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Leder

Barnehagene har fått et større ansvar for 
å fange opp og hjelpe barn som trenger 
spesialpedagogisk hjelp. Det er resulta-
tet av stortingsmeldingen Tett på – tidlig 
innsats. Mens Statlig pedagogisk tjeneste 
(Statped) får mindre penger de neste fem 
årene, får kommunene mer. 

De siste fem årene har andelen barn 
som får spesialpedagogisk hjelp, økt 
jevnt fra 3,1 til 3,6 pro-
sent, ifølge Utdannings-
direktoratet. Forskere 
tror en forklaring kan 
være at det er blitt la-
vere terskel for å melde 
fra, eller at ansatte 
oftere tar kontakt med 
PP-tjenesten for å få 
veiledning. Noen har 
kanskje fått mer kunn-
skap om hva de skal se etter. Mange 
kommuner har foreløpig bare brukt de 
ekstra pengene de har fått til å analysere 
behovet for spesialpedagogisk kompe-
tanse. Det er forståelig, men det er viktig 
å komme i gang med konkrete kompe-
tansetiltak. For mens ansatte skal kur-
ses eller ta videreutdanning, blir barna 
eldre. Barna har ikke tid til å vente. 

Noen barnehager har allerede gode 
resultater med å satse på økt kompetanse 
i barnehagene, som i Færder kommune. 
Etter at barnehagene fikk en fast ansatt 
spesialpedagog hver, har det blitt 60 
prosent færre vedtak. Det er også færre 
vedtak som gjelder språk og uro. I San-
defjord gir Haukerød barnehage tilbud til 
barn med sammensatte behov. Elias er et 
av dem. Han har en sjelden diagnose, men 
kan delta i aktiviteter som andre barn, 

takket være en forsterket barnehage med 
små grupper og flere støttepedagoger. 

Mer kompetanse er selvsagt avgjøren-
de for at barnehageansatte skal ha nok 
kunnskap til å kunne avdekke og hjelpe 
barn som trenger det. Men nøkkelen 
er også flere barnehagelærere som har 
kunnskap om lek og barns utvikling. For 
gjennom lek og samspill kan pedagoge-

ne oppdage barn som 
strever. Flere barnehager 
kan se til Færder. Der 
kommer spesialpeda-
gogene på toppen av de 
andre ansatte. De jobber 
på tvers og går ikke i 
turnus. Det kommer alle 
barna til gode. I stedet for 
å observere barna alene 
på et grupperom, jobber 

spesialpedagogene på avdelingen eller i 
mindre grupper. De veileder og samar-
beider med de andre ansatte. Det fører til 
færre vedtak og mer presise henvisninger. 
Med flere ulike profesjoner i barneha-
gen er det viktig å se på hverandre som 
fagpersoner som utfyller hverandre. Det 
er viktig å ha et felles mål: å 
samarbeide til det beste for 
barna. På den måten får barn 
som trenger det, riktig hjelp, 
så tidlig som mulig. 

Line Fredheim  
Storvik

ansvarlig redaktør
line@utdanningsnytt.no
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har fotograf Khoa Dang Do og journalist Kjersti Salve-
sen (t.v.) forsøkt å gjenskape et barnebilde av artisten 
Didrik Solli-Tangen til «Mitt barnehageminne». Denne 
gangen Didrik som spiser is, og den kjente artisten tok 
utfordringen på strak arm. Foto: Khoa Dang Do
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Fabakken barnehage i 
Arendal har de hatt ansat-
te som har vært på vei ut 
av arbeidslivet på grunn av 
blant annet vonde skuldre. 

– Etter at barnehagen har rettet opp-
merksomheten mot ergonomi, jobber de 
fullt igjen, forteller enhetsleder Johnny 
Svensvik.

ERGONOMI OG PEDAGOGIKK
Det hele startet etter at HMS-utvalget i 

barnehagen var på kurs i regi av Utdan-
ningsforbundet og ble presentert for boka 
La mæ få klar det sjøl. Den ble nøkkelen til 
en ny måte å tenke og jobbe på. 

– Vi brukte lang tid på å tenke ut hva 
som var viktig for oss, sier Johnny. Et år 
etterpå prøvde de ut nye hjelpemidler.

– Det ble en suksess, og vi valgte å satse 
videre på ergonomi og pedagogikk, sier 
han.

Pedagogisk leder Mona Thorsen har 
jobbet i Fabakken barnehage siden starten 
for 30 år siden. Hun forteller at foreldrene 
heier på den nye måten å jobbe på. 

– Nå får vi ansatte muligheten til å bed-
re og bevare vår egen helse, samtidig som 
barna får ta sine egne ressurser i bruk. 
Tilrettelegging for voksne skaper robuste, 
selvstendige barn, noe som også er viktig 
for psykisk helse, sier Mona.

BARNA GJØR MYE SELV 
Barnehagedagen starter og avsluttes i gar-
deroben, der hvert barn har sine kurver 
og knagger. De henter selv klær og sko. 
De oppmuntres til å kle på seg selv, og får 
hjelp når de trenger det. Om nødvendig 
bruker de en krakk for å nå opp til de øver-
ste klærne. For å få hjelp til å ta på skoene, 
klatrer de opp på et lite påkledningsbord, 
som også fungerer som sitteplass for den 
voksne. For å få skoene av bruker barna 

KLARE SELV: De ansatte lar ønsket om en god 
ergonomisk hverdag gjennomsyre pedagogikken 
og lar Tobias Christensen (2) og de andre barna 
gjøre mange ting selv, som å hente bleier og 
vaske hendene.

I

De ansatte kan heve og senke stellebordet, plukker opp  
leker med klyper og har påkledningsbord til barna. Nytt  
ergonomisk utstyr fikk ansatte tilbake i jobb.
TEKST: MERETE SILLESEN FOTO: MARIANNE OTTERDAHL-JENSEN

Barnehagen min  
Fabakken barnehage på Tromøya i Arendal

Smarte hjelpemidler

Smarte hjelpemidler

gir lavere sykefravær
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«TILRETTELEGGING FOR VOKSNE 
SKAPER ROBUSTE, SELVSTENDIGE 
BARN, NOE SOM OGSÅ ER VIKTIG 

FOR PSYKISK HELSE.»

SYKKELVOGN: Skal Fabakken barnehage i Arendal 
på tur med fire barn, bruker de heller sykkel med 

sykkelvogn i stedet for å trille tunge vogner, forteller 
barnehagelærer Stine Tjøntveit Andersen. Her på tur 

med Mario Sandåker,  Elise Skogstrøm, Jacob  
Therkelsen og Tobias Jørgensen Berg.
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en skoknekt. Barna går på do og vasker 
hendene selv, tilpasset alder. Bleiebarna 
henter selv sine egne bleier. Stellebordene 
har heve- og senkefunksjon, slik at de pas-
ser for alle ansatte, uansett høyde. Barna 
henter også matboksen og drikkeflasken 
selv. Tallerkener, kopper og bestikk er flyt-
tet ned i barnas høyde, og de dekker selv 
på bordet. Drikkeflaskene står i et stativ 
der barna kan hente sin egen flaske når de 
er tørste.

KLYPER TIL Å TA OPP LEKER
Barnehagelærer Stine Tjøntveit Andersen 
forteller at både barn og voksne bruker 
klyper til å ta opp leker fra gulvet. De har 

Fabakken barnehage
Det er en kommunal  
barnehage på Tromøya i 
Arendal. 

Den åpnet i 1991 og har 59 
barn på 4 avdelinger og 16 
ansatte.

VIPPESTOL: Barnehagelærer Stine Tjøntveit Andersen sitter i 
en vippestol, som er bra for ryggen, og leser for Jacob  
Therkelsen og Colin Hubbard Hansen. 

Barnehagen min 

også ulike ergometriske stoler, der perso-
nalet sitter i barnas høyde. Trallene er små 
nok til at barna også kan trille dem. Barna 
klatrer selv opp på tripp-trapp-stolene, 
der bøylene er fjernet. De minste får på seg 
sele. Tidligere sov barna i vogner, noe som 
medførte mange tunge løft for de ansatte. 
Nå henter barna sin egen sovemadrass 
fra skapet og sover inne. Slike oppgaver 
gir, ifølge de ansatte, barna mestring hele 
dagen.

– Hvis vi skal ha med fire barn på tur, 
bruker vi gjerne sykkel med sykkelvogn i 
stedet for å trille tunge vogner, sier Stine.

– Da får vi ansatte mosjon, og barna 
lærer hvordan de skal oppføre seg i syk-
kelvognen.

Mona forteller at da de sluttet å stresse 
for å rekke de ulike aktivitetene, fikk de en 
helt annen ro. Nå kan de like godt snakke 
om former og farger i små grupper i gar-

«VI SER PÅ BÅDE DEN FYSISKE OG DEN  
PSYKISKE HELSEN, OG TERSKELEN SKAL VÆRE  

LAV FOR Å TA OPP UTFORDRINGER.»

PÅKLEDNINGSBENK: Pedagogisk leder Mona Thorsen sitter på 
en påkledningsbenk og veileder barna Rikka Othelie Abelquist 
(t.v.), Mie Emilie Tran-Holm og Emma Helene Alfsen Drage til å ta 
på seg skoene. Da slipper hun å bøye seg eller sitte på kne.

HEVE STELLEBORDET: Når pedagogisk leder Gunn Veronika Kristiansen 
skifter bleie på Henrik Johannesen, er det på et stellebord hun kan heve 
og senke.

6   FØRSTE STEG  03  2022



RYDDEKLYPE: Pedagogisk leder Mona 
Thorsen og Emma Helene Alfsen Drage 
bruker ryddeklype til å rydde og ta opp 

lekene med, for å slippe å bøye seg. 

Ergonomisk hverdag
Stellebord som kan heves og senkes: Da passer de for alle 
ansatte, uansett høyde.
Skoknekt: Gjør det lettere for barna å ta på seg skoene selv.
Sykkelvogn: Skal barnehagen på tur med fire barn, bruker 
de heller sykkel med sykkelvogn i stedet for å trille tunge 
vogner.
Påkledningsbord: Barna klatrer opp på bordet for å få hjelp 
til å ta på skoene. Bordet kan også fungere som sitteplass 
for de voksne, slik at de slipper å bøye seg.
Stativ til drikkeflaskene: Barna henter selv sine egne 
flasker når de er tørste.
Ergometriske stoler: Personalet sitter i barnas høyde. 
Små traller: Trallene er små nok til at barna også kan trille dem. 
Bøyler fjernet på tripp-trapp-stoler: Barna klatrer selv opp, 
og de minste får på seg sele. 
Sovemadrasser: Barna henter sin egen sovemadrass fra 
skapet og sover inne, slik at de ansatte slipper tunge løft 
opp og ned av vognene.
 Kilde: enhetsleder Johnny Svensvik i Fabakken barnehage

HJELPER TIL: Mie Emilie står på 
en krakk for å hente klærne selv 
fra egen hylle i garderoben. 

SOVESTUND: Amund 
Gulbrandsen (2) og 

Thorvald Selmer 
Simonsen (2)   

henter sin egen  
sovemadrass fra ska-

pet og sover inne. Det 
gir de ansatte færre 

tunge løft opp og ned 
av vognene.
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Barnehagen min 

deroben, mens de tidligere hadde samlin-
ger til fastsatte tidspunkt.

SYKEFRAVÆRET GIKK NED 
– Vi ser på både den fysiske og den psykis-
ke helsen, og terskelen skal være lav for å 
ta opp utfordringer, sier Johnny. De bruker 
HR-avdeling, bedriftshelsetjeneste, Nav og 
Frisk i arbeidet.

– Vi ønsker med hjerte for den ansatte 
at vi sammen skal lykkes uansett utford- 
ring, sier Johnny.

– Det å møte slike holdninger hos le-
delsen, betyr utrolig mye, sier Mona. Hun 
forteller at sykefraværet raskt gikk betyde-
lig ned etter omleggingen til ergonomiske 
hjelpemidler. De ansatte er heller ikke mye 

borte for å gå til behandlere som fysiote-
rapeuter, fordi smertene har forsvunnet 
med riktig arbeidsteknikk.

AVKLARER FORVENTNINGER
Johnny forklarer at alle ansatte tas med 
på planleggingen av barnehagehverdagen. 
Her blir alle hørt og inkludert. De har laget 
plakater om aktiviteter i barnehagen, som 
garderobesituasjon, stellesituasjon, mat, 
soving og utetid. Plakatene forklarer hva 
som blir forventet i den gitte situasjonen. 
Dette var spesielt i begynnelsen fint for 
både ansatte, vikarer og foreldre, og det 
skapte forutsigbarhet for barn og voksne. 

