som en utfordring. Vi blir tvert imot 
godt kjent med familien. Vi er fleksible når 
det gjelder maks oppholdstid, fordi det tar 
litt tid å hente fire barn på tre avdelinger, 
forteller tjenesteleder Heidi Melby i Vidar-
heim barnehage. Hun er barnehagelærer 

Tilrettelegging Aktuelt 

med videreutdanning i spesialpedagogikk. 
De fire barna går på tre ulike avdelinger, 
og i starten var det ikke like lett å få med 
seg all informasjon, forteller mamma 
Gjørid. Derfor er hun glad for at barne-
hagen har gått over til elektronisk kom-
munikasjon. Tidligere ble det gitt beskjed 
både muntlig, på papir og på e-post, og 
det var ikke alltid like lett å huske hvilke 
beskjeder som gjaldt hvilket barn. Nå 
kan foreldrene lese informasjonen når 
de har tid. Pappa Marius er ferdig på jobb 
15.30 og henter i barnehagen. Han legger 
yttertøy, sko og utstyret til tvillingene klart 
i garderoben før han går inn på avdelingen 
og henter Maja og Linus. Marius har med 
tvillingvogn og låser de to minste fast i 
den før han henter Filip og Pia på deres to 
avdelinger. Pia er selvstendig og trenger 
lite hjelp med påkledningen, men Filip må 

Med fire barn under fem år og et av dem med  
spesielle behov er foreldrene takknemlige for at  
barnehagen gjør det den kan for å gjøre  
hverdagen litt lettere.
TEKST: MERETE SILLESEN FOTO: MARIANNE OTTERDAHL-JENSEN

Vidarheim  
barnehage

Det er en kommunal bar-
nehage i Øyer kommune

Den har 124 barn fordelt 
på 6 avdelinger og  

30 ansatte

S

SØSKENFLOKK: Det er ikke 
så ofte alle fire sitter stille 

ved bordet samtidig: Pia 
(5) (t.v.), Maja (2), Filip (3) og 

Linus (2).

SØSKENFLOKKEN

GÅR I SAMME BARNEHAGE
PÅ FIRE
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ha hjelp. Gjørid kjører rett hjem fra jobb 
og de er ofte hjemme omtrent samtidig.

EGEN STØTTEPEDAGOG
– Filip har Downs syndrom, og jeg gruet 
meg litt da han skulle begynne i barneha-
gen, innrømmer Gjørid. De valgte at han 
skulle gå i Vidarheim barnehage, som er 
en av de største barnehagene i kommu-
nene. 

– Vi ønsker å bryte ned eventuelle 
fordommer mot hvordan mennesker med 
Downs syndrom oppfattes, og vi tror åpen-
het og inkludering er den beste måten å 
få til dette på, sier Gjørid. Pappa Marius 
forteller at Filip fra første dag har hatt 
hundre prosent støttepedagog, og at de 
som foreldre er helt trygge på at Filip har 
det bra i barnehagen. All fast oppfølging 
fra fysioterapeut, logoped og PPT skjer i 
barnehagen, slik at foreldrene kan velge 
hva de vil bruke tid og energi på når de er 
hjemme. Da bruker familien fritiden ute, 
men trenger også noen ettermiddager der 
det ikke skjer noe som helst. Filip tilbrin-

ger også en helg i måneden i et fantastisk 
besøkshjem, der han er eneste barn og 
får fullt fokus. Gjørid og Marius forsøker 
å lage middag etter at barna har lagt seg, 
så den er klar til å varmes opp neste dag, 
men det er ikke alltid de får det til. 

FLERE BARN MED SPESIELLE BEHOV
Støttepedagog Linda Cecilie Mork forkla-
rer at Pia (5) og Filip (3) får skape sin egen 
barnehagehverdag og blir uavhengige av 
hverandre på hver sin avdeling. De får 
danne egne vennskap, samtidig som de 
kan møtes på tvers når de ønsker det, 
både inne og ute. For de to minste gir det 
trygghet å være på samme avdeling.

– Som pedagog mener jeg foreldre som 
får tette barn, bør tenke spesielt på hva 
som er viktig for dem som familie. Det 
bør legges vekt på å få god dialog med 
barnehagen og undersøke hvilke ønsker 
de ansatte kan imøtekomme, sier Linda. 
De leker ofte en fangelek med Filip og de 
andre barna. 

– Da får han trening, samtidig som det 

BLID GUTT: Filip går 
på en avdeling uten 
søsknene sine og har 
egen støttepedagog. All 
oppfølging fra fysiote-
rapeut, logoped og PPT 
skjer i barnehagen.

STORESØSTER: Foreldrene 
prøver å passe på at Pia 
skal få være storesøster 

og ikke en ekstra omsorgs-
person. Hun gleder seg 

til å begynne på skolen til 
høsten.

SPESIALPEDAGOG: – Vi har ikke opp-
levd å ha fire søsken samtidig i barne-
hagen før, men opplever det ikke som 
en utfordring. Vi blir tvert imot godt 
kjent med familien, sier tjenesteleder 
Heidi Melby i Vidarheim barnehage. 
Foto: privat

GOD KONTAKT: Søskenflokken er sammensveiset, så selv om de 
går på hver sin avdeling, får Filip (3) og Maja (2) lov å leke sammen 
av pedagogisk leder Thea Beate Hansen.
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er latter, og han utvikler vennskap, fortel-
ler Linda. Filip har også en musikkpute 
med vibrasjon som gir god avslapning de 
dagene han trenger det. De andre barna 
får også bruke puten.

– De andre barna viser stor omsorg og 
forståelse for Filip, han har mange venner, 
sier Linda.

Heidi forteller at barnehagen nå til 
sammen har tre barn med særskilte ret-
tigheter. De får tilpasset støtte i forhold til 
sine utfordringer. Barnehagen har fire  
årsverk, i tillegg til grunnbemanningen, 
som følger opp barna med særskilte be-
hov. De legger vekt på at det å være ulike 
sammen er en styrke for barn og voksne.

– Vi følger mottoet: Med blikk for den 
enkelte og rom for alle, sier Heidi.

HVERDAGSUTFORDRINGER
– Det er nesten umulig å klare å tilfreds-
stille fire barn under fem år til enhver tid. 
Vi deler på å stelle og kle på barna, og spi-
ser frokost sammen med dem. Men vi må 
ofte bare slippe det vi har i hendene, fordi 

en, to eller tre av barna trenger et fang, 
sier Gjørid. Det går i hundre fra morgen 
til kveld. Gjørid forteller at søskenflokken 
er sammensveiset, og trøster og hjelper 
hverandre. Foreldrene prøver å passe på 
at Pia skal få være storesøster, ikke en 
ekstra omsorgsperson. Gjørid forteller 
om gode hjelpere, men at familien er mest 
alene i hverdagen. Foreldrene er begge i 
full jobb. Farmor hjelper til når Marius er 
på jobbreise, og foreldre med barn på Pias 
avdeling tilbyr å ta henne med på aktivite-
ter. Besøkshjemmet tar gjerne imot Filip 
oftere enn de avtalte helgene.

– Vi vet at det ligger mange utfordringer 
foran oss, som ikke kan planlegges. Akku-
rat der stiller vi nok på lik linje med andre 
barnefamilier, sier Gjørid.

ramesil@hotmail.com

Tilrettelegging for Filip 
•  Foreldrene er de som kjenner Filip best, vi 

samarbeider alltid med dem.
•  Han har en støttepedagog, en logoped og en 

fysioterapeut som tilrettelegger aktiviteter.
•  All trening er en del av hverdagsaktivitetene.
•  Trening og øvelser skal være gøy og gjerne 

oppfattes som lek og fellesskap med de 
andre barna.

•  Alle rundt Filip bruker tegn til tale. Barneha-
gen bruker det også bevisst sammen med de 
andre barna, slik at de også kan kommunisere 
og forstå ham.

•  De gjør målrettede motoriske aktiviteter som de 
vet han synes er gøy, som å gå i gangen, der det 
er gulv med svak helling, for å øve på gange i 
forskjellig tempo i opp- og nedoverbakke. 

•  «Fangelek» er en morsom lek som mange vil 
være med på. Da får han trening og moro og 
utvikler vennskap.

•  Filip har ulike verktøy, som spesialtilpasset 
flaske for å få best mulig bruk av tunge og 
muskler i munnen. Han har musikkpute med 
vibrasjon, som gir god avslapning de dagene 
han trenger det. Noen av verktøyene brukes 
bare av Filip, mens musikkputa får alle bruke. 

Kilde: støttepedagog Linda Cecilie Mork

Aktuelt 

STØTTEPEDAGOG: Linda 
Cecilie Mork sier foreldre 

som får tette barn, bør tenke 
på hva som er viktig for dem 
som familie, og undersøke 
hvilke ønsker de ansatte 

kan møte dem på i barneha-
gen. Foto: privat

«Som pedagog mener jeg foreldre som 
får tette barn, bør tenke spesielt på hva 

som er viktig for dem som familie.»

HOPP OG SPRETT: 
Søskenflokken på  

fire er en aktiv gjeng,  
som liker å hoppe  

og tøyse: Pia (5) (bak), 
tvillingene Maja (t.v.) og 

Linus (2) og Filip (3).
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D
et er trolig nesten fem hundre tusen 
barn i Norge som er pårørende (Tor-
vik & Rognmo, 2011; Ruud et al, 2015; 
Hestnes, 2011). I denne artikkelen får 
du vite hvem de er, hvordan sykdom 
eller andre belastende hendelser i 
familien påvirker dem, og hva du som 

barnehageansatt kan gjøre når du har barn som er pårø-
rende i din barnehage.

HVEM ER BARN SOM PÅRØRENDE?
Barn regnes som pårørende når noen i familien blir 
syke, blir skadet, har en funksjonsnedsettelse, har et 
rusproblem eller kommer i fengsel. Barn er etterlatte 
når en i familien dør. Barn vil også ha behov for informasjon 
og involvering når en av foreldrene deltar i internasjonale 
operasjoner gjennom Forsvaret eller som bistandsarbeider. 
Enkelt sagt blir barn pårørende når en voksen eller et barn 
blir utsatt for noe, eller skal gjøre noe som endrer situasjonen 
i familien på en mulig belastende måte (Pårørendesenteret.
no). 