– Vi satte som mål å ha 95 prosent nær-
vær i barnehagen, altså at ansatte er på 
jobb, og det har vi lyktes med. Det hadde 
ikke vært mulig uten arbeidet med ergo-
nomiske hjelpemidler, sier enhetslederen. 

ramesil@hotmail.com

«VI ØNSKER MED HJERTE FOR DEN ANSATTE AT VI 
SAMMEN SKAL LYKKES UANSETT UTFORDRING.»

SUKSESS: I Fabakken barnehage har bruken 
av ergonomiske hjelpemidler ført til at færre 

ansatte får belastningsskader.

SMÅ HJELPERE: 
Jacob (t.v.) og Colin 
setter på plass kas-
sene med matbok-

ser i kjøleskapet. 
Det blir mindre løft 
for de voksne, og 

mestringsfølelse hos 
barna.HJELPER TIL: Henrik Johannesen (2) finner sin egen bleie før 

pedagogisk leder Gunn Veronika Kristiansen skifter på ham. 

TRILLESTOL: Enhetsleder Johnny  
Svensvik viser fram en trillestol 
som de voksne kan sitte på i 
barnas høyde, og en stol der de 
voksne sitter ergonomisk riktig.

8   FØRSTE STEG  03  2022



www.frukt.no/barnehage

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/5omdagenbarnehage

Har barna i din 
barnehage lyst til å 
være en smaksdetektiv 

og bli med?

Bestill smaksbrosjyrer 
ved å sende en e-post 
til 5omdagen@frukt.no

VI ØNSKER Å MOTIVERE BARNA 
BÅDE I BARNEHAGEN OG HJEMME 

TIL Å SMAKE PÅ GRØNNSAKER, 
FRUKT OG BÆR. DERFOR HAR VI 

LAGET EN LITEN SMAKSBROSJYRE 
DER BARNA KAN KRYSSE AV PÅ DE 

GRØNNSAKENE, FRUKTENE OG 
BÆRENE DE SMAKER PÅ.
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SPØRSMÅL OM  
ABONNEMENT?Nyhetsblikk

DET ER LETT Å UNDERVURDERE SPRÅKKUNNSKAPENE TIL AUTISTISKE 
BARN, viser en studie fra Universitetet i Oslo. Disse barna kan streve med ord, 
men bruker ord ut fra situasjon de er i, som i lek, i stua eller i barnehagen. I en 
studie med 58 autistiske barn fra 2 til 4 år ble barnas ordforråd sjekket både 
hjemme og i barnehagen. Bare en tredjedel av ordene ble sagt begge steder, 
mens to tredjedeler av ordene bare ble brukt enten hjemme eller i barnehagen. 
– Ordforrådet til barna er en del større enn man får inntrykk av hvis man bare 
undersøker i den ene konteksten, forteller spesialpedagog Patricia Sánches 
Pérez som står bak studien. Den vanligste metoden for å kartlegge autistiske 
barns ordforråd har vært å undersøke språket i én situasjon. Derfor mener 
Pérez det er viktig å kartlegge språket til autistiske barn i mer enn én sammen-
heng.  (forskning.no)

TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK
FOTO: ADOBE STOCK 

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

30
prosent av norske  

barnehager fyller ennå 
ikke pedagognormen, 

viser tall fra  
Utdanningsdirektoratet. 
Likevel er det en økning 

på 2 prosent fra  
året før. (udir.no)

10,1
prosent menn jobber nå i norske  
barnehager. Det er flest menn i  

private barnehager og høyest andel 
i Oslo med 17,4 prosent og lavest i 

Møre og Romsdal med 6,5 prosent. 
(udir.no)

Autistiske barn har større ordforråd 
enn man tror

– Når lysten overstiger  
frykten, begynner barnet å gå.

Erik Lerdahl, professor i kreativitet

MEDLEM: medlem@udf.no
IKKE-MEDLEM:  

abonnement@utdanningsnytt.no

Jenter får 
sjeldnere 
diagnosen 
autisme
Gutter får autisme-
diagnosen fire ganger 
så ofte som jenter, viser forskning fra 
Universitetet i Bergen.

– For gutter kan autisme se ganske 
stereotypisk ut, sier professor Maj-Britt 
Rocio Posserud, som står bak studien. 
De kan snakke mer monotont, unngå 
øyekontakt og ha mer klønete bevegel-
ser. Jenter har ikke like åpenbare stive 
bevegelser og gir mer øyekontakt. 
Noen jenter klarer seg lenge, men stre-
ver når de sosiale kravene øker. Ofte 
ender de opp i helsetjenesten med de-
presjon, angst, spiseforstyrrelser eller 
rusproblemer før diagnosen oppdages. 
Professoren sier barnehagene er blitt 
mer opptatt av å se på barnas sosiale 
evner, og at det på den måten kan bli 
lettere å fange opp. (kjønnsforskning.no)
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Færre har søkt om videre-
utdanning
14 prosent færre barnehagelære-
re har søkt videreutdanning i år 
sammenliknet med i fjor, viser tall 
fra Utdanningsdirektoratet. Likevel 
er det flere som har søkt enn de 
1150 som vil få tilbud om plass. En 
forklaring kan være at pandemien 
og den tøffe vinteren med høyt 
sykefravær har ført til at færre 
ønsker å ta videreutdanning, tror 
kunnskapsministeren. Søkningen til 
spesialpedagogikk har likevel økt 
fra 398 til 431.  (regjeringen.no)

Søsken er bra for helsa
Enebarn ser ut til å ha dårligere 
helse som voksne enn de som har 
vokst opp med ett eller to søsken, 
viser en studie fra Stockholms 
universitet. Forskerne har sett på 
svenske menns høyde, kondisjon, 
overvekt og fedme i tenårene og 
tidlig voksen alder. Blant enebarn 
hadde 14 prosent fedme i tjueårene, 
mot 11 prosent av menn med søs-
ken. En større andel enebarn døde 
tidlig, enn dem som hadde søsken. 
Forskerne tror ikke det å være 
enebarn i seg selv gjør at helsen 
deres blir dårligere, men at det kan 
skyldes familiens dårlige økonomi, 
helse eller samlivsproblemer. Noen 
fikk kanskje bare et barn fordi 
de ble skilt eller ble syk, forklarer 
forsker Kieron Barclay. Forskeren 
mener det er viktig å forske på 
temaet, fordi det å ha ett barn blir 
stadig vanligere.  (forskning.no)

Bærum  

Lillestrøm

Oslo  

Stavanger

Asker  

Drammen

Kristiansand 

Bergen  

Trondheim

Fredrikstad  

15,7

15,5

14,7

14,7

13,7

13,5

12,8

12,5

12,4

12,2

Ansatte utviklet egen musikk-app
Trall er en ny sang-app for 
barn og ansatte i barne-
hager og skoler. Trall skal 
gjøre det enkelt og inspi-
rerende å synge, enten du 
har sunget mye eller lite 
fra før. Appen er laget av 
ansatte ved musikkseksjo-
nen ved barnehagelærer-
utdanningen ved OsloMet. 
De har brukt fem år på å 
lage den og har samlet 
inn sanger fra hele landet. 
Flere kjente artister har 
spilt inn sine favoritter, som 
Moddi, Marthe Wang, Saleh Mahfoud, Ella Marie Hætta 
Isaksen, Frida Ånnevik (bildet), Umpfel, Helene Bøksle 
og KORK. All musikk er spilt inn i NRK sine studioer. 
Trall har et musikkbibliotek, og avspiller med tekst og 
karaokefunksjon som gjør det enkelt å synge med. 
Appen har en gratisversjon med 20 sanger, mens du 
må betale for fullversjonen med 100 sanger. Les mer 
på trallapp.no.

Strengere regler for private barnehager
Regjeringen vil innføre krav om at hver private barnehage skal være et eget selskap. De får 
ikke lov å drive annen virksomhet, som renholdsbyrå og eiendomsdrift, eller ta opp lån andre 
steder enn i bank. Barnehagene har også plikt til å melde fra hvis de må legge ned eller skifter 
eier. – Barnehagen skal ikke lenger være et investeringsobjekt for de som vil tjene penger, sier 
kunnskapsminister Tonje Brenna. Det er rundt 2 900 private barnehager i Norge. (NTB) 

BARN PER BARNEHAGELÆRER I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE

Kommune Antall barn 

Tallene er fra 2021. Gjennomsnittet i Norge er 13,1 barn per barnehagelærer. Blant de ti 
største kommunene er det Bærum som har flest barn per barnehagelærer, mens Fredrik-
stad har færrest.  Kilde: udir.no
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“Jeg vet at 
det er jeg som 

bestemmer over 
min kropp”

Bruk den nye læringsressursen «Jeg vet» 
for å gi barn i skolen og barnehagen 

kunnskap om vold, mobbing og overgrep.

ANNONSE



Barnehagen er full av regler, og mange reg-
ler vi setter for barna er viktige. Barn har 
et behov for å vite hvor grensene våre går, 

og vi har en plikt til å sikre at deres utforskning 
ikke går på bekostning av deres psykiske eller 
fysiske helse. Jeg har likevel vært i barnehager 
der jeg opplever at regler ofte er til stede uten at 
noen husker hvorfor. 

GRUNNLØSE REGLER
I mange barnehager er det regler som bare 
eksisterer fordi noen en gang ble enige om å 
lage en regel. Reglene blir arbitrære – det vil si 
vilkårlige – og grunnløse. Og håndhevelsen av 
reglene blir avhengig av hvem som er på jobb og 
humøret deres. Vi lager regler som gjelder for 
alt og alle hele tiden, bortsett fra når det er fint 
vær, eller når vi ikke er så mange til stede, eller 
når vi bare ikke orker å håndheve reglene. Reg- 
lene vi har i barnehagen, skal være en ramme, 
en trygghet for barna. Da må vi også tenke over 
hva vi gjør, og hvem vi gjør det for, når vi skaper 
dem. Er det så viktig å stoppe atferden hos 
noen barn at vi må lage en universell regel som 
binder både de andre barna og de ansatte til en 
bestemt måte å håndtere en situasjon på? Er det 
virkelig i tråd med vårt pedagogiske skjønn når 
vi lager begrensninger på hvor mange som kan 
være inne på et rom? Er det i tråd med vårt pe-
dagogiske skjønn når vi lager regler om at dette 
bordet her er bare for å tegne på? Er det riktig 
hvis et barn er knyttet til en gjenstand som gir 

barnet trygghet, ikke å la barnet få delta i den 
leken med de andre, bare fordi det ikke er lov 
med den typen leker på det rommet? 

REGLER BEGRENSER DANNING
For det er slik at vilkårlige regler ikke bare er 
en begrensing av barns frihet og frie utfoldelse, 
men også en begrensing av vår egen mulighet 
og vårt eget potensial til å være barnehagelære-
re? Vi må se regler som det de er: begrensninger 
av både vår og barnas danning. Ulempene med 
regler hvis vi ikke er dem bevisst, er at vi ikke 
vet om regelen er verdt «prisen» vi betaler for 
å ha den. Men det er ikke slik at alle regler er 
tilfeldige og meningsløse. Noen regler må vi ha, 
for både vårt eget og barnas beste. 

LITT MER KAOS
Jeg vil slå et slag for litt mer kaos, litt mer frihet 
til hver enkelt i barnehagen. Både for barn til å 
utfolde seg friere, men også for oss som ansatte 
til å være friere til å bruke våre evner, erfaringer 
og kunnskap til å løse hver situasjon vi havner 
i. Selv om de kan ligne på hverandre, så er hver 
situasjon unik, og det finnes dermed ikke en 
universell måte å løse dem på. Unike situa-
sjoner krever individuelle løsninger, og ingen 
utvikler seg av en situasjon man aldri fikk lov til 
å skape.

Reglene vi har i barnehagen skal gi barna trygghet. Mange regler er likevel 
helt grunnløse og begrenser barnas frie utfoldelse og danning, sier Magnus 
Solvang.

Det er for mange regler  
i barnehagen

Studentblikk

Magnus Solvang 
barnehagelærer i Askelad-
den barnehage i Narvik og 
var nylig deltidsstudent ved 
barnehagelærerutdanningen 
ved Nord universitet,  
campus Nesna
magvang@gmail.com
Foto: Camilla Irene Davidsen

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

Jeg har vært 
i barnehager 
der jeg  
opplever at 
regler ofte er 
til stede uten 
at noen husker 
hvorfor.
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Stadig flere styrere tar lederutdanning. 
Vi tilegner oss ny kunnskap, men blir vi 
egentlig klokere ledere i praksis? 

LEDE MED KJÆRLIGHET
«Barnehagen er vaksine mot stivkrampe i  
hjernen», sa Per Fuggeli en gang på en konfe-
ranse i regi av Barnehageforum. Han snakket 
om det vakre ved barnehagene. Jeg husker det 
ennå.

I en krevende tid har jeg behov for å holde 
opp og fram positivitet og en kontinuerlig søken 
etter muligheter. Hvordan få frem det gode 
i lederskapet, i relasjonene mellom leder og 
medarbeider? I barnehagen viser vi omsorg og 
kjærlighet for barna. Hva så med oss ledere? Er 
det mulig å lede med klokskap og kjærlighet? 
For å handle klokt trenger man kunnskap og 
erfaring. Paul Otto Brunstad (2019, s. 201) sier 
klokskap alltid vil være preget av en bevisst 
tilstedeværelse. Den kloke leder er i stand til 
å se utover egne interesser og behov. Hen må 
være opptatt av sine medarbeidere, se noe hos 
dem som kanskje ingen andre ser, selv ikke den 
det gjelder. Brunstad hevder tro er kjernen i all 
forandring, men krever at en må tørre å ta ste-
get ut, eller som Øystein «Pølsa» Pettersen sier: 
«Veien blir til hvis du går.»   

Jeg er enig, men det krever relasjonelt mot å 
utfordre medarbeidere. En må ha tro på seg selv 
og på den andre. Det grunnleggende i relasjo-
nen må være gjensidig tillit og felles forståelse 

av at vi vil hverandre vel, selv om vi ikke alltid er 
enige i sak. 

ALLE HAR EN GOD INTENSJON
Utfordringen med denne tenkningen er at man 
som leder kan fremstå som utydelig eller for 
snill. Det er en balansegang. Vi skal ikke forstå 
medarbeidere i hjel. Det ligger til lederens 
mandat å gripe fatt i utfordringer, i uenigheter 
eller det usagte som kan spise oss opp innven-
dig. Poenget mitt er: En må bestemme seg for 
å tenke at alle relasjoner og alle handlinger i 
utgangspunktet har en god intensjon. Også hos 
medarbeidere som har mye motstand i seg. Det 
er mange årsaker til at enkeltmedlemmer i en 
organisasjon, eller organisasjonskulturen, er 
preget av motstand. Etter mitt syn tar man som 
leder et aktivt valg når det gjelder medarbeider-
ne. Jeg velger å se etter det positive. 

Å LEDE MED KAOS
Barnehagen er virkelig en vaksine mot stivkram-
pe i hjernen. Der er det ikke stille ett sekund. 
Hvis man er på let etter muligheter, arbeidsglede 
og positivitet, kan man sammen skape drømme-
nes sted. Å lede med klokskap, tillit og mot er et 
mål for meg som styrer. Det gir mening, selv på 
dager som krever oss med hud og hår. Jeg sier ja 
takk til flere doser av denne vaksinen!

Det krever mot å utfordre medarbeidere. Da er gjensidig tillit viktig, og 
en forståelse av at vi vil hverandre vel, selv om vi er uenige, skriver Torill 
Marie Kufaas Karlsen.

Hvordan utøve klokt  
lederskap i praksis?

Styrerblikk

Torill Marie Kufaas 
Karlsen 
enhetsleder i Skarpen  
barnehage i Narvik
torill.karlsen 
@narvik.kommune.no

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

Den kloke 
leder er i  
stand til å se 
utover egne 
interesser og 
behov.

1 Brunstad, P.O. (2009). Klokt lederskap: mellom dyder og dødssynder. Gyldendal Norsk Forlag AS
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Tema Spesialpedagogikk

Flere barn får  
SPESIALPEDAGOGISK  
HJELP enn før
Andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp i  
barnehagen, har økt jevnt de siste fem årene.
TEKST OG FOTO: LINE FREDHEIM STORVIK

A
ndelen barn som får spe-
sialpedagogisk hjelp, har 
økt fra 3,1 prosent i 2017 
til 3,6 prosent i 2021, viser 
tall fra Utdanningsdirekto-

ratet. 9725 barn hadde vedtak om spesi-
alpedagogisk hjelp i barnehagen i 2021. 
I tillegg går det 5058 barn med nedsatt 
funksjonsevne i barnehagen. 

– Vi skal ikke lenger vente og se om ting 
går over av seg selv. Vi vet det er viktig å 
oppdage problemer tidlig for at de ikke 
skal bli større, sier Heidi Omdal, professor 
i spesialpedagogikk ved Universitetet i Ag-
der. Hun sier en av årsakene til økningen 
kan være kravene i den nye Stortingsmel-
dingen Tett på – tidlig innsats, om å sette 
inn tiltak raskere enn før. 

LAVERE TERSKEL 
– Personalet i barnehagen er blitt flinkere 
til å se barna som trenger ekstra hjelp, 
og har lavere terskel for å melde ifra, sier 
Omdal. Hun tror en annen grunn til øknin-
gen kan være at barnehageansatte tar mer 
kontakt med PP-tjenesten i kommunene 
for å få veiledning. 

– Tidligere lagde PPT en sakkyndig- 
rapport, der barnehagene skulle sette til-
takene ut i livet. Nå jobber PPT og Statped 
direkte med barna ute i barnehagene, sier 
Omdal. Noen barn har klare diagnoser 
som utviklingsforstyrrelser, kromosomfeil 
eller genfeil. Det oppdages ofte ved fødsel 
eller rett etterpå. 

De fleste andre henvisninger gjelder 
språk og atferd. Noen ganger kan det hjelpe 
barnet å gjøre noe med læringsmiljøet, som 
endret atferd hos de voksne eller utformin-

gen av rommene, påpeker professoren. 
– Tidlig innsats er en måte å unngå at 

barna får så store problemer at de faller ut 
av skolen og bli unge uføre, på, sier Omdal. 
Hun sier det kan være ulikt fra person til 
person og mellom barnehagekulturer hva 
de oppfatter som et problem. 

– Hvis du tenker at barnet skal være 
godt forberedt på skolen, legger du mer 
vekt på at barnet skal kunne sitte rolig og 
lære bokstaver, enn om du mener barn 
lærer naturlig gjennom lek, sier Omdal.

FLERE GUTTER ENN JENTER
7 av 10 barn som får spesialpedagogisk 
hjelp, er gutter. En årsak kan være at gut-
ter er seinere i utvikling enn jentene, og at 
ansatte derfor blir bekymret, ifølge Omdal.

– Det jobber mange kvinner i barneha-
gen. Kanskje har de en lavere toleranse for 
bråk, uro og voldsom atferd enn menn? 
Noen kan også være redde for å gjøre feil, 
hvis de ikke melder ifra om problemer og 
det viser seg i ettertid at barna får proble-
mer på skolen, sier Omdal. Professoren 
mener det kan være vanskelig å si om et 
barn er innenfor normalen ved bare å 
bruke kartleggingsverktøy som er opptatt 
av aldersbestemt utvikling. Foreldre kan 
også bli bekymret hvis de ser tomme felter 
i slike skjema, mener Omdal. Hun sier det 
er viktigere å være tett på barnet, bli kjent 
med og observere det, for å se om barnet 
sliter med tilknytning eller sosial kompe-
tanse.

– Noen mener vi ikke skal stemple barn 
og ha spesialpedagogikk i barnehagen. Jeg 
mener det trengs. Hvis vi ikke tilretteleg-
ger og observerer bevisst, vil noen barn 

PROFESSOR: – Persona-
let i barnehagen er blitt 

flinkere til å se barna som 
trenger ekstra hjelp, sier 

Heidi Omdal ved Universi-
tetet i Agder. Foto: UiA

FLERE FÅR HJELP: – Vi 
ser at barnehager med 

høyt aktivitetsnivå melder 
inn færre barn med at-

ferdsproblemer enn andre 
barnehager, fordi barna 
får mulighet til å være 
mer aktive, sier Marit 

Eide, divisjonsdirektør for 
barnehage i Statped. 
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TRENGER HJELP: 9725 barn får 
spesialpedagogisk hjelp i norske 

barnehager. Illustrasjonsfoto: 
Adobe Stock

Antall og andel barn som 
får spesialpedagogisk 

hjelp i barnehagen

2017 
8674

2019 
9190

2021 
9725

2018 
8813

2020 
9255

3,1 %

3,3 %

3,6 %

3,2 %

3,4 %

SPESIALPEDAGOGISK HJELP
●  9725 barn hadde vedtak om spesialpe-

dagogisk hjelp i barnehagen i 2021. Det 
tilsvarer 3,6 prosent.

●  I tillegg går det 5058 barn med nedsatt 
funksjonsevne i barnehagen.

●  Barna sliter med språkvansker, sosiale 
og emosjonelle vansker eller medfødte 
diagnoser.

●  Et barn har rett til spesialpedagogisk 
hjelp dersom det har særlig behov 
for det, ifølge barnehageloven § 31. 
Det er uavhengig av om barnet går i 
barnehage. § 37 gir barn med nedsatt 
funksjonsevne rett til et egnet individu-
elt tilrettelagt barnehagetilbud.

●  Målet er å gi barna tidlig hjelp og støtte 
for eksempel til å utvikle sosiale og 
språklige ferdigheter.

●  Barna får hjelpen individuelt eller i 
gruppe.

●  7 av 10 barn som får spesialpedagogisk 
hjelp, er gutter. Overvekten av gutter er 
større blant 3–5-åringene enn blant de 
yngste barna.

●  Spesialpedagogisk hjelp kan være 
trening, stimulering eller støtte til de 
som jobber i barnehagen. Foreldrene 
skal også få tilbud om rådgiving.

Kilder: udir.no og udir.no/tidliginnsats

Kilde: udir.no

«PERSONALET I BARNEHAGEN 
ER BLITT FLINKERE TIL Å SE 

BARNA SOM TRENGER EKSTRA 
HJELP, OG HAR LAVERE  

TERSKEL FOR Å MELDE IFRA.»
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FØRSTEAMANUENSIS: – Økningen vi ser, tren-
ger ikke være negativ. Når du får mer kunnskap, 

vet du hva du skal se etter, sier Bente Borthne 
Hvidsten ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

få større og større problemer, påpeker 
professoren. Hun mener det er viktig å 
observere barn i lek.

FLERE KAN MER
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk 
Bente Borthne Hvidsten tror Regional 
ordning for kompetanseutvikling i barnehagen 
(ReKomp) kan forklare noe av økningen i 
spesialpedagogisk hjelp de siste fem åre-
ne. ReKomp gir barnehagelærerne tilbud 
om gratis etterutdanning. 

– Økningen vi ser, trenger ikke være ne-
gativ. Når du får mer kunnskap, vet du hva 
du skal se etter, sier Hvidsten. Hun jobber 
ved Universitetet i Bergen.

– Jeg er talsperson for at pedagogtett-
heten i barnehagen må øke betraktelig. I 
barnehagen trenger 3,6 prosent av barna 
hjelp, på 10. trinn trenger 10,2 prosent 
hjelp, sier Hvidsten. Hun viser til at tren-
den i Finland er motsatt, trolig fordi de 
setter inn tiltak tidlig. Hvidtsten sier det er 
viktig med tidlig innsats, men også at de 
barnehageansatte har spesialpedagogisk 
kompetanse. 1 av 3 pedagogiske ledere 
sier de har stort behov for faglig utvikling 
i spesialpedagogisk arbeid, ifølge under-
søkelsen TALIS Starting Strong, der 1600 
barnehageansatte deltok.

– Jeg har også som utdanner erfart at 
barnehagelærere tar kontakt fordi de øn-
sker videreutdanning. sier Hvidsten.

OPPRETTHOLDER KJØNNSMØNSTER
Også Marit Eide tror økt kompetanse i 
barnehagen kan forklare noe av økningen 
i spesialpedagogisk hjelp. Hun er direktør 
med ansvar for barnehage i Statlig peda-
gogisk tjeneste (Statped). 