HVORDAN BARN BLIR PÅVIRKET
Hvordan blir barn påvirket av sykdom eller andre belastende 
hendelser i familien?

Barn i barnehagealder er helt avhengige av at voksne om-
kring dem dekker deres behov. Trygg tilknytning og en god 
omsorgssituasjon legger grunnlaget for god utvikling og helse 
hele livet (Getz, Kirkengen & Ulvestad, 2020). Barn berøres på 
ulike måter når en i familien blir syk eller andre belastende 
livshendelser inntreffer. Det som er avgjørende, er hvordan 
de voksne håndterer situasjonen. Barn kan tåle mye hvis de 
voksne klarer å opprettholde trygghet og forutsigbarhet i 

Slik kan du støtte barn 
som er pårørende
Barn som opplever sykdom og død i familien, kan tåle mye hvis de voksne 
klarer å opprettholde trygghet og forutsigbarhet i hverdagen.
ILLUSTRASJON: MADELEINE ANDERSEN

hverdagen. Under sykdom og i krise kan det være krevende 
å få til. Barn kan få mindre tid med foreldrene på grunn av 
praktiske forhold knyttet til sykdom og behandling. Rutiner 
forandres, og hverdagen kan bli mer uforutsigbar. Foreldrene 
vil også kunne være mindre emosjonelt tilgjengelige fordi de 
er slitne eller har tankene andre steder. Barn merker slike 
endringer. Deres respons kan være at de forsøker å muntre 
opp foreldrene, eller at de skåner foreldrene gjennom å la 
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SKAP TRYGGHET: Tett kontakt  
mellom hjem og barnehage og  
hvordan barn blir møtt i barnehagen  
har betydning for hvordan barn klarer seg gjennom 
sykdom, død eller andre hendelser i familien.



være å stille spørsmål eller formidle sine behov. Barn som 
er pårørende tar gjerne hensyn på måter små barn ikke skal 
trenge, og som kan gå på bekostning av deres utvikling og 
livsutfoldelse. Små barns egosentriske tilnærming til verden 
gjør i tillegg at de kan tro at de har skyld i det som skjer. 

BARN OPPFATTER STEMNINGER 
Noen sykdommer medfører endring i humør, væremåte 

og personlighet hos den som er syk. Slike 
endringer kan oppleves skremmende for 

barn og bidra til utrygghet. Selv de minste 
barna oppfatter stemninger, kroppsspråk og 

følelsesuttrykk hos de nærmeste. Barn forstår 
at noe skjer når familien rammes av sykdom 

eller annen krise, men ikke alltid hva. Dersom 
foreldre ikke tar initiativ til å fortelle, involvere og 

trygge barna, blir de overlatt til å håndtere inntrykk, 
fantasier, følelser og utrygghet alene – uten å ha forut-
setninger for det. Noen familier er åpne om sin situa-
sjon, både innad og utad, mens andre familier preges 
av hemmelighold og skam. Alvorlige psykiske lidelser, 

rusavhengighetslidelser og fengsling er blant de syk-
dommer og situasjoner det er vanskeligst å være åpen om 
(Bergem, 2018).

SLIK KAN DU SE DET PÅ BARNA
Hvordan kan barns reaksjoner komme til uttrykk i 

barnehagen?
Plutselige endringer i væremåte, humør, triv-

sel eller kontakten med andre kan være et uttrykk 
for at det har skjedd noe i et barns liv. All endring 

skyldes selvsagt ikke sykdom i familien. Tilbaketrekking 
hos et barn som tidligere trivdes i sosiale sammenhenger, 
eller mindre hensyntaken til andre barn og uhensikts-
messig fysisk kontakt som slag, spark og lugging kan være 
uttrykk for at et barn ikke har det bra. Noen barn kan be-
gynne å tisse eller bæsje på seg igjen. Problemer med søvn, 
magesmerter eller andre «vondter» er heller ikke uvanlig 
(Bergem, 2018). Barn kan også bli mer engstelige, ukonsen-
trerte eller triste. Noen kan oppleves som mere klengete 
eller uselvstendige enn vanlig, og for noen familier opple-

Barn kan tåle 
mye hvis de 

voksne klarer å  
opprettholde  

trygghet og  
forutsigbarhet  

i hverdagen.
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Å være pårørende handler ikke 
om å være tilskuer til noe som 

skjer med andre, men å være deltaker i 
det som skjer.

Fag og forskning
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ves leverings- og hentesituasjonene som mer krevende enn 
før (Djup, 2021). 

DETTE KAN BARNEHAGEANSATTE GJØRE
Hva kan barnehageansatte gjøre for å møte barna på en god 
måte?

I tillegg til foreldrene er de voksne i barnehagen viktige 
personer med mye kontakt med barna i det daglige. Tett kon-
takt mellom hjem og barnehage og hvordan barn blir møtt i 
barnehagen, har betydning for hvordan barn klarer seg gjen-
nom sykdom, død eller andre hendelser i familien (Bergem, 
2018). Barnehagepersonell har ikke den samme lovfestede 
plikten som helsepersonell til å ivareta barn som pårøren-
de spesielt (Helsepersonelloven, 1999), men i regjeringens 
pårørendestrategi og handlingsplan omtales barnehage og 
skole som naturlige samarbeidspartnere (Departementene, 
2020). For å være et trygt sted for barn i en vanskelig periode 
trenger barnehagen å kjenne til barnets hjemmesituasjon. 
Utveksling av informasjon er et felles ansvar. I foreldremøter 
og utviklingssamtaler kan barnehagen rutinemessig oppfor-
dre foreldre til å dele informasjon med barnehagen dersom 
sykdom eller andre hendelser skulle oppstå. 

BARN TRENGER RUTINER 
Barn trenger rutiner og struktur. Å fortsette dagliglivet i 
barnehagen vil være positivt for de aller fleste barn etter 
død eller inntruffet sykdom i familien. Umiddelbart etter 
en ulykke eller dødsfall er det viktig for barnet å være 

sammen med sine nærmeste og unngå atskillelse, 
men å komme i gang med vanlig hverdag igjen er bra. 
Barnehagen vil kunne være et fast holdepunkt i en 
tilværelse som er i forandring. Noen barn vil kunne 
trenge ekstra støtte eller tilpasninger i kortere eller 
lengre tid. De eldste barna i barnehagen kan i noen 
grad selv sette ord på hvordan de har det, og kan svare 
på spørsmål om det som skjer hjemme. Kanskje vil de 
også selv stille spørsmål som har med sykdom eller død 
og gjøre. Barnehagebarn kan også bruke tegning eller 
lek til å uttrykke tanker og følelser. Voksne kan gjen-
nom å følge med på slike situasjoner få anledninger 
til å snakke med barnet (Djup, 2021). Det er vanlig og 
normalt at barn går ut og inn av det som er vondt. 

BEKREFTE, INFORMERE OG TÅLE
Huskeregelen «Gjør din BIT» kan være nyttig. BIT står 

for Bekrefte – Informere – Tåle, og oppsummerer noe av 
det som er viktig å ha med seg i møtet med barn som er 
pårørende (Bergem, 2021).

Bekrefte: Å bekrefte et barn som er pårørende, handler om 
å se barnet i dets pårørendesituasjon og anerkjenne at det 
som har skjedd og skjer i familien, berører barnet. Å være 
pårørende handler ikke om å være tilskuer til noe som skjer 
med andre, men å være deltaker i det som skjer. Voksne må 
forstå at det er slik, og må gjennom sine ord og handlinger 
vise barnet at de forstår. Det kan være trygt for barnet å vite at 
de voksne i barnehagen vet, og at de gjør seg tilgjengelige for 
barnet.

Informere: Å informere betyr å bidra til at barn har kunn-
skap om det som skjer hjemme, og om sine egne reaksjo-
ner. Barnehageansatte kan oppfordre foreldre til å fortelle 
til barna sine det som skjer knyttet til sykdom, behandling 
eller død, og kan med sin kompetanse trygge foreldre på at 
det er både riktig og nødvendig at barna får vite. Å forklare 
har betydning selv om barn ikke forstår alt som sies. Barn 
vil kjenne trygghet ved at voksne snakker med rolig stem-
me og formidler ro og tilstedeværelse.

Barn trenger også forklaringer på vanlige reaksjoner som 
kan oppstå når man er pårørende, som sorg, tristhet, frykt el-
ler tomhet. Det kan også være fint å forklare hvilke reaksjoner 
de kan erfare hos andre. For mange barn vil det de opplever, 
være nytt og ukjent, og voksne kan bidra til å gjøre det som 
skjer, mer forståelig for barna. Barnehageansatte kan også 
være en ressurs for familie i kriser ved å ha kjennskap til hva 
som finnes av støttetilbud i lokalmiljøet eller kommunen.

Tåle: Å tåle betyr å forstå at de reaksjonene barn som 
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Biswas
de magiske fjellene

Biswasog

Påmelding og mer informasjon:
Nett: forut.no/barn

E-post: barn@forut.no
Telefon: 61 18 74 25

FORUT Barneaksjonen er et spennende 
pedagogisk opplegg tilpasset Ramme-
plan for barnehagen.  
Gjennom filmer, plakater, musikk, dans,
fortellinger, tegneverksted, mat og mye 
mer blir barna kjent med Biswas (5), en 
spennende kultur, likheter og ulikheter.

Besøk Biswas i Nepal
med hele barnehagen

ANNONSE

pårørende har, er naturlige, enten de blir lei seg eller avvi-
sende, og å møte reaksjonene uten å ty til irritasjon, baga-
tellisering eller avledning. Det kan være fristende å si at alt 
kommer til å bli bra, selv om det er en lovnad man ikke kan 
stå inne for. Å tåle betyr også å være i stand til å håndtere 
sine egne følelser, slik at man klarer å bevare roen i møtet 
med barna og ikke overveldes av egne reaksjoner. Voksne 
som arbeider med barn i vanskelige situasjoner, skal ikke 
«tåle alt» i den forstand at alt må oppleves greit å håndtere, 
men voksne må søke støtte og råd blant andre voksne for å 
kunne være trygge i møte med barn som strever.

AVSLUTNING                                                                                                                                           
Barn som er pårørende, finnes overalt, også i barnehagen. 
Kunnskap om hvordan barn påvirkes av sykdom i familien, 
gjør det lettere å fange opp, forstå og støtte barna. Kompetan-
se på barns behov gjør barnehageansatte til en viktig ressurs 
for barn og familier i krevende livssituasjoner. Ansatte i bar-
nehagen kan gjøre en forskjell i møtet med hvert enkelt barn. 
I tillegg er det nødvendig med gode rutiner i barnehagen for å 
ivareta barn som pårørende og for foreldresamarbeid (Djup, 
2021). Å følge opp barn som opplever belastninger i livet, er 
krevende arbeid. God ledelse og et faglig og kollegialt godt 
arbeidsfellesskap er avgjørende (Arbeidstilsynet.no).
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Fag og forskning

I 
denne artikkelen ønsker vi å belyse personalet i 
barnehagen sin betydningen for barns atferd. Teo-
retisk støtter vi oss til Drugli (2018), Kinge (2015) 
og Sollesnes (2018), som alle trekker frem at rela-
sjonskvalitet og kompetanse blant personalet viser 
seg å ligge tett opptil utagerende atferdsmønster hos 
barn. Vi finner det interessant at nyere forskning 

viser at barn med utagerende atferd får mest kjeft i barne-
hagen. Dette blir drøftet i Børnich (2019) sin artikkel. Hun 
trekker frem en tendens der barna som er i risiko og blir 
oppfattet som vanskelige, blir møtt med systematisk bruk av 
kjeft som metode for sanksjoner på negativ atferd og gren-
sesetting. Dette viser seg som mønster i hvordan barnet blir 
møtt, der relasjonen mellom personalet og barn er preget av 
å være fastlåst med lite anerkjennende og positivt samspill. 

PERSONALETS HOLDNINGER AVGJØR
Bakgrunn for artikkelen er forfatternes interesse for persona-
lets rolle som utviklingsstøtte og personalets mulighet til å være 
forebyggende aktører i møte med barn. Bacheloroppgaven 
til Linn Stensland (2021) belyser temaet gjennom problem-
stillingen «Hvordan arbeide forebyggende med utagerende 
atferd hos barn i alderen tre til seks år?». Tre pedagoger fra to 
barnehager ble intervjuet. Hovedfunn peker på at holdninger 
personalet har til barn som viser utagerende atferd, er varierte, 
og at barns atferd endres i samspill med ulike voksne. 

DE UTAGERENDE BARNA
Utagerende barn kan være de som uroer, tester grenser, 

ødelegger, forstyrrer og utfordrer voksne i sin væremåte 
(Kinge, 2015). Sollesnes (2018) peker på at utagerende at-
ferd sier noe om hvordan atferden arter seg, og at vanskene 
både kan ha ulik karakter og ulike årsaker. En utfordring er 
at atferden skaper vansker for barnet selv og dets omgivel-
ser. Også Kinge (2015) trekker frem at «Barn er derfor ikke 
utfordrende; det ville i tilfelle være en karakteristikk, en 
definisjon som stempler og stigmatiserer barnet. Men barn 
utfordrer oss, det vil si meg og deg, og beskriver noe av det 
som skjer i rommet, i kommunikasjonen mellom oss og 
barnet. Klarer vi å lese mellom linjene og fange opp under-
liggende og indirekte budskap?» (s. 10). Kinge trekker her 
frem betydningen av å finne faktoren til hva som utløser 
den utagerende atferden, og lete etter årsaker heller enn å 
kategorisere. Kan dette føre til at barnets atferd blir møtt 
med mer toleranse, anerkjenning og positive relasjoner 
heller enn negative sanksjoner? Dette er viktige perspek-
tiver i å forebygge etablering av negativt og utagerende 
atferdsmønster på lang sikt, da barnets atferd blir etablert i 
førskolealder (Drugli, 2018). 

TILTAK FOR BARNA 
Når barn viser utagerende atferd, vil det være behov for 
tiltak for å begrense negative atferdsmønstre og reaksjons-
måter. Atferdsregulerende tiltak i form av straff og negati-
ve sanksjoner kan ha motsatt effekt og føre til at atferden 
trappes opp (Kinge, 2015). Drugli (2018) peker på at dersom 
en ikke tilrettelegger riktig, kan barnet utvikle en fastlåst 
negativ strategi som forsterker vansker og aggresjonsnivå, 

Personalet kan være nøkkelen 
for utagerende barn
Barn med utagerende atferd får mest kjeft i barnehagen, og 
barna endrer væremåte avhengig av hvilke voksne de møter.
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og som kan føre til utvikling av proaktivt aggresjonsmønster. 
Videre peker hun på betydningen av å arbeide med barnets 
miljø når en ønsker å arbeide målrettet for endring av barns 
atferd. Kinge (2015) trekker frem at atferdsregulerende tiltak 
kan oppleves som en sterk avvisning og gi signaler om at «du 
er ikke god nok som du er», og overlate ansvaret til barnet for 
å skulle endre seg og sin atferd. Hun peker på at å møte barn 
som utfordrer oss, med en åpen nysgjerrighet og undring 
over hva deres atferd er et uttrykk for, i den hensikt å forstå 
mer, bredere og dypere, vil veien til de virksomme, treffsikre 
og utviklingsstøttene tiltakene bli styrket. 

SE GJENNOM BARNETS ØYNE
Gode dialogiske samtaleøyeblikk med barnet i «fredstid» 
har betydning for barnets selvfølelse. Voksne som møter 
barnet i et profesjonelt samspill, trenger hele sin relasjo-
nelle kompetanse. En forutsetning for at barn kan bli gode 
samhandlingspartnere, er trygge, autoritative voksne med 
innlevelse og evne til å gå med barnet og se situasjonen 
gjennom barnets øyne (Kinge, 2015). Sollesnes (2018) trek-
ker også frem den menneskelige faktoren og relasjonskva-
litet som avgjørende for om en lykkes med endringstiltak 
ved utagerende atferd. Mer enn noen andre har de utfor-
drende barna behov for omsorg, empati og akseptering fra 
mennesker rundt seg. Barna har behov for en voksen som 
ikke dømmer, kritiserer eller kjefter når noe går galt (Kinge, 
2015). Intensjonen til barn er sjelden å forårsake ødeleg-
gelser. Da kan det være verdifullt med en som ser bakenfor 
barnets handlinger, trøster og oppmuntrer. 

«Det kan være nok med den ene som ser og forstår, men det 
trenger minst en. Den ene som ser forbi den dårlige atferden og 
mangelen på sjarm, og som tåler de dumme tingene. Det er den 
ene som ser, men også tror på en forandring. De gir seg ikke når 
den unge er i ferd med å gi opp» (Kinge, 2015, s. 30). Sitatet 
underbygger betydningen av forebyggende arbeid med å 
frigjøre barns bekymringer og nederlagsopplevelser. Barn 
trenger noen som tror på, støtter og heier på dem, for å 
styrke selvbildet.

FUNN I STUDIEN
Data fra bachelorprosjektet peker på betydningen av rela-
sjoner mellom personalet og barna. Holdninger personalet 
har til barn som viser utagerende atferd, spiller en stor 
rolle i å arbeide forebyggende, og å få til endringer av barns 
atferd. De tre informantene hevder at en kan se barns at-
ferd endres etter hvilke voksne som er i samhandling med 
det enkelte barn. 

Som den ene sier: «Barns atferd endres etter hvilke voksne 
som er i samhandling med barn, det er avgjørende. Det har mye 

Noen voksne har evnen til å 
sette seg inn i barns ulike behov, 

og andre mestrer det ikke. De som har 
denne evnen, får lettere relasjoner til 
barn med utagerende atferd.
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FORSTÅ BARNET: 
Det er viktig at 

ansatte i barneha-
gen har kompetanse 

om å bygge gode 
relasjoner for å møte 
barn med utageren-

de atferd, mener 
artikkelforfatterne. 
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å si hvilke briller en tar på seg i ulike situasjoner, og vi viser ulike 
holdninger (…) personalets holdninger er avgjørende, og perso-
nalet må ha evnen til å møte barn med blanke ark». En annen 
trakk frem: «Det handler mye om inntoning og om en er villig til 
å se barnet. Barn med utagerende atferd kan bli trigget av en au-
toritær voksenrolle (…) banking time er et godt tiltak for å skape 
god relasjon». Den tredje vektla også personalets betydning: 
«Noen voksne har evnen til å sette seg inn i barns ulike behov, og 
andre mestrer det ikke. De som har denne evnen, får lettere rela-
sjoner til barn med utagerende atferd. Dette har stor betydning 
for samhandling og barnets atferd». 

Informantene beskriver brillene en har på, personalets 
holdninger, ulikt, men tydeliggjør hvor viktig det er å ha en 
positiv holdning og relasjonskompetanse for å oppnå vel-
lykket arbeid med utagerende atferd. Dette blir understre-
ket av den ene: «Voksne som jobber med utagerende barn, må 
ha en strikk som kan strekkes langt, være tålmodig, være uthvilt 
og ha energi til å gjennomføre den jobben en har startet (…) starte 
med blanke ark etter en konflikt (…) ha evne til selvinnsikt (…) 
viktig at relasjonen ikke er negativt ladet». 

BYGGE RELASJON I FREDSTID
Sollesnes (2018) peker på at voksne må ha gode relasjons-
erfaringer og kompetanse med seg i ryggsekken for å kunne 
gi det videre til barna og bidra til at barn erfarer gode 
relasjoner. Som den ene informanten påpekte, er det å 
bygge relasjon i fredstid ved å bruke banking time verdifullt, 
slik Kinge (2015) også trekker frem. Banking time dreier seg 
om planlagt tid til samspill med barn, der målet er å styrke 
relasjoner og følelsesmessige bånd mellom barnet og den 
voksne.

De tre informantene fremhevet de voksnes rolle og deres 
påvirkning for at tiltak skulle kunne bli vellykket og skape 
positiv endring av barnets atferd. Gjennomgående trakk de 
frem ferdigheter, kunnskaper og holdninger som etablerer, 
vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker, 
som essensielt. 