– Økt kunnskap betyr at ansatte blir mer 
oppmerksomme på og gjenkjenner ting, 
sier Eide. Hun tror årsaken til at flere gutter 

enn jenter får hjelp, kan være at guttene ut-
vikler seg i en annen takt enn jentene, eller 
at ansatte kan være med på å opprettholde 
kjønnsrollemønsteret. Hun stiller spørsmål 
ved om det er nok bevissthet på kjønnsper-
spektiv i barnehagelærerutdanningen.

– Ingunn Jensen viser i sin master-
oppgave i spesialpedagogikk at barneha-
ger med stort aktivitetsnivå melder inn 
færre barn med atferdsproblemer enn 
andre barnehager, fordi barna får mulig-
het til å være mer aktive, sier Eide. Mens 
6,4 prosent av femåringene fikk spesial-
pedagogisk hjelp i 2020, går tallet blant 
førsteklassingene ned til 3,5 prosent.

– Det kan bety at foreldre ønsker at 
barnet skal starte på nytt, men kan også 
skyldes dårlig kommunikasjon mellom 
barnehage og skole, sier Eide. Det samme 
gjentar seg i overgangen til ungdomssko-
len og videregående.

– Derfor er det viktig at ansatte har 
kompetanse til å oppdage barn som tren-
ger hjelp, sier Eide.

BØR ÅPNE FOR SPISSKOMPETANSE
– Hva bør gjøres for at barn skal få den spesial-
pedagogiske hjelpen de trenger i barnehagen?

– Det er viktig å videreutdanne barne-
hagelærere i spesialpedagogikk, og å tørre 
åpne opp for spisskompetanse på for ek-
sempel syn og hørsel, sier Hvidsten. Hun 
mener det å åpne opp for personer med 
disiplinutdanning vil berike barnehagen.

– Man må vite hva man kartlegger og 
hvorfor. Da tror jeg motstanden mot kartleg-
ging vil roe seg, sier Hvidsten. Hun mener 
leken er viktig, fordi vi gjennom leken kan 
oppdage at det er noe som ikke stemmer.

– Jeg håper den nye stortingsmeldin-
gen gjør at innsatsen settes inn raskere 
enn før, og at samarbeidet mellom etatene 
blir tettere, sier Hvidsten.

line@utdanningsnytt.no

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) gir råd til barnehager og 
skoler i kommuner og fylkeskommuner om tilrettelegging for barn, unge og 
voksne med særskilte behov.

SAKKYNDIG VURDERING: Et dokument fra PP-tjenesten som viser om 
barnet trenger spesialpedagogisk hjelp, og som gir råd om hva slags tilbud 
barnet, foreldrene eller barnehagen bør få.

ENKELTVEDTAK: Et brev fra kommunen som sier om barnet har rett på spe-
sialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal være. Foreldre kan alltid 
klage på vedtaket. 

 Kilde: udir.no/tidliginnsats

Andelen barn med vedtak 
om spesialpedagogisk 
hjelp i barnehagen ut fra 
alder 

0–1 år

3 år

5 år

2 år

4 år

6 år*

0,3 %

3,7 %

6,6 %

1,1 %

5,1 %

90,8 %

Tallene er fra 2021 og i prosent. 
*Barn med utsatt skolestart, det 
vil si barn som av ulike grunner 
går et ekstra år i barnehagen. 
Det er ofte barn som trenger 
spesialpedagogisk hjelp, og de 
utgjør 370 av 60 000 skolestar-
tere. 

Kilde: udir.no
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DETTE KAN DU SE ETTER
VARIGHET: Har barnet vist en jevn utfordring eller har  

et atferdsmønster som går igjen over lang tid? Et eksempel 
er et barn som ikke tar del i lek, deltar kun i parallell-lek når 
han er 4 år og vegrer seg for å ta kontakt med andre barn.

FREKVENS: Hvor hyppig opplever du barnets atferd?  
Er det voldsomme utbrudd eller mindre utbrudd?

OMGANG: Du må følge barnet på ulike sosiale arenaer  
for å finne ut om det har utfordringer med relasjoner.  
Jobber Nils godt med en pedagog, men er kritisk til  

en annen, kan det handle om andre ting.
INTENSJON: Hva forsøker barnet å si? Barnets  

atferd og forsøk på å sette ord på noe, trenger ikke  
være ADHD, men kan være mangel på språk.

Kilde: førsteamanuensis i spesialpedagogikk Bente Borthne  
Hvidsten ved Universitetet i Bergen

D et forteller førsteamanuensis i spesial-
pedagogikk, Bente Borthne Hvidsten, 
ved Universitetet i Bergen. 

VANSKELIG Å OPPDAGE
Det første er varighet: Har barnet vist en utfordring  
eller et atferdsmønster over tid? Det andre er fre-
kvens: Skjer det ofte? Det tredje er omgang: Er det 
flere personer som blir berørt? Mens det fjerde 
er intensjon: Hva forsøker barnet å si? Hvidsten 
sier det kan være vanskelig å oppdage barn som 
trenger ekstra hjelp.

– Har barnet en svak synsnedsettelse og ikke 
klarer å være med på bordaktiviteter som å perle, 
kan det oppfattes som atferdsproblemer, mens 
barnet i realiteten ikke ser hvor perlene skal plas-
seres på brettet, sier Hvidsten.

SPRÅK OG ATFERD
Barn som trenger spesialpedagogisk hjelp, sliter 
oftest med atferd og språk, ifølge Marit Eide, di-
rektør for divisjon barnehage i Statlig pedagogisk 
tjeneste (Satped). Det kan være tale, manglende 
ordforråd, kommunikasjon eller forsinket språk-
utvikling. Det kan også være utagerende atferd, 

DETTE KAN DU  
SE ETTER

Dette sliter barna med
Relasjonelle utfordringer og omsorgssvikt.

Syns- og hørselshemming. Det kan oppfattes som atferdsvansker, 
som at barnet er urolig når dere perler, mens det i realiteten kan 
være nedsatt syn.

Auditive prosesseringsvansker (APD). Det  er lyttevansker og van-
sker med å bearbeide hørselsinntrykk. 

Språk- og talevansker.

ADHD. Det er nevrologiske forstyrrelser. Det betyr at barnet er uro-
lig, impulsiv og sliter med oppmerksomhet. ADHD  er en tilstand og 
ikke en sykdom.

Autisme. Det er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med 
gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Autisme kjenne-
tegnes av rigid og repeterende adferd.

Kilde: førsteamanuensis i spesialpedagogikk Bente Borthne Hvidsten ved Universitetet i Bergen

Spesialpedagogikk Tema

UTFORDRING OVER TID: Barn 
som trenger spesialpedagogisk 
hjelp, sliter oftest med atferd og 
språk. Illustrasjonsfoto: Adobe 
Stock

som at barnet er sint, eller innagerende atferd, 
som at barnet er trist eller redd.

Du kan fange opp barn som trenger hjelp ved å 
observere barnets sosiale kompetanse gjennom 
lek og samspill med andre barn. Hvis barnet ikke 
klarer å leke uten at voksne er med, det blir pas-
sivt eller så utagerende at andre barn blir redde, 
kan det være et tegn på at barnet trenger ekstra 
hjelp, ifølge professor i spesialpedagogikk Heidi 
Omdal ved Universitetet i Agder.

– Det er stor variasjon i utvikling i alder, så 
derfor er utvikling generelt viktigere enn alder, 
sier hun.

Du kan ofte se om et barn trenger   
spesialpedagogisk hjelp, ut fra fire faktorer.
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Tema Spesialpedagogikk

F
ærder kommune har gått fra en 
ordning der spesialpedagoger 
reiste rundt fra barnehage 
til barnehage, til å ansette en 
spesialpedagog i hver barne-

hage. Spesialpedagogen kommer i tillegg til 
grunnbemanningen og er ikke bundet til en 
avdeling. Det har gitt resultater. Antall barn 
som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp, 
har gått ned med 60 prosent fra desember 
2017 til desember 2021. 

HJELP NÆRMERE BARNA
– Vi har flyttet hjelpen nærmere barna. I stedet 
for å jobbe med fåtallet, så ser vi på hvilke 
tiltak som kan være til god hjelp for alle barn, 
forteller virksomhetsleder Lavdim Alihajdaraj 
i Vestskogen og Labakken barnehager. Spesial-
pedagogene skal være der barna er. De veileder 
og samarbeider med personalet. De observerer, 
kartlegger og bygger team rundt enkeltbarnet. 
De kan ha mindre grupper med barn, der de 
for eksempel observerer språk. Kommunen 
har bestemt seg for å fortsette ordningen.

– Jeg er stolt over kommunen og politiker-
ne som satser på dette og ser verdien av det 
vi har fått til. Forskning viser at jo tidligere 
man setter inn hjelpen, jo mindre koster bar-
net samfunnet på sikt, sier Alihajdaraj.

ENDRER EGEN PRAKSIS 
Spesialpedagog Martine Årdahl i Labakken 
barnehage forteller at hun tidligere bruk-
te mye tid på å bli kjent med barna da hun 
reiste rundt i barnehagene. Nå kjenner hun 

barna, foreldrene og de ansatte godt, og veien 
for hjelpe er kortere. 

– Vi jobber med å se barnet innenfra og 
forsøker å finne ut hva barna uttrykker. Vi vil 
endre systemet og ikke barnet. Det kan også 
bety at vi som personalgruppe må reflektere 
over og bli mer bevisst på egen praksis, sier 
Årdahl. I stedet for å snakke til et urolig barn 
i samlingsstunden forsøker de å finne ut hva 
ansatte kan gjøre for å hjelpe det. Barn som 

Suksess med en  
spesialpedagog i 
hver barnehage
Etter at barnehagene i kommunen fikk en fast 
ansatt spesialpedagog hver, har antallet barn 
som får spesialpedagogisk hjelp, gått ned med 
60 prosent. 
TEKST OG FOTO: LINE FREDHEIM STORVIK 

TØR SATSE:  
– Nedgangen på 

60 prosent i antallet 
vedtak om spesial-
pedagogisk hjelp 
er formidabel, sier 
Hilde Schjerven, 

virksomhetsdirektør 
for oppvekst i Færder 

kommune. Foto:  
Færder kommune

«VI TROR DENNE  
MÅTEN Å JOBBE PÅ  
VIL GI BARNA ØKT  

KVALITET PÅ  
BARNEHAGETILBUDET  

OG UTJEVNE  
FORSKJELLER.»
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TETT PÅ BARNA: Peda-
gogisk leder Line Maråk 
(t.v.) og spesialpedagog 

Martine Årdahl sier barna 
inkluderer hverandre på 
en helt annen måte enn 
før etter at barnehagen 

fikk egen spesialpedagog 
som jobber mot alle barn, 

som Linnea Sæthre (5) 
(foran f.v.) og Signe Stensli 

Haugen (4).

er utrygge og engstelige, får leke med få barn 
til de blir trygge nok til å leke i større grupper. 
Målet er at alle barn skal føle seg inkludert 
og oppleve mestring, uavhengig om de har 
vedtak om hjelp eller ei. Spesialpedagogene 
i Færder jobber med Circle of security (COS), 
trygghetssirkelen, der målet er å forstå barns 
atferd, følelser og behov. 

Spesialpedagogen er med på turer i sko-
gen og på stranda og jobber med barna ute, 

i stedet for å sitte på et grupperom og øve på 
ting. Årdahl sier det er lettere å treffe med til-
tak når hun ser systemet barnet er en del av. 

– Vi tror denne måten å jobbe på vil gi 
barna økt kvalitet på barnehagetilbudet og 
utjevne forskjeller, sier hun.

ALLE ER INKLUDERT
Pedagogisk leder Lina Maråk i Labakken bar-
nehage synes det er fint å kunne diskutere 
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– Gledelig at kommunen styrker  
barnehagene
Royne Berget sier Færder kommune sin satsing på  
spesialpedagoger i barnehagene med stor sannsynlighet 
vil spare kommunen for penger på sikt.

– Jeg synes det er gledelig at en kommune 
styrker barnehagene på den måten både gjennom 
spisset fagkompetanse og bemanning. Det betyr at 
de har forstått at det er viktig å jobbe forebyggende, 
sier Berget. Han er bransjeleder for ideelle barneha-
ger i Virke ideell og frivillighet. 