SE OG FORSTÅ BARNET
Personalets kunnskap, kompetanse og holdninger påvir-
ker arbeidet med barn. Barns atferd endres i samhandling 
med ulike voksne (Sollesnes, 2018; Kinge, 2015). Sollesnes 
og Kinge peker på personalets kompetanse og at de må 
være opptatt av å kunne se, forstå og sette seg inn i barnets 

situasjon for å 
kunne oppnå 
endring av barnets 
atferd. Kunnskap må 
sees i sammenheng med 
utforming av tiltaksplaner. Et aktuelt spørsmål er om barn 
med utagerende atferd blir møtt med positive holdninger 
og av et personale som ser forbi barnets atferd? Blir vekt-
legging av relasjon godt nok ivaretatt? Ut fra hva informan-
tene uttalte om praksis i egen barnehage, er svaret nei. De 
pekte på at bare noen opptrådte med en anerkjennende 
holdning overfor barn med utagerende atferd (Stensland, 
2021). Artikkelen til Børnich (2021) fremhever også dette 
aspektet, at mange barn blir møtt med kjeft og negative 
sanksjoner heller enn anerkjenning og positive relasjoner. 
Dette står i sterk kontrast til hva Drugli (2018) trekker frem 
som betydningsfullt arbeid for å få til varig atferdsendring 
og unngå etablering av varig negativt atferdsmønster. 

RELASJONSKOMPETANSE VIKTIG
Vi lurer på om økt bevisstgjøring, kunnskap om persona-
lets rolle som utviklingsstøtte og utvikling av relasjons-
kompetansen til personalet er nødvendig for å styrke det 
pedagogiske arbeidet med utagerende barn i barnehagen. 
Vil dette bidra til at utagerende barn blir møtt med mer 
anerkjenning og positiv holdning og redusere sanksjoner 
og negative læringssirkler? Og vil det redusere utagerende 
atferd og fastlåste mønstre? Vi mener personalet og rela-
sjonskvalitet er selve nøkkelen til vellykket arbeid med de 
utagerende barna og bør inngå som eget pedagogisk tiltak.
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Blir barn med utagerende atferd møtt med 
positive holdninger og av et personale 

som ser forbi barnets atferd?



1. Hva har du skrevet doktorgrad 
om? 
– Doktorgraden handler om sang 
i samspill med de yngste barna i 
barnehagen og hvilken betydning 
det har å synge i både organiserte 
og spontane hverdagsaktiviteter. Jeg 
har undret meg over hvordan barnas 
måte å kommunisere og uttrykke 
seg på verdsettes, og hvordan vi 
kan møte deres kroppslige måte å 
være i verden på. Jeg har tidligere 
jobbet som barnehagelærer og som 
musikkpedagog, og barns spontane 
glede i musikksamlinger inspirerte 
til doktorgraden. Jeg har undersøkt 
hvilken form for sang de yngste bar-
na liker best, og har kommet frem 
til begrepet «sangsamspill». Denne 
samspillsformen består av en forstå-
else av sang som kontaktskapende. 
Et samspill med improvisasjon og 
tilstedeværelse der pedagogene 
deltar med hele kroppen. 

2. Hva har du funnet ut? 
– Jeg har funnet ut at pedagogene 
deltar i sangsamspillet på en kropps-
lig måte med hele seg. Verbalspråket 
tar lite plass. Pedagogene deltar på 
en såkalt affektiv måte, som betyr 
at de deltar ut fra et ønske om å kom-
munisere og skape et felles sam-
spillsuttrykk. Barn er umiddelbare 
og kroppslige i sine uttrykk – og når 
pedagogene handler affektivt, møter 

de barna på en god måte. Å delta på 
denne måten er ikke et bevisst valg 
eller noe som planlegges. Det skjer 
her og nå, basert på et engasjement 
i samspill med andre. Pedagogene 
toner seg inn på barnet, og det er en 
gjensidig tilknytning i samspillet. De 
kroppslige uttrykkene skjer gjen-
nom bevegelser, stemmeleie, blikk 
og en umiddelbar respons på bar-
nets kommunikasjon. De ansatte har 
et ønske om å forstå og anerkjenne. 
Å være affektiv i samspill med barna, 
er en viktig kvalitet i pedagogens 
deltagelse. 

3. Hva tror du din forskning vil bety 
for barnehagene i Norge?
– Jeg håper at studien kan bidra til 
at barnehagene blir mer klar over 
at sang kan gjøres på mange måter, 
der hensikten er å kommunisere. 
Sangen i seg selv eller sang som 
prestasjon har ingen plass i studi-
en. Jeg er opptatt av gleden ved å 
synge og kontakten som oppstår når 
sang er en del av samspillet. Sang 
kan bidra til et mer mangfoldig 
språk i barnehagen. Jeg tror studien 
kan skape en større bevissthet om 
hvilken betydning kropp, mimikk, 
stemme og bevegelser har i møte 
med barn. Studien løfter også frem 
betydningen av det umiddelbare 
og uplanlagte. Det kan føre til at 
pedagoger åpner mer opp for det 

som skjer – fremfor å følge mål som 
er gitt på forhånd. 

4. Hva overrasket deg mest i 
forskningen? 
– Jeg ble mest overrasket over at ver-
balspråket har en mer støttende enn 
en bærende funksjon i samspill med 
barna. I en tid der vi ser tendenser til 
tidlig trykk på språklæring, trenger vi 
et større språklig mangfold slik som 
de yngste barnas kroppslige språk. 

godkommunikasjon@gmail.com

INGRID BJØRKØY (45)
førsteamanuensis ved Dronning Mauds 

Minne Høgskole (DMMH)
Doktorgrad: Sang som performativ for 
samspill i småbarnspedagogisk praksis
Mål med forskningen: å bidra med økt 
kunnskap om sang – og sang i samspill 

med de yngste barna i barnehagen 

Sang kan bidra til  
et mer mangfoldig  
språk i barnehagen
Gjennom sang med de yngste barna deltar  
barnehagelærerne med hele kroppen, og det  
verbale språket tar liten plass, viser studie. 
TEKST: KJERSTI SALVESEN FOTO: PRIVAT 

Min  
doktorgrad

DERFOR ER DENNE  
DOKTORGRADEN VIKTIG
– Bjørkøys avhandling er et viktig bidrag 
til å forstå og styrke vesentlige sider ved 
samspillet mellom pedagoger og bar-
nehagebarn under tre år. Hun utvider for-
ståelsen av språk og kommunikasjon ved 
å innlemme det kroppslige, umiddelbare, 
nære og spontane som skjer i sang- 
samspill. I sangsamspill skapes kontakt, 
kommunikasjonsimprovisasjon og rela-
sjon. Det er også sentralt at sangsamspill 
ikke er avhengig av verbalspråket eller 
handler om sang som prestasjon.

Cecilie Fodstad 
førstelektor i norsk ved DMMH
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Fag og forskning

N
år familier rammes av sykdom, 
kriser og død, trenger barn støtte fra 
menneskene rundt seg. Mange barn 
lever som pårørende til foreldre eller 
søsken med psykiske lidelser, alvorlig 
sykdom eller funksjonsnedsettelser. 
Siden de fleste barn i Norge går i 

barnehage, får de ansatte en viktig rolle dersom vanskelige 
livshendelser rammer de yngste barna. Jo mer kunnskap 
barnehageansatte har om familier i krise og barn som 
pårørende, jo bedre forutsetninger har de for å fylle denne 
rollen. I denne artikkelen adresserer jeg hvordan du kan 
møte og snakke med foreldre som er rammet av sykdom og 
vansker, og hvordan du kan tilrettelegge for god oppfølging 
i barnets hverdag. 

RAMMER MANGE BARN
Det er vanskelig å tallfeste hvor mange barn som lever som 
pårørende. Rundt 410 000 barn i Norge lever med at en av 
eller begge foreldrene har en eller flere psykiske lidelser 
eller rusproblemer (Torvik & Rognmo, 2011). Ifølge Kreftre-
gisteret har over 34 000 barn under 18 år en forelder som 
har eller har hatt kreft. Årlig opplever rundt 700 barn å 
miste en av foreldrene til kreft (Dyregrov & Dyregrov, 2016). 
Dette er bare noen sykdommer og vansker familier kan 
rammes av. I tillegg kan barn også oppleve store endringer 
i livet og ha behov for informasjon og oppfølging i sammen-
henger som ikke handler om sykdom. Det kan være at de 
har foreldre som sitter i fengsel eller tjenestegjør i utlandet, 
eller at de lever med foreldre i konflikt. Det er med andre 
ord en rekke ulike situasjoner som kan gripe inn i barns 
omsorgssituasjon og behov. Disse barna trenger å bli møtt 
med klokskap, støtte og emosjonelt mot.

SENSITIVE FOR ENDRINGER
Tidligere mente man at barn ikke får med seg så mye, 
noe som førte til at barn kunne bli holdt unna nødvendig 

informasjon og et støttende fellesskap. I dag vet vi at selv 
de yngste barna er sensitive for endringer og stemninger 
i familien, og at de har behov for gode forklaringer som 
setter dem i stand til å håndtere vanskelige situasjoner 
(Djup, 2021). Barn kan være bekymret for sine nærmeste og 
for hva fremtiden vil bringe. De kan påta seg ansvar og nye 
roller i familien og vil ofte forsøke å beskytte dem de har 
rundt seg, for ikke å legge stein til byrden i en allerede vond 
tid. Når hverdagen endrer seg, trenger barna å vite hvem de 
har å støtte seg til. Vår rolle, enten det er som medmennes-
ker eller profesjonelle hjelpere, er å sørge for at barn ikke 
må stå alene i det vanskelige. 

NÅR FORELDRE IKKE ER ÅPNE 
Det er ikke alle foreldre som klarer eller ønsker å være åpne 
om vanskene familien opplever. Kanskje er det skamfullt, 
kanskje frykter de omgivelsenes reaksjoner, eller kanskje 
har de ikke selv funnet en måte å forholde seg til det som 
har hendt, enda. Noen forteller at de ikke orker å bli «den 
familien» som er rammet av sykdom og lidelse. «Dem det er 
synd på». De vil helst kunne hente og levere i barnehagen 
uten å bli møtt med blikk, spørsmål eller triste ansiktsut-
trykk. Andre ønsker å håndtere situasjonen innad i fami-
lien eller sammen med private støttespillere, og beholde 
barnehagen som et fristed for barnet. 