– Psykiske lidelser koster samfunnet 185 milliar-
der i året. Full bemanning i barnehagen hele dagen 
er beregnet til å koste 14 milliarder i året. Kan flere 
ansatte bidra til å hjelpe barn tidlig, vil det spare 
samfunnet for mange av disse kostnadene. Gode 
barnehager kan ha positiv innvirkning på barnas 
psykiske helse og mulighet for å klare seg seinere i 
livet, påpeker Berget. Han er ikke overrasket over at 
det er færre barn som nå får vedtak om spesialpe-
dagogisk hjelp i Færder.

– Min erfaring er at barn som er over snittet fysisk aktive og har vansker 
med å sitte rolig, fort kan bli sett på som uromomenter, bli syndebukker og 
få en diagnose, selv om de ikke har det. Blir barna møtt på sine behov og 
anerkjent, og barnehagen har ressurser til å dele barna i mindre grupper, 
kan de snu den negative trenden, sier Berget. Han sier Virke har vært opp-
tatt av å ha med såkalte «gråsonebarn» og barn med nedsatt funksjonsevne 
i regjeringens arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen mot 2030.

utfordringer med Martine, og sier måten de 
nå jobber på, gagner barn både med og uten 
vedtak.

– Vi fokuserer lite på klokka og lar barna 
komme med innspill og forslag. Vi går på tur 
når vi er klare og spiser litt seiere hvis barna 
holder på med noe. Da blir det mindre stress. Vi 
tar oss tid til å forstå barna og legger til rette for 
situasjoner som skaper mestring hos alle barn, 
forteller Maråk. Hun ser at barna inkluderer 
hverandre på en helt annen måte enn før. 

– Fordi alle barna er inkludert og lærer 
å ta hensyn til hverandre, kan barna lettere 
snakke med et barn uten språk, forteller 
Maråk. Hun har også sett barn som tar seg tid 
til å beskrive leken for å få med et annet barn 
som strever. 

LAVERE TERSKEL FOR Å SØKE RÅD
Selv om antallet vedtak har gått ned, sam-
arbeider barnehagen mer med Pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT), barnevernet, hel-
sestasjonen og andre instanser enn før, og har 
en lavere terskel for å ringe dem for å få råd. 

– Vi har økt kvaliteten i den allmennpeda-
gogiske praksisen. Denne måten å jobbe på 
har vært en suksess. Før jobbet vi mer mot 
enkeltbarnet. Nå jobber vi med å forebygge. 
Det vil være helsefremmende for alle barn, 
sier Alihajdaraj.

KOSTER 6 MILLIONER I ÅRET
Færder kommune har en merkostnad på 
rundt 6 millioner kroner i året for å ha en 
spesialpedagog i hver barnehage, ifølge Hilde 
Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst. 

Hun sier nedgangen på 60 prosent i antallet 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp er formi-
dabel. Spesielt vedtak på atferd og språk har 
gått ned. 

– Det at vi har en spesialpedagog i alle 
barnehagene, hever også kompetansen til 
de andre ansatte. De har en fagressurs å 
diskutere med i det daglige og blir tryggere 
på hvordan de kan tilrettelegge for barna. 
Det betyr at tilbudet for de som ikke strever, 
også blir bedre, sier Schjerven. Hun sier det 
blir et særlig inkluderende miljø for barn 
som i andre tilfeller ville vært ekskludert fra 
fellesskapet. Når barnehageansatte får større 
kompetanse, kan PPT i kommunen bygge 
opp sin spisskompetanse, som Statped nå 
bygger ned. 

– Ordningen med spesialpedagoger er 
ikke lovpålagt, men det er en veldig høy 
politisk vilje til å videreføre ordningen. Jeg er 
stolt av politikere som våger å ta et slikt grep i 
en kommune, sier Schjerven.

line@utdanningsnytt.no

SAMARBEID: – Tidligere ville vi koblet inn PPT dersom et barn strevde med språk 
eller uro. Nå kan vi hjelpe barna i barnehagen, sier virksomhetsleder Lavdim  
Alihajdaraj. Spesialpedagog Martine Årdahl (i midten) jobber tett med pedagogisk 
leder Lina Maråk.

BRANSJELEDER: 
Kan flere ansatte 
bidra til å hjelpe 

barn tidlig, vil det 
spare samfunnet 

for mange kostna-
der på sikt, mener 

bransjeleder Royne 
Berget for ideelle 

barnehager i Virke. 
Foto: Andris Sønd-

rol Visdal
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Tema Spesialpedagogikk

E
lias Wallestad Randa har den 
sjeldne diagnosen CDG og 
fikk diagnosen fem uker et-
ter fødselen. Han har en gen-
feil som kalles PMM2-CDG, 

en diagnose foreldrene aldri hadde hørt 
om. De ante heller ikke at de begge er 
bærere av genfeilen.

– Det var et sjokk, og vi innså kjapt at 
livet vårt ville bli annerledes enn det vi 
hadde planlagt, forteller mamma Camilla 
Wallestad Thorød. Foreldrene var likevel 

Elias har EGEN  
STØTTEPEDAGOG  
i barnehagen 
Elias (2) har en sjelden diagnose. Barnehagen  
sørger for at han kan delta i aktiviteter som  
andre barn, takket være små grupper og flere  
støttepedagoger.
TEKST: MERETE SILLESEN FOTO: MARIANNE OTTERDAHL-JENSEN

fast bestemte på at Elias skulle begynne i 
barnehage i Sandefjord. 

MULIGHET FOR LEK OG FELLESSKAP
– Grunnen til at vi ønsket at han skulle 
få plass i Haukerød barnehage, er den 
kompetansen og erfaringen de har her. 
Han begynte i barnehagen i august i fjor 
og vi brukte hele måneden på tilvenning, 
forteller pappa Kristoffer Randa. Nå er 
Kristoffer tilbake i full jobb, mens Camilla 
fortsatt har 50 prosent pleiepenger. 

– Det viktigste er hele tiden å skape gode 
dager for Elias. Vi føler at hjelpeapparatet 
er der for oss, og at det tverrfaglige teamet 
rundt Elias fungerer svært bra, sier Camilla.

– Det er viktig for oss at Elias blir møtt 
der han er. Han er syk, men han er også et 
barn som trenger aktiviteter tilpasset sine 
forutsetninger. Vi er spesielt opptatt av 
at Elias får muligheten til deltagelse i lek 
og hverdagsaktiviteter i et inkluderende 
fellesskap, sier Camilla.

BAKGRUNN SOM SYKEPLEIER 
Støttepedagog Synne Jorde Brekke, med 
sykepleierfaglig bakgrunn, begynte i bar-
nehagen samtidig med Elias, og de to har 
knyttet svært tette bånd. Synne forteller 
at Elias trengte mye skjerming det første 
halve året. I starten var han engstelig for 
lyder og ikke vant til barn.

– Elias har lavt immunforsvar, så vi har 
vært ekstra forsiktige, forklarer mamma 
Camilla.

– Elias har slitt og sliter mye med opp-
kast, og har trengt intravenøs næring noen 

LEVERING: Mamma Camilla 
Wallestad Thorød og pappa 
Kristoffer Randa sier det er 

krevende å være foreldre til 
en syk gutt som Elias, og er 

utrolig takknemlige for tilbu-
det han har i barnehage.
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BALL: Elias Walle-
stad Randa har den 
sjeldne diagnosen 
PMM2-CDG, som 

gjør at han trenger 
mye tilrettelegging 
i Haukerød barne-

hage. I ståskallet sitt 
kan han kaste ball 

med andre barn og 
voksne.

«ELIAS ER SYK, MEN HAN ER 
OGSÅ ET BARN SOM TRENGER 
AKTIVITETER TILPASSET SINE 
FORUTSETNINGER.»
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ganger. Ellers får han all mat gjennom en 
knapp på magen (PEG), mens vi forsiktig 
prøver å venne ham til å få en skje i mun-
nen, sier Camilla. Hun forteller at Elias til 
sammen får fem måltider om dagen, to av 
dem i barnehagen. Hun har laget et skjema 
for mat og vann, som Synne og de andre 
ansatte følger.

DELER KUNNSKAP 
Etter firer uker med tilvenning, var Elias 
helt trygg på Synne. Nå lyser han opp 

uansett hvem som tar imot ham om 
morgenen. For foreldrene  gir det trygghet 
at personalet leser sønnen så godt at de 
med en gang ser det hvis noe plager ham. 
Styrer Nina Hindahl forteller at Synne har 
Elias ti timer i uken, resten av tiden er det 
støtteassistenter og grunnbemanningen 
som jobber med ham. 

– Styrken vår er at vi jobber sammen 
hver dag og deler kunnskap. På den måten 
får Elias god tilrettelegging og trening i 
hverdagen av alle, sier styreren. 

– I tillegg er vi opptatt av at det spesial-
pedagogiske arbeidet i størst mulig grad 
skjer i fellesskap med de andre barna. 
Barnehagen er preget av ro, små grupper 
og høy voksentetthet. Personalet er gode 
på å tilrettelegge for ulike behov, og denne 
kompetansen bruker vi også til å tilrette-
legge for barn som ikke har spesialpeda-
gogisk vedtak, sier styreren. 

– Bortsett fra Camillas foreldre har 
familien ingen annen avlastning til Elias 
enn barnehagen. 

– Det er krevende å være foreldre til en 
syk gutt, og vi er utrolig takknemlige for 
tilbudet han har her, sier Camilla.

 TETT SAMARBEID 
– Den daglige kommunikasjonen mellom 

Tilrettelegging for Elias
Han ligger på gulvet eller sitter i spesialstol og leker og baker bevegelser og 
trening inn i leken.

Han sitter på fanget under samling. 

Han har fysioterapeut hver tirsdag og torsdag.

Han lærer å trene med ståstativ eller en walker av fysioterapeuten. En walker 
gjør det mulig for barn med redusert motorisk funksjon å stå og gå selvsten-
dig. Det gjør det lettere å delta i aktiviteter.

Han trener på munnmotorikk med de ansattes hjelp. 

Han får sondemat og vann i knapp på magen etter et fast skjema.

Han får forsiktig mattilvenning ved bordet sammen med de andre barna, som 
en skje med litt smoothie.

Han sover ute i vognen.

Han har en vanlig barnehagedag og lek så langt det går.

Han blir skjermet (tatt ut av gruppa) når det er nødvendig.

 Kilde: sykepleier og støttepedagog Synne Jorde Brekke

RASLEEGG: Noe av det Elias er mest glad i, er å 
spille på rasleegg. Her sammen med støttepe-
dagog Synne Jorde Brekke, som han har et nært 
forhold til.

SPESIALSTOL: Elias er glad i å sitte 
på fanget, men sitter også veldig fint i 
sin egen spesialstol.

Haukerød barnehage
Det er en kommunal  

forsterket barnehage i  
Sandefjord fra 1957.

Den har 38 barn i alderen 1–6 
år på tre avdelinger.

Den har 20 årsverk, hvorav 9 
årsverk er støttepedagoger. 

Her jobber flere ansatte med 
både medisinskfaglig og 
pedagogisk utdanning.
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TRENING: Støttepedagog Synne Jorde  
Brekke og de andre barnehageansatte baker 

inn mye trening i leken med Elias, som å la 
han strekke seg etter såpeboblene.

OBSERVERER: Elias synes det er 
spennende å observere hva andre barn 
og voksne gjør. Her observerer han 
fagarbeider Inger Hjelleset og Nicolas 
Agledal Baade-Matiesen (2) sammen 
med støttepedagog Synne.

foreldre og ansatte er uhyre viktig. Vi har 
også et tett samarbeid med habiliterings-
tjenesten, Statped, fysioterapeuter, 
ergoterapeuter og PPT, forteller styreren. 
Hun legger til at personalet bruker enkle 
tegn til tale med alle barna. Overfor Elias 
bruker de mest ASK, som er alternativ og 
supplerende kommunikasjon. Da bruker 
de både håndtegn og visuelle eller gra-
fiske tegn for å underbygge det verbale 
språket. 

– Vi tenker at en fast og forutsigbar 
hverdag skaper trygghet og gir støtte for 
å forstå, sier Synne og forteller at Elias 
har lært tegnet for «ferdig» og bruker det 
bevisst når han for eksempel er lei av å stå 
i ståstativet. Fysioterapeuten kommer to 
dager i uken.

– Når Elias ligger på gulvet og må strek-
ke seg etter leker, får han automatisk god 
trening. Han er svak i overkroppen og stiv 
i underkroppen, og trenger litt hjelp for å 
sitte, sier Synne.