REDD FOR Å GJØRE DET VERRE
Noen foreldre kan være redde for å fortelle til egne barn 
hva som har skjedd, ofte fordi de frykter de vil gjøre vondt 
verre for barna eller påføre dem merbelastning dersom de 
«avslører» hvordan de har det. Dette kan dessverre føre til 
at foreldrene – i beste hensikt – skjermer barna bort fra 
informasjon som er viktig for barna. Som barnehagean-
satt må du naturligvis forholde deg til dette, men du kan 
samtidig si noe om hvor viktig informasjon er for barna. Du 
kan også formidle at barnehagen kan være et fristed selv 
om den er kjent med viktige forhold i barnets liv. Faktisk vil 

Hvordan møte foreldre  
når barn er pårørende
Når sykdom og lidelse rammer en familie, vil du kunne hjelpe barna gjennom 
god støtte til foreldrene. Kunnskap om pårørende barn blir derfor viktig.
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Noen foreldre 
kan være 

redde for å fortelle til 
egne barn hva som 
har skjedd, ofte fordi 
de frykter de vil gjøre 
vondt verre for barna.

ÅPENHET VIKTIG: De barnehage 
ansatte kan gi foreldrene råd om 

hvor viktig det er å fortelle barnet 
sannheten og gi det gode forklarin-
ger dersom barnet er pårørende til 

foreldre som er syke, har rusproble-
mer eller sitter i fengsel. Illustra-

sjonsfoto: Adobe Stock
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informasjon styrke forutsetningene for god ivaretakelse i 
hverdagen. Du kan også utforske mulige slagsider ved ikke 
å dele informasjon, som at barnet da kan bli gående med 
ubesvarte spørsmål eller oppleve ryktespredning og reak-
sjoner fra andre. De fleste foreldre vil ønske å dele informa-
sjon dersom de forstår betydningen dette kan ha. 

SANNHET BEDRE ENN FRYKTFANTASIER
Barn tåler å høre sannheten bedre enn de tåler å overlates 
til seg selv i en fryktfantasi som ofte er verre enn virkelig-
heten. Hvis foreldrene sier at «mamma er lei seg», når hun 
har en depresjon, eller at «pappa er litt redd og sliten for 
tiden», når han har angst, kan barn bli bekymret dersom 
de selv eller andre nær dem også blir triste eller redde. Ord 
oppleves farlig for barn hvis vi ikke bruker dem presist 
(Djup, 2021). Det er derfor viktig at barn får en forklaring på 
hva depresjon og angst er, og hva det gjør med mamma el-
ler pappa, hva som gjøres for å hjelpe dem, og at barnet selv 
verken har ansvar eller skyld. Å forklare egne reaksjoner og 
samtidig vise at «jeg tåler dette», kan være viktig for barna.

Som ansatt i barnehage kan du vise omtanke og for-
ståelse for at situasjonen er vanskelig for foreldrene, men 
samtidig trygge dem på at det går an å snakke med barna 
på en måte som gir dem nødvendig forståelse og trygghet. 
Dersom barna ikke får forklart det som skjer rundt dem, 
overlates de til egne fortolkninger av det de opplever, som 
ofte handler om dem selv og tanker om hva de har gjort 
galt. «Er det min feil?» «Burde jeg gjøre noe annerledes?» 
«Kommer mamma til å dø?» Dersom et søsken er rammet, 
kan barn oppleve at foreldrene er mindre tilgjengelige for 
dem og få tanker om at «De er mindre glad i meg», «Det var 
den beste som døde» eller «Jeg må være mer som ham». 
Når voksne forstår disse reaksjonene, snakker åpent med 

barnet og sikrer nødvendig støtte, kan slike fryktfantasier 
korrigeres og dempes. 

NÅR FORELDRENE ER ÅPNE 
Mange foreldre vil i møte med sykdom og lidelser fortelle 
uoppfordret til barnehagen hva som har skjedd, hvordan 
barnet har reagert, hva barnet har fått vite, og hva som er 
veien videre når det gjelder forløp og behandling. Slik får 
du som ansatt viktig informasjon om hva som skjer i bar-
nets liv, og kan i større grad forstå og støtte barnet. Enkelte 
foreldre ønsker å informere de andre barnas foreldre, 
eksempelvis gjennom et brev, eller de ber barnehagean-
satte om å formidle informasjon. Ofte sies det også noe om 
hvordan de ønsker å bli møtt i tiden fremover, og hvordan 
andre kan bidra til å støtte barna og familien i en vanskelig 
tid. Erfaringsmessig er dette godt for både voksne og barn. 

VIKTIG Å HOLDE PÅ HVERDAGEN 
Når foreldre er åpne om hva familien gjennomgår, vil det 
være enklere for barnehagen å finne gode måter å tilpasse 
hverdagen for barnet på. Barn trenger å oppleve at de har et 
sted å høre til, og de trenger at hverdagens rutiner og struk-
tur opprettholdes så langt det lar seg gjøre. Sammen med 
foreldrene kan dere utforske hvilke rutiner som er viktig for 
barnet både hjemme og i barnehagen, og hvordan barnet på 
best mulig måte kan forberedes på overgangssituasjoner og 
endringer. Dette kan handle om å levere til faste tider for å 
sikre rytme og forutsigbarhet, eller at barnet har mer nærhet 
til én eller to spesielt viktige voksne i barnehagen. Videre 
bør hjem og barnehage bli enige om hvordan kommunika-
sjonen skal arte seg fremover, og hvorvidt barnehagen skal 
involveres i oppfølgingen familien mottar. Skal dere sende 
ut viktige påminnelser på SMS? Er det behov for en ukentlig 

FRISTED: Barnehageansatte 
kan også formidle at barne-
hagen kan være et fristed 
for barn som er pårørende 
til syke foreldre eller søsken, 
selv om ansatte er kjent 
med viktige forhold i barnets 
liv. Illustrasjonsfoto: Adobe 
Stock
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telefonsamtale eller regelmessige møter for å oppdatere 
status? Bør barnehagen inkluderes i det helhetlige støttetil-
budet familien mottar? Hvilke ressurser er å finne i barnet 
selv, i familien og i nettverket? Hvem kan bistå familien med 
praktisk hjelp og støtte? Kan barnet være med en venn hjem 
fra barnehagen innimellom? Det er viktig å se på muligheter 
for å gi avlastning til foreldre, frigjøre tid som kan brukes 
sammen som familie, og skape rom der barnet kan få pauser 
fra det alvoret som ellers preger hverdagen. 

DU KAN VISE FORSTÅELSE OG SKAPE TILLIT 
Det kan være vanskelig å ta initiativ til en samtale med 
foreldrene dersom foreldrene ikke inviterer til åpen dialog. 
Barnehageansatte bør likevel ta dette ansvaret fordi det kan 
få stor betydning for barnets hverdag. Gir du tidlig uttrykk 
for forståelse og empati for foreldrene og familiens situa-
sjon, og samtidig forteller at du ønsker å skape en så god 
hverdag som mulig for barnet i barnehagen, skaper du tillit. 
Din rolle er imidlertid ikke å avhjelpe foreldrenes vansker 
eller gjennomføre terapeutiske samtaler med barnet. 
Målet er å samarbeide med hjemmet om å forstå barnets 
perspektiv og finne gode løsninger for hverdagen i barne-
hagen. Du kan gi råd om hvor viktig det er å fortelle barnet 
sannheten og gi det gode forklaringer. Du kan oppfordre 

foreldrene til å involvere omgivelsene og søke nettverks-
støtte, og vektlegge hvor viktig det er at barnet får opprett-
holde rutiner og sosial kontakt i hverdagen. Ikke minst kan 
du trygge foreldrene på at barnet har et godt sted å høre til 
hos dere. Fellesskapet barnehagen representerer, skal ikke 
undervurderes. Der får barnet pause fra det vonde og en 
anledning til å oppleve læring, mestring og tilhørighet. Det 
gir lys i det som ellers kan være en mørk og vanskelig tid for 
både store og små. 
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Fag og forskning

D
et har lenge vore arbeidd for betre 
kjønnsbalanse i barnehagelærarutdan-
ninga. Nasjonale likestillings- 
planar har hatt mål om å rekruttere 
fleire menn til utdanninga og sørgje for 
at fleire gjennomfører studiet  
(Barne- og familiedepartementet 1995, 

1998, 2004; Kunnskapsdepartementet 2006, 2008). Fråfall 
frå studiet er ei tilbakevendande utfordring: «I tillegg til 
rekruttering av nye studenter vil det være viktig å arbeide for 
bedre gjennomføring, slik at flest mulig faktisk kommer ut i 
læreryrket.» (Kunnskapsdepartementet, 2018). 

Ifølgje Hovdhaugen (2012) finn vi årsaker til at studentar 
droppar ut av studiet på individuelt nivå, institusjonelt nivå 
og systemnivå. 

FLEIRE ÅRSAKER TIL FRÅFALL
På individuelt nivå handlar det om studentane, til dømes 
sosial bakgrunn, motivasjon og evner. På institusjonelt nivå 
er fråfall knytt til utdanningsinstitusjonen, som korleis nye 
studentar vert tekne vare på, og kva innhaldet i studiet er. 
Systemnivået ser på årsaker til fråfall som ligg i utdannings-
systemet. Fleire forskarar har vist at det som skjer etter 
at studentane har starta på ei utdanning, er viktigast for å 
forklare fråfall (Hovdhaugen, 2019). Studiar viser også at 
høgt tal på kvinnelege studentar i ei utdanning gir større 
sjanse for at mannlege studentar ikkje fullfører utdanninga 
(Mastekaasa & Smeby 2008). 

Abrahamsen & Nedregård (2018) har vist at fråfallet 
blant mannlege studentar er dobbelt så høgt som for kvin-
nene ved profesjonsutdanningane ved OsloMet. Nielsen 

(2016) hevdar at mangelen på mannlege rollemodellar og 
ei tradisjonell feminisert utdanning gjer det krevjande for 
menn å ta del i utdanninga. Rønning (1999) fann at mange-
len på sosial integrasjon og laus tilknyting til utdanninga 
auka risikoen for fråfall. Koch og Farquhar (2015) hevdar at 
det finst  «glasdører» i institusjonane som hindrar menn i å 
ta fullt og heilt del i eit studium.

MÅL OG INNHALD I PROSJEKTET
Tidlegare studiar har konkludert med at fråfall frå bar-
nehagelærarstudiet er noko utdanningsinstitusjonane i 
liten grad kan gjere noko med (Askland & Nordfjell, 2009; 
Slaatten et al., 2010). Med bakgrunn i eigne erfaringar 
ville vi utfordre desse påstandane. Utviklingsarbeidet 
vårt inneheld tiltak som skulle redusere kjensla av å vere 
ein minoritet i utdanninga og styrkje motivasjonen for å 
fullføre studiet. 

Dei mannlege studentane si fellesskapskjensle skulle 
støttast ved 

1) å samle dei i nokre få kjønnsblanda klasser 
2) å samle dei (2–4 studentar i kvar barnehage) i prak-

sisperiodane 
3)  å arrangere to praksis-seminar for mannlege studen-

tar 
Tilgang til mannlege rollemodellar skulle sikrast ved
4) å gi dei mannlege praksislærarar 
5) å gi dei mannleg praksisrettleiar frå høgskulen 
Studentane fekk også gjennom studieåret høve til å 

reflektere over ulike sider ved kjønn gjennom
6) å arbeide i kjønnsblanda grupper der temaet var 

kjønn og utdanning

Kan vi få fleire mannlege 
barnehagestudentar til å 
slutte å slutte?
Det er fullt mogleg å redusere fråfall av menn frå  
barnehagelærarstudiet ved hjelp av relativt enkle tiltak.
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7) å ha ein elektronisk læringsressurs som tok opp sider 
ved menn i barnehage

For å sjå om tiltaka hadde effekt intervjua vi studentane 
før og etter prosjektet. I tillegg vart praksis- og faglærarane 
på høgskulen kontakta (via e-post) for å gi sine vurderingar 
av arbeidet. 

KVEN ER DEI MANNLEGE STUDENTANE?
På bakgrunn av fokusgruppeintervju med dei 32 mannlege 
studentane stilte vi dei opp i tre grupper:

Dette er det eg vil-studentar. Valet av utdanning var eit 
bevisst val. Fleire hadde positive erfaringar frå å 
ha arbeidd i barnehage tidlegare. Mange av 
dei vart oppmuntra til utdanningsvalet av 
vener, kjærastar eller familie. 

Slik vart det-studentar. Desse studen-
tane hadde ikkje tidlegare erfaring frå 
barnehagearbeid. Like fullt var ut-
danningsvalet deira, det å arbeide med 
barn, eit bevisst val. Det var meir tilfeldig 
at dei hadde teke til på akkurat dette studiet 
i Bergen.  

Eg ville gjere noko anna-studentar. Ei mindre gruppe 
hadde valt barnehagelærarutdanninga for å gjere ei bevisst 
endring i livet. Dei ville ha ein framtidig jobb med andre 
verdiar, mindre fokus på resultat, mindre reising og meir 
tid til familie. 

Kategoriane finn vi att i andre studiar av menn i utra-
disjonelle yrke (Røthing, 2006; Heikkilä & Hellman, 2016; 
Wohlgemuth, 2015).  

Dei fleste av studentane opplevde støtte for utdan-

ningsvalet sitt frå vener og familie. Nokre av dei mannlege 
venene var overraska, andre skeptiske. Nokre av fedrane 
hadde også vore skeptiske, og nokre spøkte med dette å 
bli «bleiskiftarbeidar». Dei fleste av studentane var nøgde 
med utdanningsvalet då vi intervjua dei. Eit par opplevde 
utdanninga som vanskelegare og meir fagleg krevjande enn 
dei hadde forventa.

TILTAK SOM VERKAR: Å samle dei mannlege barnehagelærar- 
studentane i nokre få kjønnsblanda klasser og å samle dei 
i same barnehage i praksisperiodane, gjer at fleire fullfører 
utdanninga. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Eg må tilstå at eg pleier å seie at  
eg går på lærarutdanninga, om nokon 

spør meg kva eg driv med. Nokre 
mannlege vener lurar på korleis eg 

kan halde ut med ein slik jobb. 
BARNEHAGELÆRARSTUDENT

Som mannleg barnehagelærar og  
praksislærar var det både interessant og 
spennande å ha mannlege studentar i 

praksis. Det gir meg ein ekstra motivasjon 
å motivere og inspirere dei. 

PRAKSISLÆRAR
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KORLEIS VERKA TILTAK?
Prosjektet hadde som hovudmål å redusere 
fråfallet frå utdanninga. Tabell 1 viser frå-
fallet frå barnehagelærarstudiet ved Høgsku-
len i Bergen i perioden 2007–2016. Det mest 
påfallande i tabellen er tala for studentkullet 
2012–2015, studentane vi arbeidde med i prosjektet. 
Her var fråfallsprosenten for mannlege studentar 20,7, om 
lag som for kvinnelege studentar: 19,2. Vi skal vere varsa-
me med å leggje for stor vekt på tala for ein einskild kohort. 
Samstundes kan ikkje tala skjulast.

Vi fekk positiv tilbakemelding på å samle mennene i få 
klassar, både frå studentar og nokre av lærarane. Det vart 
rapportert å vere ein god atmosfære i dei to klassene. Fleire 
lærarar erfarte at dei mannlege studentane agerte annleis 
enn når dei berre var to eller tre i ei klasse. Då samla dei 
seg gjerne i lag bakarst i klasserommet. No sat dei spreidde 
rundt om og deltok meir aktivt i studieaktivitetane. 

Vi arrangerte også to fagseminar for dei mannlege stu-
dentane i samband med praksisperioden deira. Vi meiner 
at slike fellesskap bidreg til at studentane kjenner tilkny-
ting til utdanninga og til framtidig profesjonell praksis. (Jf. 
Rønning, 1999; Hovdhaugen, 2019). Studentane laga også 
sitt eige studiemiljø med ulike aktivitetar og sosiale saman-
komstar.  I kjølvatnet av prosjektet stifta dei også ein eigen 
organisasjon: Mannlige barnehagelærerstudenters foreining 
(MBSF). Organisasjonen skulle fronte dei faglege og sosiale 
interessene for mannlege studentar. Vi ser på skipinga av 
gruppa som eit direkte produkt av prosjektet vårt.

Tidlegare erfaringar viser at den første praksisperioden 
er sårbar med omsyn til fråfall frå barnehagelærarut-
danninga. Særleg for dei studentane som ikkje har vore i 
barnehagen før. Difor valde vi å organisere praksisopplæ-
ring slik vi har gjort greie for tidlegare i artikkelen. Både 
studentar og praksislærarar gav i store trekk positive tilba-
kemeldingar på denne praksisorganiseringa. 

TANKAR I ETTERTID
I motsetnad til tidlegare undersøkingar meiner vi at det 
er fullt mogleg å redusere fråfall frå barnehagelærarstu-
diet ved hjelp av relativt enkle tiltak. Men dersom ein skal 
lukkast i arbeidet, må det planleggjast grundig. Nielsen 
(2018) slår fast at i arbeidet med å inkludere menn i bar-
nehagelærarutdanninga må vi ta utgangspunkt i at utdan-
ninga historisk og kulturelt har vore ei utdanning av og for 
kvinner. Det er difor viktig å ha dialog med dei mannlege 
studentane og støtte dei i det å finne sin personlege basis 
for framtidig profesjonelt liv.

Slike prosjekt krev at nokon er ansvarleg for å setje til- 
taka ut i livet og følgje dei opp. Om ikkje fell ein lett atten-
de til tidlegare praksis og tidlegare ordningar. Skulle vi ha 
gjenteke prosjektet vårt, ville vi ha lagt meir vekt på å skape 
møteplassar for både mannlege og kvinnelege studentar. 
Møteplassar som er laga slik at ein kan diskutere spørsmål 
som omhandlar kjønn, og som har som ambisjon å utvikle 
barnehagen som ein produktiv arbeidsplass både for kvin-
ner og menn, jenter og gutar.

VI TRENG EIN DISKUSJON
Det høyrer med til prosjekthistoria at vi har møtt kritiske 
røyster til arbeidet. Kritikken har gått på at ein ikkje skal leg-
gje til rette studievilkår for eit særleg kjønn (les: mannlege 
studentar), men at alle skal handsamast likt. Vi har sett det 
før: Særskild tilrettelegging for mannlege studentar er pro-
voserande. Ved studiestart 2021 vart det på sosiale medium 
spurt korleis mannlege studentar vart tekne imot på ulike 
studiestader. Dei som kommenterte spørsmålet, meinte, 
med nokre unntak, at det ikkje var rett å ha særskilde tiltak 
for mannlege studentar. Fleire meinte også at menn sluttar 
av andre grunnar enn at det er få av dei i utdanninga. Det er 
interessant å konstatere at dette er klart i motstrid til bar-

Dei høge fråfallstala for studentkullet 2013–2016 skuldast truleg innføringa av 
ny barnehagelærarutdanning. 

Tabell 1 Fråfall frå barnehagelærarutdanninga ved 
Høgskulen i Bergen (no Høgskulen på Vestlandet, 
studiestad Bergen). Kvinnelege og mannlege  
studentar. 
Tidsrom            Kategori   Fråfall i prosent 
2007–2010 Kvinner    22,1
                        Menn   36,4
2008–2011          Kvinner   21,3
            Menn   44,2
2010–2013          Kvinner   24,2
            Menn   44,7
2011–2014            Kvinner   28,0
            Menn   55,5
2012–2015          Kvinner   19,2
            Menn   20,7
2013–2016          Kvinner   34,3
            Menn   58,6

Å samle mannlege studentar i  
klassene er positivt, då dei lettare  

kan motivere og inspirere kvarandre. 
I tillegg kan det vere med på å gjere 

dei stolte av yrkesvala sine.  
PRAKSISLÆRAR
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Fag og forskning

nehagen og skulen sitt arbeid med å handtere mangfald og 
sørgje for best mogleg tilpassa opplæring. Kanskje treng vi 
ein grunnleggjande diskusjon om haldningane våre til kjønn 
slik dei utspelar seg i barnehagelærarutdanninga?
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Kari Carlsen
Reggio Emilia 
Atelierkultur og utforskende 
pedagogikk
Fagbokforlaget (2021) 
208 sider

En etterlengtet grunnbok
Her får du en systematisk oversikt over Reggio Emilia- 
pedagogikken gjennom historien, fortellinger og begreper.