– Vi prøver å tilpasse aktivitetene etter 
Elias sin dagsform. Vi ser at han har glede 
av å være sammen med de andre barna. 
Å kaste ball til hverandre er noe Elias 
liker veldig godt. Han liker også å synge 
og høre musikk, spille på rytmeinstru-
menter, kaste ball, leke med bilbane og se 

i bøker, forteller Synne. Styrer Nina for-
teller at det går flere barn med spesielle 
behov i barnehagen. 

ramesil@hotmail.com
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LUNSJ: Elias er 
koblet til sonde-

mat som går rett i 
magen, mens han 

øver seg på å få 
litt mat i munnen. 

John Lucas  
Kristiansen (3) spi-
ser lunsj sammen 

med Elias.

STYRER: Nina Hindahl i Haukerød barnehage 
forteller at barnehagen er opptatt av at det spesi-
alpedagogiske arbeidet i størst mulig grad skjer i 
fellesskapet med de andre barna. 

CDG
CDG er en samlebetegnelse på en raskt økende gruppe 
sjeldne, arvelige sykdommer som rammer cellenes suk-
kerproteinstoffskifte. Sykdommene kan ramme ulike deler 
av kroppen, men gir nesten alltid også symptomer fra 
nervesystemet.

Sykdommen skyldes ulike arvelige genfeil (mutasjoner) i 
omsetningen av glykoproteiner. For å få sykdommen må 
man arve ett fremkallende gen fra hver av foreldrene. 
Foreldrene er som oftest selv friske, men er bærere av 
sykdomsgenet.

Det finnes 60 ulike varianter CDG. Det er stor variasjon i 
sykdomsuttrykk og forløp. To tredjedeler av sykdommene 
er forbundet med utviklingshemming. 

Den vanligste typen har fått betegnelsen PMM2-CDG. Noen 
kan bli alvorlig rammet allerede fra første leveår, mens 
andre kun får milde symptomer som voksne. 

I Nord-Europa fødes det 1 person med CDG per 50 000 
levendefødte barn. Det betyr at det hvert år fødes ett barn 
med diagnosen i Norge.

Det finnes rundt 100 personer med diagnosen i Norge. 
Menn og kvinner rammes likt.  Kilde: frambu.no

«VI ER OPPTATT AV AT ELIAS FÅR 
 MULIGHETEN TIL DELTAGELSE I LEK 

OG HVERDAGSAKTIVITETER I ET  
INKLUDERENDE FELLESSKAP.»
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KOS: Elias er nært knyttet til 
støttepedagog og sykepleier 

Synne.

 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  
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meg alene, 
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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
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Utdanningsforbundet mener alle  
barnehager bør ha en spesialpedagog 
som kommer i tillegg til de andre ansatte.
TEKST OG FOTO: LINE FREDHEIM STORVIK

D et er viktig med kompetanse gjennom hele dagen. 
Barn har ikke bare behov for å få støtte og bli sett 
noen timer om dagen. Det er det helhetlige i bar-

nehagetilbudet som vil bidra til inkludering i fellesskapet. Et 
pedagogisk støttesystem i barnehagen skal minst utgjøre en 
spesialpedagog, som kommer i tillegg til grunnbemanningen, 
slik at det blir en reell styrking, sier spesialpedagog og sentral-
styremedlem Ida Næss Hjetland i Utdanningsforbundet. 

EN TYDELIG PLAN
Utdanningsforbundet er positive til at barnehagene skal få 
mer kompetansen i spesialpedagogikk, 
men mener at det må være en tydelig 
plan for hvordan dette skal gjøres.

– Intensjonen er god, men når man 
skal overføre kompetanse fra stat til 
kommune, er det en risiko for at kom-
petansen ikke når barna, sier Hjetland. 
Hun sier det er viktig at kommunene 
lager et støttesystem rundt barneha-
gene, i tillegg til økt kompetanse i den 
enkelte barnehage. 

– Vi kan ikke forvente at hver barnehage skal ha kompe-
tanse på alt. PP-tjenesten skal bistå barnehagene i arbeidet 
med å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov. 
Kommunene kan fremdeles søke Statped om hjelp i kom-
plekse saker, påpeker Hjetland. 

BEMANNINGSNORM I PPT
Utdanningsforbundet er også opptatt av at det skal bli en 
bemanningsnorm i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

– I dag er det ingen nasjonale krav til antallet stillinger 
i PPT. Dette har ført til svært store geografiske forskjeller, 
sier Hjetland. Hun mener det er viktig å finne ut hvordan 
små kommuner skal klare å bygge kompetanse. 

– Barn og unge må ha lik tilgang på tjenester og kom-
petanse uansett hvor de bor i landet. Pengene som er satt 
av, monner ikke i forhold til behovet, så det er viktig at 

kommunene bygger fagmiljø, sier Hjetland. Hun jobber i 
PP-tjenesten som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

FØLGER MED PÅ PENGEBRUKEN
Utdanningsforbundet mener flere barnehagelærere også er 
viktig for å kunne fange opp barn som trenger hjelp. 

– Alle barnehagelærere kan ikke være spesialpedagoger. 
Behovet for kompetanse kan også variere 
fra år til år avhengig av barnegruppen. Jo 
flere barnehagelærere, og jo mer kom-
petanse de ansatte har, jo lettere er det å 
fange opp og tilrettelegge for barn med 
ulike behov. Vi kan gjøre mye gjennom 
vanlig pedagogikk. Enkelte barn kan ha 
atferdsvansker eller andre vansker som 
man med god kompetanse klarer å hjelpe 
innenfor det ordinære barnehagetilbudet. 
I miljø med lav grunnbemanning og lite 

kompetanse kan man forsterke barns utfordringer, sier 
leder Ann Mari Milo Lorentzen for Kontaktforum barneha-
ge i Utdanningsforbundet. Hun påpeker at de kommer til 
å følge med på hva pengene til kompetanseheving innen 
spesialpedagogikk faktisk brukes til i kommunene. 

FLERE MELDER IFRA
Lorentzen håper økningen i antallet barn som får spesialpe-
dagogisk hjelp i barnehagen de siste fem årene, kan forkla-
res med flere barnehagelærere, som oppdager mer. Flere 
foreldre er også blitt mer bevisste på barnas rettigheter. 

– Tilbakemeldinger vi får fra våre medlemmer og ulike 
medieoppslag, tyder på at det kuttes i timer til spesialpeda-
gogisk hjelp i flere kommuner som et innsparingstiltak. Det 
er ikke noe mål å ha færrest mulig vedtak, fordi spesialpe-
dagogisk hjelp er en rettighet barn har, sier Hjetland.

Ønsker en  
spesialpedagog  
i hver barnehage

«ALLE BARNEHAGE- 
LÆRERE KAN  

IKKE VÆRE  
SPESIALPEDAGOGER.  

VI KAN GJØRE  
MYE GJENNOM  

VANLIG  
PEDAGOGIKK.»

FØLGER MED: Ann Mari Milo Lorentzen (f.v.) og Ida Næss Hjetland i 
sentralstyret i Utdanningsforbundet kommer til å følge med på at de 
ekstra pengene som kommunene får til å heve kompetansen innen 
spesialpedagogikk, kommer barnehagene til gode. 

Spesialpedagogikk Tema
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Barnehagemyndighet
Det verktøyet din kommune trenger.

Årshjul

Tilsyn

Få presentasjon på nett

Avvik

Godkjenning

Barnehagemyndighet fra Moava har fire moduler:

www.iko.moava.no/barnehagemyndighet

Moava leverer

internkontrollsystem for

oppvekstsektoren. Nå bruker

over 140 kommuner en eller

flere av våre tjenester.

Barnehagemyndighet er

utviklet i samarbeid med

Drammen kommune.

Gjøremål barnehagemyndighet

må ha på plass. Ferdig satt opp

med lenker til lover og ressurser.

Du kan redigere og tilpasse

innholdet.

Opprett tilsyn i en eller flere

barnehager. Genererer

automatisk gjøremål for tilsynet

basert på Udir sin

metodehåndbok.

Ta kontakt med Arnt Gunnar Tønnessen på

tlf. 99 39 60 10 eller e-post: agt@moava.no

for mer informasjon og presentasjon av

løsningen på nett.

Avvik og status i ett skjermbilde

Du kan enkelt registrere og

arbeide med avvik. Avvikene

knyttes til loverk.

Samle alle godkjenninger en

plass, enkelt å hente ut

opplysninger og legge inn ny

godkjenning.

Skann QR-koden

for mer info

ANNONSE



Spesialpedagogikk Tema

S
tatped skal bygges ned med 155 millioner på 
fem år, samtidig som kommuner og fylkes-
kommuner får mer penger til kompetanseløft 
i spesialpedagogikk i barnehager, skoler og 
PP-tjenesten. 

Det er konsekvensen av stortingsmeldingen Tett på – 
tidlig innsats.

– Målet er at kommunen skal ha kompetanse til å hjelpe 
alle barn så tidlig som mulig og få hjelp av Statped når de 
ikke har kompetansen selv, forteller Marit Eide. Hun er 
direktør i den nye divisjonen for barnehage i Statped. 

BYGG LAG RUND BARNET
Statped skal spisse sin kompetanse og bare hjelpe såkalte 
nivå 3-barn som har varige, omfattende og komplekse pro-
blemer, som for eksempel tap av syn eller hørsel. Det vil si 
rundt tre prosent av alle barn. Resten, altså alle nivå 2-barn, 
har kommunene ansvar for å hjelpe. Det utgjør ti prosent av 
alle barn. Det kan være barn med ADHD, dysleksi eller an-
dre språk- eller atferdsproblemer. PP-tjenesten har ansvar 
for å vurdere om de har nok kompetanse til å hjelpe lokalt, 
eller skal søke hjelp hos Statped.

– Vi skal ikke komme med vår ekspertise ovenfra og ned, 
men har spisskompetanse som sammen med barnehagens 

kompetanse skal sørge for at teamet rundt barnet blir bra. 
Det er viktig for oss å få frem at vi ikke skal legges ned, 
påpeker Eide. 

IKKE KOMMET I GANG 
– Vi ser at kommunene foreløpig har brukt pengene til å 
analysere kompetansebehovet sitt. Det er ikke så mange 
som har kommet i gang med å etter- og videreutdanne 
ansatte. Det er viktig å komme i gang med konkrete kompe-
tansetiltak, sier Eide. Kommunen har fått penger til å knyt-
te til seg kompetanse fra universitets- og høgskolesektoren, 
til kurs og konferanser.

Fra mai i år er Statped en landsdekkende etat  
med egne fagdivisjoner, der en er for barnehage. De skal 
yte tjenester til hele landet. Tidligere hadde de fire  
regionkontor. 

– Utfordringen med barnehagelærerutdanningen er at 
spesialpedagogikk ikke har så stor plass. Barnehageeierne 
bør derfor gi ansatte mulighet til etter- og videreutdanning, 
sier Eide. Hun mener økt spesialpedagogisk kompetanse 
inn i barnehagen vil komme alle barna til gode, og at det er 
viktig å se allmennpedagogikken og spesialpedagogikken i 
sammenheng.

line@utdanningsnytt.no

Bare barn som har varige og  
omfattende problemer, skal nå få 
hjelp av Statped. Resten skal  
kommunene ta seg av. 
TEKST OG FOTO: LINE FREDHEIM STORVIK

Stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats
●  Alle barnehager skal få tilstrekkelig tilgang til spesialpedagogisk kompetanse.
●  Ansatte som gir spesialpedagogisk hjelp, skal som hovedregel ha formell pedagogisk eller 

spesialpedagogisk kompetanse.
●  Det skal utvikles videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk for barnehagelærere.
●  Det skal settes i gang varige kompetansetiltak innen spesialpedagogikk i samarbeid med 

KS, for kommuner og fylkeskommuner.
●  Statped skal være et landsdekkende tilbud og avgrenses til å gjelde særlig spesialiserte 

fagområder og svært kompliserte saker. 
●  Det skal overføres ressurser fra Statped til kompetansetiltak i kommuner og fylkeskommu-

ner, med vekt på PP-tjenesten.
Kilde: Stortingsmelding 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (2019–2020).

NY JOBB: Direktør Marit Eide i den nye divisjonen for barnehage i 
Statped mener det vil komme alle barna til gode at flere ansatte får 

kompetanse på spesialpedagogikk.