Kari Carlsen presenterer Reggio 
Emilia-pedagogikken (RE) i en 
etterlengtet grunnbok, formidlet 

og tolket av en som framfor noen har 
brakt impulsene fra Italia til Norge. 
RE-barnehager har inspirert både 
barnehagelærerutdanningen og bar-
nehagelærere gjennom flere tiår. Noen 
sentrale begreper har også fått gjen-
nomslag i rammeplanen fra 2017.

SENTRALE IDEER OG BEGREPER
Både barnehagelærere og undervisere 
har fått inspirasjon gjennom studi-
ereiser til Italia. Ideene er brakt hit 
gjennom fortellinger, planer og begre-
per. Nå er de formildet systematisk 
gjennom denne boka. Det gjelder blant 
annet begreper og prinsipper som 
«lyttende pedagogikk», «et barn har 
hundre språk», «barnet som subjekt», 
«rommet som den tredje pedagog», 
«prosjektarbeid» og «pedagogisk doku-
mentasjon». 

Carlsen har foretatt reiser til Reggio 
Emilia gjennom 40 år. Boka bygger 

på forskning og hennes erfaringer og 
refleksjoner etter møter med grunn-
leggeren Loris Malaguzzi og sentrale 
medarbeidere, og ikke minst praksisen 
i barnehagene i den italienske byen 
Reggio Emilia. Byen har gitt navn til pe-
dagogikken. Den har sine røtter i Italia 
omkring og etter andre verdenskrig. 
Pedagogikk og politikk henger nøye 
sammen i RE, som denne boka viser. 
Den kooperative tanken fra kommu-
nismen om en bevegelse nedenfra der 
foreldre, barn og ansatte skal samar-
beide om utviklingen i barnehagen, 
gjennomsyrer arbeidet i RE.

LETTLEST 
Boka er systematisk bygget opp. Forfat-
teren veksler mellom sin egen forstå-
else av RE og sitater fra toneangivende 
teoretikere. Carlsen viser ikke bare til 
andres forskning, men bruker også sitt 
eget doktorarbeid der atelierkulturen 
er sentral. Teksten er lettlest. Bildene 
er en vesentlig dokumentasjon av peda-
gogikken. 

En bok om hvordan barnehageansatte 
kan møte barn som lever i familier som 
rammes av sykdom, død eller andre 
livsbelastninger. Du får gode råd om 
hvordan du kan møte barnas reak-
sjoner og behov, og hvordan du kan 
snakke med barn og foreldre om såre 
og vanskelige tema. Målet med boka er 
å skape refleksjon og trygghet i møte 
med smerten familiene gjennomlever. 

Heidi Wittrup Djup
Barnehagens betydning 
når barn er pårørende 
Fagbokforlaget (2021)
104 sider

Nye bøker

Hva skjer med kroppen når i dør? Hva 
er en begravelse eller bisettelse? Kan 
barn dø? Hva skjer med livet etter 
døden? Psykolog Atle Dyregrov gir i 
boka barna svar på disse og mange 
andre spørsmål om døden. Han hjelper 
også voksne med kloke råd. Ønsket 
er å skape åpenhet og gjøre døden litt 
mindre skremmende for barn. Lettlest 
tekst med bilder.

Atle Dyregrov
Hva skjer når vi dør?
Å snakke med barn om døden
Pedlex (2020)
32 sider

Georg bekymrer seg for katten sin som 
har vært borte i flere dager. Han drar 
ut og leter sammen med faren sin. På 
veien snakker de om å miste noen man 
er glad i og hva det vil si å være død 
eller borte. En nydelig bok som kan 
være et fint utgangspunkt for samtaler 
med barn om savn og død. 

Ragnar Aalbu
Georg er borte
Ena Vigmostad Bjørke 
(2021)
Bildebok 3–6 år
48 sider

ANMELDT AV
Ingeborg Tveter Thoresen 
tidligere rektor og førstelektor ved Høgskolen i 
Vestfold, forsker, fagbokforfatter og skribent
t-thores@online.no
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Else Johansen Lyngseth & Bodil Mørland (red.) 
Tidlig innsats i tidlig barndom
Gyldendal (2022) 2. utgåve  
240 sider

Ei bok om samarbeid om tidleg 
innsats
Ei interessant bok om korleis barnehagetilsette kan fange 
opp barn som slit, så tidleg som mogleg, og samarbeide 
med spesialpedagogar.

Boka dekkjer ein tidleg fase i barns 
liv. Ho viser til nasjonale lov- og 
rammeverk som bakgrunn for 

forståinga av pedagogiske og spesialpe-
dagogiske tema og om korleis ordinær 
pedagogikk og spesialpedagogikk kan 
møtast.

LEIK SOM TILTAK
Boka gir ei god innføring i førebygging 
og tidleg innsats. Lesaren vert min-
na om at førebygging skal inngå på 
primær- (tett på barnet), sekundær- (i 
gruppa) og tertiærnivå (miljøet gene-
relt). Allmennførebyggjande tiltak kan 
vere å ha kjennskap til kva vanskar 
som kan førekomme i aldersgruppa, og 
leggje til rette for å hindre utvikling av 
vanskar. Og så kan det vere behov for 
spesialpedagogiske tiltak der innsatsen 
må vere meir spesifikk. Du kan lese om 
den spesialpedagogiske tiltakskjeda, 
som gir innføring i prosessen fram mot 
tiltak og om organisering av tiltaka. Her 

er eit eige kapittel om leik, som kan 
vere eit nyttig tiltak for barn som treng 
spesialpedagogisk støtte.   

KVA ER NORMALT?
Teksten dekkjer normalitetsomgrepet og 
synet på barnet som ein kompetent aktør 
i eige liv. Dette vert sett opp mot nylibera-
le perspektiv, som er opptatt av å vurdere 
det einskilde barnet sine ferdigheiter. 
Målt opp mot ei norm for kva som kan 
reknast som god kompetanse, er det lett 
å finne område der barn kjem til kort. Det 
vert leita etter diagnosar for å forklare 
åtferdsvanskar. Boka argumenterer ikkje 
kategorisk for eller mot diagnosar. Det 
er heller måten diagnosen vert nytta på, 
som bør sjåast på med kritisk blikk. Det 
vert minna om at psykologiske og miljø-
messige kår kan vere med og skape, eller 
halde oppe, barnet sine utfordringar. 
Teksten minner om at tillit gjer samar-
beid lettare. Og ikkje minst respekt for 
den viktigaste aktøren, barnet sjølv.

Mange er redde for å si og gjøre noe 
feil i møte med barn som pårørende. 
Denne boka gir deg råd og kunnskap 
om hvordan du kan møte barna. Du får 
ny forskning, oversikt over tilbud som 
finnes, og historier fra personer som 
har opplevd fysisk og psykisk sykdom, 
selvmord, drap, fengsling, traumer eller 
rusproblemer i familien. Du får også råd 
om hvordan du møter barn når familien 
ikke vil ha hjelp.

Anne Kristine Bergem
Når barn er pårørende
Gyldendal (2018)
272 sider

Stella som vet at mamma har en type 
kreft hun ikke kan bli frisk av, men hun 
tenker ikke så ofte på det. Samtidig 
dør bestemoren til Stellas bestevenn, 
Sander. Det får Stella til å tenke enda 
mer på sorg. En nydelig bok om døden, 
kjærlighet, sorg og vennskap basert 
på forfatterens egne erfaringer. Boka 
har flotte illustrasjoner og er et godt ut-
gangspunkt for samtaler i barnehagen. 

Monica Lund Osther 
og Vibeke Høie- 
Holgersen
Når livet blir trist 
Verdifabrikken forlag 
(2019)
Bildebok 
41 sider

ANMELDT AV
Kirsten Flaten 
dosent i spesialpedagogikk ved Høgskulen  
på Vestlandet
kirsten.flaten@hvl.no

Hunden Ulf føler seg uvel, men klarer 
ikke helt å sett fingeren på hva det er. 
Han går til legen som ikke finner hjerte-
lyd og sier han er død. Da bygger han 
en kiste og inviterer vennene i begravel-
sen. En underfundig bok om å føle seg 
ensom og pjusk, med fine illustrasjoner. 
En god bok for å filosofere over livet og 
døden sammen med barna.

Rebecca Wexelsen og 
Camilla Kuhn
Ulf er uvel
Ena Vigmostad & Bjørke 
(2020)
Bildebok 3–6 år
33 sider
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Lise Horten Hegli
pedagogisk leder, småbarn,  

Taraxacum barnehage, Stjørdal
lise.hegli@ntebb.no

Foto: Ole Martin Wold

D et krever en forståelse av barnets 
perspektiv.

Barnet kommer ut i gangen og 
løper inn i armene til mamma og får en varm 
klem. Det er fredag ettermiddag, og både mor 
og barn er klare for helg. «Hei vennen min, 
vil du bli med hjem?» «Nei!» er svaret. Barnet 
snur og løper inn igjen. Jeg står og observerer 
det som skjer, og fanger barnet i farta på vei 
inn på avdelingen. «Hei», sier jeg. «Jeg vet 
at du har det veldig gøy i barnehagen, men 
nå skal du gå i gangen og bli med mamma 
hjem.»  

Ofte har jeg observert samspillet mel-
lom barn og foresatt i gangen. Og av og til 
velger jeg å gå inn i situasjonen og veilede. 
Det barna trenger i slike situasjoner, er 
tydelige voksne som møter barnas følelser. 
Ofte får barna valg de ikke har forutset-
ninger eller krefter til å håndtere. Foreld- 
rene stiller spørsmål om hva barnet har 
lyst til å spise til middag, om det vil hjem, 
eller hva det har lyst til å gjøre i helga. 
Aller vanskeligst blir det for barnet når 
foreldrene stiller spørsmål der de ikke 
har noe valg: «Vil du bli med hjem?» eller 
«Skal vi kle på oss?» Barnet får da et valg. 
Hva om barnet svarer nei?

SLIK HJELPER DU FORELDRE
Hvordan kan vi hjelpe foreldrene når de 
havner i argumentasjonsknipa med sin 
håpefulle over hvilket antrekk som er det 
foretrukne denne ettermiddagen, eller 
om det er tid for å avslutte dagens lek? 
Innimellom ender slike møter med sinne, 
diskusjoner, dyp fortvilelse og gråt. Bar-
nets følelseshjerne har mistet kontakten 

Debatt

med den delen av hjernen der fornuften 
finnes. Logikk, strenge stemmer og forkla-
ringer blir overflødige. Barnet blir stående 
fast i sin fortvilte følelse i møtet med sine 
foreldre som mener alt godt, men som gir 
barnet altfor mange valg.  