Statped
Statlig pedagogisk tjeneste er fra mai 
i år en landsdekkende etat med fem 

fagdivisjoner: barnehage, barneskole, 
ungdomsskole, videregående/voksen, 

læringsressurser og tegnspråk.

Gir hjelp innenfor fagområder som 
syn, hørsel, sammensatte lærevan-

sker, språk og tale, alternativ og sup-
plerende kommunikasjon, ervervet 

hjerneskade, tegnspråk, døvblindhet 
og læremidler.

Les mer: statped.no

Kommunene får  
mer ansvar enn før
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A
lle barns stemme skal 
høres i Aulerød barnehage 
på Sem i Tønsberg. Det 
er en barnehage for både 
døve, hørselshemmede og 

hørende barn. 
– God morgen, så hyggelig å se dere, 

sier pedagogisk leder Mariann Aas Min-
nesjord på tegnspråk da Rolan og mamma 
kommer i barnehagen. I tillegg til russisk 
tegnspråk, kan både Rolan og moren 
norsk tegnspråk. Mariann 
prater litt med Aljona. 
Stemningen er lett og god. 
Mariann forklarer oss at 
slik uformell prat er viktig 
både i leverings- og hente-
situasjoner. Derfor må alle 
ansatte kunne tegnspråk, så 
hvem som helst kan ta imot 
Rolan og de andre barna.

FORELDRENE ER DØVE 
– Vi gir også skriftlige 
beskjeder, men det gir ikke den samme 
kontakten. Når vi skal ha mer formelle 
samtaler, bruker vi tolk, sier Mariann. I 
dag er det Jannicke Amundsen som tolker 
samtalen mellom Aljona og journalisten 
i Første steg. Rolan Urbons (4) begynte i 
Aulerød barnehage da han var ett år og 
tre måneder. Foreldrene kjører gjerne 
15 minutter fra Melsomvik i Sandefjord 
kommune for å gi sønnen det beste tilbu-

det han kan få. Mor Aljona Urbone og far 
Vitauts Urbons er døve. De kommer fra 
henholdsvis Estland og Latvia, og snakker 
russisk tegnspråk hjemme. Rolan har tre 
storebrødre, to av dem er tunghørte. Selv 
er ikke Rolan ferdig utredet, men det er 
helt klart at han også har hørselsutford- 
ringer.

TRYGGE BARN GIR TRYGGE FORELDRE
– Som foreldre er vi trygge på at Rolan har 

gode dager i barnehagen. 
Vi har sett en flott utvikling 
hos ham. Rolan er en trygg, 
glad, sta og bestemt gutt, 
sier Aljona med et stort 
smil.

– Han tør å si fra hvis 
det er noe, og blir både 
hørt, sett og forstått av alle 
i barnehagen, sier moren. 
Aljona skulle ønske at flere 
hørselshemmede barn fikk 
samme muligheten. Hun 

sier det er viktig at Rolan kan kommuni-
sere med alle, både barn og voksne. Hun 
tenker med gru på om Rolan skulle gått i 
en vanlig barnehage, der han bare kunne 
kommunisere med én person. Hvem skul-
le han da snakke med hvis denne perso-
nen var borte?

– Jeg er også glad for at personalet legger 
vekt på læring gjennom lek. Jeg ser at Rolan 
stadig snapper opp nye tegn gjennom 

Tema Spesialpedagogikk

Her kan  
alle ansatte  
TEGNSPRÅK
I Aulerød barnehage må alle ansatte kun-
ne litt tegnspråk for å ta imot hørsels-
hemmede Rolan og de andre barna.
TEKST: MERETE SILLESEN FOTO: MARIANNE OTTERDAHL-JENSEN

Tegnspråk
Tegnspråk har sin egen 
grammatikk som er like 

kompleks som  
grammatikken i  

talespråket. 

Det kombinerer håndformer, 
armer, gester og  
ansiktsuttrykk. 

Det brukes i alle sammen-
henger på lik linje som 

talespråket.

Kilde: doveforbundet.no

«SOM FORELDRE  
ER VI TRYGGE  

PÅ AT ROLAN HAR  
GODE DAGER I  
BARNEHAGEN.  

VI HAR SETT  
EN FLOTT  

UTVIKLING HOS 
HAM.»
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GOD MORGEN: Peda-
gogisk leder Mariann 
Aas Minnesjord (t.v.) i 

Aulerød barnehage tar 
imot Rolan Urbons (4) 

og mor Aljona på tegn-
språk når de kommer 

om morgenen. 
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sosialisering med andre barn som også kan 
tegnspråk. Den muligheten ville han ikke 
hatt i en vanlig barnehage, fastslår Aljona.

BRUKER BÅDE TALE- OG TEGNSPRÅK
Styrer Cecilie Byholt brenner for at barna 
skal få være aktive deltakere i et miljø hvor 
alle kan forstå og bli forstått. Barna skal 
få opplæring i og på tegnspråk, eller med 
tegn som støtte i et auditivt og visuelt til-
rettelagt læringsmiljø. Personalet har som 
mål å utvikle et godt tospråklig grunnlag 
hos de hørselshemmede barna, både med 
tale og tegnspråk. Derfor har de også plas-
ser for normalt hørende barn, slik at det 
auditive miljøet også er til stede i barneha-
gen. Både barn med ulik hørselsproblema-
tikk, barn av foreldre som er døve, og barn 
med søsken som har hørselshemming, 
kan få tilbud om plass.

Cecilie forteller at de er avhengig av 
utvidet bemanning for å kunne være til 
stede for alle barna. De er i år 9 ansatte 
på 12 barn. I tillegg har de 2 spesialpeda-
goger. Det visuelle og øyekontakt er viktig. 
Å kunne kommunisere uanstrengt, takle 
konflikter, danne gode vennskap og dele 

hemmeligheter forutsetter, ifølge Cecilie, at 
alle snakker samme språk, som tegnspråk.

– Det nytter ikke å rope etter et barn 
når vi er på tur. Har barnet snudd ryggen 
til og går en annen vei, er det bare å løpe 
etter, sier pedagogisk leder Mariann.

– Vi må være på vakt hele tiden og aldri 
miste et barn av syne, sier hun.

TILRETTELEGGER INNE 
Styreren forteller at innemiljøet er viktig, 
spesielt med tanke på lyset. De har derfor 
utvendige persienner i barnehagen, så in-
gen skal bli blendet slik at de ikke får med 
seg alle tegn. De bruker alltid runde bord, 
slik at alle kan se hverandre, og de spiser 
og gjør andre aktiviteter i små grupper.

– Barn som selv er døve og/eller har 
døve foreldre, har en annen kulturidenti-
tet enn hørende barn. Naturlige måter å 
få kontakt på kan være å banke i bordet, 
trampe i gulvet, blinke med lyset eller å 
klappe folk på armen, sier Cecilie.

– Hos oss er alle velkomne akkurat som 
de er. Ingen er spesielle, alle er en del av 
miljøet, sier hun. 

ramesil@hotmail.com

Aulerød barnehage for 
hørselshemmede
Barnehage fra 1972 som er eid av 
Tønsberg kommune.

Det er en tospråklig barnehage 
hvor enkelte i personalet også 
har tegnspråk som sitt første 
språk.

Den har 18 plasser på to 
avdelinger for barn 1 til 6 år.

To plasser skal være ledige om 
høsten, for å kunne ta inn barn i 
løpet av året

Den har ni ansatte, noen er døve, 
de fleste er hørende.

Barnehagen samarbeider med 
Statped, Rikshospitalet og Na-
sjonal behandlingstjeneste for 
hørsel og psykisk helse (NBHP).

STIGESPILL: Både døve, 
hørselshemmede og 

hørende barn går i Au-
lerød barnehage. Rolan 

Urbons (4) og Dylan 
Duda (5) spiller stigespill, 

mens Eleah Braathen 
Pedersen (3) tegner.

SAMLINGSSTUND: Spesialpedagog Kjersti Kovsand Mathisen 
har samling om håndformer i tegnspråk. Fagarbeider Lene 

Almenning Tverved (t.v.), Avina Rahamian (2), Eleah Braathen 
Pedersen (3), Emil Matheo Vullum (4), Rolan Urbons (4),  

Dylan Duda (5) og Emma Victoria Olsen (5).

LEDER: Aulerød barnehage for 
hørselshemmede er tospråklig 
med både talespråk og tegn-
språk, forteller styrer Cecilie 
Byholt.
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SMÅ GRUPPER: Barnehagen har ut-
vendige persienner for at barna ikke 
skal bli blendet av lyset slik at de 
får med seg alle tegn når de leker: 
Rolan (t.v.), Dylan og Eleah.

KLATREVEGG: – Hos oss er alle velkomne akkurat som
de er. Alle er en del av miljøet, forteller styrer Cecilie Byholt, 

som hjelper døve Rolan Urbons (4) i klatreveggen.

MÅ SE HVERANDRE: Mary Johanne Hem (5) (t.v.), Rolan 
Urbons (4), fagarbeider Katarina Rozsas og Dylan Duda 
(5) sitter ved runde eller ovale bord når de spiser, slik at 
alle har mulighet til å se hverandre. Dette er viktig når 
man bruker tegnspråk.

«HOS OSS ER ALLE VELKOMNE  
AKKURAT SOM DE ER. INGEN  

ER SPESIELLE, ALLE ER EN  
DEL AV MILJØET.»
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Slik kan du  
HJELPE BARN med  

spesielle behov
La barna bli inkludert i leken, ha små grupper,  

og gi barnet noe å strekke seg etter.
TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK FOTO: ADOBE STOCK

D et er noen av rådene fra Heidi 
Omdal, professor i spesialpeda-
gogikk ved Universitetet i Agder. 

Her får du en oversikt over hvordan du 
som barnehageansatt kan hjelpe barn 
med spesielle behov.

1. LA BARNA BLI INKLUDERT I LEKEN. Observer 
barn som faller utenfor samspillet, og hjelp dem 

med å lære lekeregler som å vente på tur, imitere 
handlinger, komme med forslag til leken og slippe 
seg løs. 

4. Lag en individuell 
opplæringsplan (IOP) 

som hele personalet er kjent 
med.

 7. Vær åpen for å ta i 
bruk nye metoder og 

tenkemåter.

2. Jobb i små grupper med barna. 

3.

9.
11.

Gi barnet noe å strekke seg etter innenfor trygge rammer. Vi må 
verken ha for store eller for små forventninger. Barnet kan gi opp hvis 
kravene er større enn de kan mestre. Blir kravene for små, vil barnet 

stagnere og ikke utvikle seg og får liten tro på egne muligheter.

5. Ha god struktur for å skape forutsigbarhet og trygghet for 
barnet, og sørg for at alle ansatte forstår barnets utfordringer 

og møter barnet mest mulig likt. Personalet må prøve å innta barnets 
perspektiv og være villig til å forandre seg. Ansatte må sette seg inn i 
barnets problemer og lese litteratur, ta kurs eller få veiledning. 

10. Arbeid med at barnegruppen skal 
bli en ressurs for barnet. Finn 

positive barn å koble barnet mot, for å gi god 
selvfølelse og mestringsopplevelser.

 Sikre gode overganger med god informa-
sjon og gradvis tilvenning til nye voksne og 
nye rutiner, som når barnet skal fra liten til 

stor avdeling eller begynne på skolen.

Tilrettelegg det fysiske og psykiske miljøet. Har 
barnet behov for skjerming, mindre grupper, gradvis 
tilnærming eller bankingtime (avsatt tid til relasjons-

bygging med en voksen i aktiviteter barnet liker)?

12. Unngå å handle ut fra hva som er tradisjon 
i barnehagen. Da kan du ha en forventning til 

barnet som du hadde til et tidligere barn. Arbeid med 
de ansattes holdninger til barnet og foreldrene.

8. Sørg for et tett samarbeid med foreldrene. 
De kan fortelle om barnets utfordringer på et 

foreldremøte og fortelle hva barnet liker.

6.Evaluer jevnlig mål 
og tiltak som fremmer 
barnets utvikling, og se 

om noe må endres.

Kilde: Heidi Omdal, professor i spesialpedagogikk  
ved Universitetet i Agder
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et er utrolig stas at jobben vi gjør for å 
utvikle Første steg til det beste for le-
serne, blir lagt merke til og anerkjent, 
sier redaktør Line Fredheim Storvik 
i Første steg. Hun understreker at en 

liten redaksjon som Første steg ikke hadde klart dette 
alene. 