HVA ER TRYGGE VOKSNE?
Trygge og tydelige voksne, hva er det? Det 
er når du som voksen ser barnets fortvi-
lelse og tar den på alvor. Hvis du klarer å 

Det barna  
trenger i slike 
situasjoner, er 

tydelige voksne 
som møter  

barnas følelser.

«Men mamma, jeg vil ikke!»

Litteratur
HELLE, G. & FLØGSTAD, T. R. (2019). 
Alt jeg kan. Hvordan kroppen lærer 

hjernen å tenke. Oslo: Cappelen 
Damm AS.

Jeg opplever daglig foreldre som sliter med å sette grenser for barna sine.  
Vi kan med noen enkle grep hjelpe dem ut av argumentasjonsknipa. 
ILLUSTRASJON: MADELEINE ANDERSEN
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det er i. Barna bruker barndommen på å 
utvikle sin evne til selvregulering. Selv-
regulering handler om å være i stand til 
å håndtere sin egen adferd, sine følelser 
og tanker og være i stand til å endre dem i 
samsvar med omgivelsenes utfordringer 
og krav  (Helle & Fløgstad, 2019). Dette 
krever øvelse. Barna trenger hjelp av oss 
voksne til denne reguleringen, og da er det 
viktig at vi tar oss tid til å møte barnet med 
den respekten det fortjener. 

legge egne følelser til side og tar barnets 
perspektiv og behandler det med respekt. 
Sett deg ned på barnets nivå. Se det i 
øynene og bekreft følelsen. «Nå ser jeg at 
det ble litt vanskelig for deg. Jeg forstår at 
du ikke ville hjem ennå, for du hadde det 
så gøy.» Gi barnet en klem, eller ta det på 
fanget. Ofte er det nok til å løse situasjo-
nen. 

Gi barnet de ti sekundene ekstra som 
gjør at det får avsluttet den følelsen som 

VEILEDER FORELDRE: 
Jeg opplever ofte at 

barnet blir stående fast i 
sin fortvilte følelse i møtet 

med sine foreldre som me-
ner alt godt, men som gir 
barnet altfor mange valg, 
forteller pedagogisk leder 

Lise Horten Hegli.
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1  DANMARK

Hertuginnen besøkte 
naturbarnehage

Barnehager verden rundt
TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK
FOTO: AFP/NTB OG ADOBE STOCK
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HERTUGINNE KATE AV CAM-
BRIDGE BESØKTE NATURBAR-
NEHAGEN Stenurten i Ballerup 
nordvest for København for å 
lære hvordan danskene jobber 
med og prioriterer forskning 
på barndom og barns utvikling. 
Dette var hennes første uten-
landsbesøk for å promotere 
arbeidet med Royal Foundation 
Center for Early Childhood, som 
forsker på betydningen av barns 
første leveår. (NTB)

2  INDONESIA

Vil gi barna tilgang til 
bøker i tidlig alder
Barnehagebarn leser bøker under åp-
ningen av et bibliotek i Banda Aceh i 
Indonesia i forbindelse med en bibli-
otek-kampanje. Regjeringen ønsker å 
gi barna tilgang til bøker i tidlig alder 
for å øke bevisstheten om hvor viktig 
leseferdigheter er for barn. (NTB)

5  KINA

De lærer barna folketradisjoner
En barnehageansatt i Shandong-provinsen i Kina lærer barna om 
kinesiske tradisjoner for å vise dem viktigheten av folketradisjoner, 
samtidig som de ønsker tigerens år velkommen. (NTB)

6  UKRAINA

Russerne bombet 
barnehage
Slik så ødeleggelsene ut i en 
av barnehagene, etter russer-
nes bombing av Ukrainas nest 
største by, Kharkiv.  (NTB)

3  ROMANIA

Barna vil hjelpe  
flyktninger
Rumenske barnehagebarn i Husi ved 
grensen til Moldova samler inn penger 
til ukrainske flyktninger. (NTB)

4  SVERIGE

Fireåringer så mer på tv 
under pandemien
TV-tittingen økte med 40 prosent blant 
svenske fire- til seksåringer under pan-
demien, viser studier ved Linköpings 
universitet. Barna spilte også i snitt 3,5 
timer på digitale spill i uken, og det er 
tre ganger mer enn før pandemien. 
(Förskolan)

1  DANMARK

Hver 10. pedagog jobber ikke med faget
11 000 danske pedagoger arbeider utenfor tradisjonelle pedagogområder. Det til-
svarer rundt hver 10. pedagog i Danmark. Det viser en undersøkelse fra Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd 2020. Det er oftere menn og personer over 40 år som 
har fått jobb utenfor barnehagene. (Børn og unge)
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Det mangler ikke på ambisjonene for 
barnehagesektoren i regjeringens 
Hurdalsplattform. Derfor har regje-

ringen valgt å skrote Solbergregjeringens 
Barnehager mot 2030 med en ny overordnet 
strategi. I den forbindelse er det satt ned 
et Nasjonalt forum for barnehagekvalitet, der 
nasjonale myndigheter og organisasjonene 
i barnehagesektoren møtes. Utdanningsfor-
bundet er representert sammen med Fagfor-
bundet, DELTA, KS, PBL, Foreldreutvalget for 
barnehager, Sametinget, Pedagogstudentene, 
UHR-LU og Virke. Innspillene fra deltakerne 
i barnehageforumet skal bidra til utvikling 
og oppfølging av en ny strategi for kvalitet i 
barnehagesektoren og revidert kompetanse-
strategi for barnehageansatte.

Det er tre hovedtemaer som skal disku-
teres: inkludering og deltakelse (1), kompe-
tanse, bemanning og kvalitetsutvikling (2) og 
styring og finansiering (3).

STORE FORVENTNINGER 
I det første møtet la Utdanningsforbundet et 
premiss: For å skape gode og inkluderende 
barnehager med plass til alle må det være en 
god bemanning. En bemanning som består 
av både flere barnehagelærere, en styrket 
grunnbemanning og styrere som har tid til å 
gjøre jobben sin. Og ikke minst må vi ha en 
god bemanning i mye større deler av dagen 
enn det som er faktum i dag. Regjeringen er 
en annen, men barnehagen har ikke endret 
seg siden forrige innspillsmøte i 2021. Nå 
må vi raskest mulig fra strategi til handling. 
Vi forventer at strategien som kommer, har 

konkrete tiltak til hvordan den 
totale grunnbemanningen 
skal styrkes, og at det 
følger penger med. 

AMBISJONER OG 
ØKONOMI
Ti enhetsledere 
skriver i et innlegg i 
Adresseavisen at Trond-
heim har gjort drastiske 
kutt i budsjettet til spesialpe-
dagogisk hjelp og språkstøtte til 
tospråklige barn. Hvor mange ganger skal vi ta 
av grunnbemanningen for å dekke opp nedskjæ-
ringer? spør de. Ressurser rundt barnehagen 
– som spesialpedagogisk støtte og språkstøt-
te, styrerressurser, kjøkkenhjelp og vakt-
mestertjenester – kuttes, men forventninge-
ne om å løse oppgavene øker. For det man-
gler ikke på ambisjoner – de er jo gratis. Vi 
må se på hvilke oppgaver barnehagen løser i 
dag, og hva vi skal løse i fremtiden.

Vi har behov for en snuoperasjon som kan 
gi TIDA tilbake til barna, og for å gjøre det, 
trenger vi mer konkret kunnskap om hvilke 
oppgaver som løses av barnehagens grunn-
bemanning. Vi trenger også mer kunnskap 
om størrelse på og organisering av barne-
gruppene, hvor lang oppholdstid barna 
faktisk har, og hvordan lange åpnings-
tider påvirker grunnbemanningen. 
Regjeringens politikk på barnehage-
området er ambisiøs, men den kan 
fort ende opp som en papirtiger om 
ikke sektoren tas på alvor snart.

Kontaktforum barnehage

Ann Mari Milo  
Lorentzen
leder for Kontaktforum  
barnehage i Utdannings- 
forbundet
annmarimilo.lorentzen 
@utdanningsforbundet.no

– Vi må gi tiden 
tilbake til barna
For å heve kvaliteten i barnehagen må vi ha flere  
barnehagelærere, en styrket bemanning hele dagen  
og styrere som har tid til å gjøre jobben sin.
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Vi må se på hvilke oppgaver  
barnehagen løser i dag, og hva  

vi skal løse i fremtiden.
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Returadresse: 
Første steg
Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland
N–0134 Oslo

Nordiske Impulser 2022: 28. november

VÅR PEDAGOGISKE RAMMEPLAN
Med revidert rammeplan fra 2017 startet et omfattende implementeringsarbeid,
og vi er ikke i mål. Hvordan barnehagene tolker og forstår rammeplanen gir
synlige utslag i den daglige praksisen, og kvaliteten på implementeringsarbeidet
varierer stort. Hvor står vi nå, og hvor går veien videre?
 
Til årets Nordiske Impulser har vi invitert noen av de mest sentrale 
fagfolkene som har evaluert implementeringen av rammeplanen. 
 

Les mer om Nordiske Impulser 2022 på utviklingsforum.no og bli med!

Foredragsholderne på programmet:  

I år er vi tilbake på Oslo Kongressenter!

Sett av 28. november og bli med på årets viktigste konferanse

Henrik Daae Zachrisson: Hva vet vi om barns utvikling og læring?
Helen Marie Kjærgård Eide: Hva skjer i møtet mellom rammeplanen 
og barnehagefaglig kompetanse – og hvorfor er det møtet viktig?
Cathrine Ask: Hverdagen i barnehagen?
Birgitte Fjørtoft:  Ja, vi SKAL leke! 
Margareth Sandvik: Godt språkarbeid i barnehagen
Finn Skårderud: Vi lykkes ikke med den psykiske helsen
Hege Valås, Utdanningsforbundet: Hvilken kompetanse 
krever rammeplanen av barnehagen?
Marie Smedsrød, Utanningsdirektoratet: Veien videre...

Vi anbefaler å delta på Nordiske Impulser fysisk i Oslo
kongressenter, men du kan også følge den digitalt fra 
rundt om i Norge der du bor.