– Denne hederen deler vi med de dyktige frilans- 
journalistene, fotografene og bidragsyterne Første 

Aktuelt Fagpresseprisen 2022

Hederlig omtale til  
Første steg
Første steg mottok hederlig omtale  
for utviklingen av tidsskriftet under årets  
Fagpressepris.
TEKST: PAAL SVENDSEN

steg har knyttet til seg. Og ikke minst de idérike de-
signerne i Mediamania, Øyvind Kristiansen og Erlend 
Lans Pedersen, som sørger for den kreative utformin-
gen av tidsskriftet, sier Storvik. 

UTFORDRER HVERANDRE
– Hvis man utfordrer og heier på hverandre, gir 
hverandre frihet og samtidig spiller på lag mot et 
felles mål, så oppnår man resultater, sier Storvik. Hun 
er veldig glad for at stadig flere barnehagelærere og 
ansatte på høgskoler og universitet tar pennen fatt 
og ønsker å dele sin erfaring, kunnskap og forskning 
med Første steg sine lesere. 

– Første steg skal inspirere, være nyttig og gi ny 

HEDER I FAGPRESSEN: – Denne redaksjonen har tatt tak i profilen, satt redaksjonelle mål slik at de er faglig relevante, henter 
frem nye stemmer, løfter viktige tema og annerledes tema, sa juryleder Kjersti Løken Stavrum (t.v.) da hun delte ut hederlig omta-
le til redaktør Line Fredheim Storvik i Første steg under Fagpresseprisen 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB
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kunnskap. Vi ønsker å få frem viktige saker som kan 
skape debatt og sette dagsorden. Barnehageansatte 
skal være stolte av den utrolig viktige jobben de gjør 
for barna og samfunnet. Den stoltheten ønsker vi å 
bidra til, sier Storvik.

VIL NOE OG TØR NOE
Kreativ leder Øyvind Kristiansen i Mediamania sier det 
er gøy å jobbe med redaktører som vil noe og tør noe. 

– Da vi begynte å jobbe for Første steg, pekte Line 
helt klart retning, men lot oss samtidig få jobbe ut 
ideer og retninger, sier Kristiansen. Han synes det er 
givende å jobbe med et fagområde som betyr så mye 
for samfunnet. 

– Magasinet har alltid vært bra, men de siste årene 
har Første steg tatt siste steg opp blant de beste 
fagbladene i Norge. Vi i Mediamania er bare lykkelige 
for at vi får være med på dette, sier Kristiansen. Av-
delingsleder og ansvarlig redaktør i Utdanningsnytt 
Kaja Mejlbo sier det er svært gledelig at utviklingen 
i Første steg legges merke til, og at redaksjonen får 
denne anerkjennelsen. 

– Første steg er en viktig utgivelse for oss, både på 
papir og i vår digitale miks. Det er gøy å se hvordan 
sakene engasjerer leserne, sier Mejlbo. Hun skryter 
av jobben Storvik gjør som redaktør: 

– Line jobber svært strukturert og målrettet. Hun 
holder seg oppdatert og er tett på målgruppen. Det er 
utrolig viktig, sier hun. 

JURYENS BEGRUNNELSE
Juryen sier dette i sin begrunnelse: 

Har dere sett hvor mye vi var vokst? spør denne re-
daksjonen. Og det har vi faktisk. Vi har fulgt med dere og 
sett at dere kan og vil – og det har gått ganske fort. Denne 
redaksjonen har jobbet strukturert og tatt tak i profilen, 
satt redaksjonelle mål slik at de er faglig relevante, henter 
frem nye stemmer, løfter viktige tema og annerledes tema. 
De planlegger bedre, gir leserne tips og råd, bruker tid på 
presentasjonen og jobber digitalt. Når alle gode krefter 
spiller på lag, skal det gi resultater. Og det har Første steg 
ved redaktør Line Fredheim Storvik skapt – og det fortjener 
hederlig omtale.

ps@utdanningsnytt.no



vordan få til en god og 
åpen dialog mellom for-
eldre og ansatte i hver-
dagen? Det har Odderøya 
kulturbarnehage i Kristi-

ansand jobbet mye med. 
– En god og åpen dialog er så viktig for 

at vi ansatte skal lære barnet å kjenne. Det 
skaper også en trygghet mellom foresatte 
og ansatte, som igjen smitter over på 
barnet. Om barnets omsorgspersoner er 
komfortable i situasjonen, slapper barna 
også mye bedre av, sier pedagogisk leder 
Anne Mette Jacob (30) i Odderøya kultur-
barnehage. 

– Ingen kjenner barnet så godt som 
de foresatte, så de er en ressurs som vi i 
barnehagen har stort utbytte av, fortsetter 
Jacob.

LETTERE Å FORSTÅ BARNET
 Anne Mette Jacob sier hverdagssamtalene 
med foreldrene er viktig. 

– Å kunne snakke om hendelser som 
har skjedd hjemme, eller å forstå barnets 
følelser er avgjørende for å møte barnet 
på en god måte. Om vi vet at et barn ikke 
har sovet så godt, er det mye enklere å 
forstå hvorfor barnet ikke kommer så lett 
inn i leken, eller ikke har en god dag, sier 
barnehagelæreren. Hun sier det er spesi-
elt viktig når de skal hjelpe barnet med å 
sette følelser i system og kunne forklare 
dem for eksempel: «Jeg ser at du er trøtt, 
mamma fortalte meg at du våknet kjempe-
tidlig i dag». 

– Både små og store hendelser hjemme 

10 tips til den gode 
hverdagssamtalen

Aktuelt Foreldresamarbeid

En åpen dialog med foreldre gjør det lettere å  
forstå barna. De blir også tryggere. Det har  

Odderøya kulturbarnehage erfart.
TEKST: MAGNHILD FREUCHEN 

har ofte stor betydning for små barn, så 
det er gull verdt for oss som jobber i bar-
nehagen å være informert, sier Jacob.

MÅ VÆRE TILGJENGELIGE
Jacob påpeker at det er viktig at de ansatte 
også skaper en kultur der foreldre tør å 
spørre. 

– Alle er interessert i å høre om hvordan 
dagen har vært, men ikke alle synes det 
er like lett å ta kontakt, sier Jacob. Derfor 
mener hun de ansatte må være oppmerk-
somme, oppsøkende og imøtekommende 
og tilrettelegge for samtaler med alle. 

– Vi må vise at vi er tilgjengelige, og selv 
være den som tar kontakt der det trengs, 
sier Jacob. De ansatte lærer raskt hvilke 
foreldre som er ekstroverte, og hvem som 
kanskje går litt stille i dørene. 

– For å bygge tillit er det viktig å bli 
kjent, og heldigvis har vi en felles interes-
se: nemlig barnets trivsel, sier Jacob. 
Å trygge foreldrene er viktig, påpeker 
barnehagelæreren. Om overgangen var 
vanskelig på morgenen, kan det bety mye 
for foreldrene å motta en sms eller et bilde 
av barnet i lek som viser at det går bra. 

– Foreldrene må også få vite hva barnet 
har opplevd, hvem det har lekt med, om 
aktiviteter og dagsform ved henting. Om 
det har skjedd noe vi vil ta på tomanns-
hånd, ringer vi gjerne i stedet, sier Jacob. 

GIR TRYGGHET
Justine Eikås (33) har sønnen Mio Johan-
nes (4) i Odderøya kulturbarnehage. For 
henne betyr den daglige samtalen med de 

IMØTEKOMMENDE: Bar-
nehagelærer Anne Mette 
Jacob er opptatt av at alle 
foreldre skal føle seg sett. 

Foto: privat
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«Om vi vet at 
et barn ikke 
har sovet så 
godt, er det 

mye enklere å 
forstå hvorfor 

barnet ikke 
kommer så lett 

inn i leken,  
eller ikke har 
en god dag.»
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Tips til hverdagssamtalen
⊲ Bli kjent med foreldrene. Det skaper tillit og trygghet, som smitter på barna.

⊲ Vær tilgjengelig for foreldrene. Alle vil gjerne vite hvordan dagen har  
vært for barnet, men ikke alle synes det er like lett å spørre. Ta også  

kontakt med foreldre som ikke spør eller snakker mye. 
⊲ Skap en kultur der foreldre tør å spørre. Vær oppmerksom, oppsøkende 

og imøtekommende og tilrettelegg for samtaler med alle foreldre. 
⊲ Fortell om spesielle hendelser. Har det skjedd noe spesielt siden barnet  

var i barnehagen sist? Ting som barnet tenker på eller vil fortelle om?  
Har det skjedd noe i barnehagen som foreldrene bør vite om?

⊲ Informer om soving. Hvordan har natten vært?  
Trenger barnet å slappe av litt i løpet av dagen?

⊲ Hva skjer i barnehagen? Er det ting som foreldrene bør vite om? La  
foreldrene spørre, slik at de kan forsikre seg om at de har fått med seg alt. 

⊲ Skift og bleier: Har barnet nok skift, bleier og regntøy?  
Oversikt her gir en god barnehagehverdag.

⊲ Mat: Har barnet spist hjemme, eller har det med niste i sekken?
⊲ Ved henting: Har barnehagen gjort noe spesielt  

denne dagen, som å tegne eller være på tur? Dette kan være en  
fin bakgrunn for samtaler rundt middagsbordet.

⊲ Hvem henter? Det er fint for barnehagen å vite, slik at  
alle ansatte har oversikt og kan forberede barnet. 

Kilder: pedagogisk leder Anne Mette Jacob i Odderøya kulturbarnehage  
og leder Einar Olav Larsen for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 

MORGENLEVERING: 
Barnehagelærer Anne 
Mette Jacob (t.h.) for-
teller mamma Justine 
Eikås og sønnen Mio 
Johannes (4) litt om 
hva som skal skje i 
barnehagen denne 
dagen. 
Foto: privat
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ansatte at hun vet de har et felles utgangs-
punkt i møtet med barnet. 

– De ansatte får vite om søvnen har 
vært dårlig, eller om morgenen ikke har 
gått på skinner, og kan justere seg i møtet 
med sønnen min ut fra det. Det samme 
gjelder for meg: Om jeg vet han har vært 
trøtt i barnehagen, eller om det har skjedd 
noe som han kanskje går og tenker på, er 
det lettere for meg som mamma å «tune 
meg inn» på ham hjemme på ettermidda-
gen, sier Eikås. Hun sier det er godt å kun-
ne drøfte bekymringer eller utfordringer i 
hverdagen med noen som har både faglig 
innsikt og et objektivt blikk og kjenner 
barnet godt. Det hjelper henne i foreldre-
rollen og gjør sønnen trygg på at både 
foreldrene og de barnehageansatte har 
samme ønske om at han skal ha de bra. 

IKKE LETT Å FÅ SVAR
 – Jeg føler at Mio Johannes lever et «hem-
melig» liv i barnehagen, et liv jeg ikke 
kjenner til eller er en del av. Det er ikke 

alltid like lett å få svar på hva han gjør, og 
hvordan han har det, ved å spørre ham 
direkte. Derfor er hverdagssamtalen med 
på å gjøre avstanden mellom livene våre 
kortere, og den hjelper meg til å bli enda 
bedre kjent med sønnen min, sier Eikås. 

– Et godt samarbeid mellom de ansatte 
i barnehagen og foreldrene er en av de 
viktigste forutsetningene for god kvalitet i 
barnehagen. Vi vet at der det samarbeides 
godt, trives barna bedre, sier leder Einar 
Olav Larsen i Foreldreutvalget for barne-
hager (FUB).

magnhildf@hotmail.com

GOD SAMTALE: Snakk 
med foreldrene om hva 
barna har gjort, spist og 
hvordan de har sovet i bar-
nehagen. Da har du også 
noe å snakke med barnet 
med rundt middagsbordet, 
råder Einar Olav Larsen, 
leder for Foreldreutvalget 
for barnehager (FUB). 
Foto: Espen Storhaug

Aktuelt 



D et har kommet flere endringer som 
styrker rettighetene du som arbeids-
taker har i arbeidslivet, ifølge  

arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder fra  
1. juli i år. Nedenfor får du en oversikt over 
de nye reglene.

SKRIFTLIG AVTALE OM HJEMMEARBEID
En av de nye lovendringene er at det nå stil-
les krav til skriftlig avtale ved hjemmearbeid, 
ifølge endringer i forskrift om arbeid som ut-
føres i arbeidstakers hjem. Men det kan gjøres 
unntak fra dette dersom hjemmearbeidet 
skyldes pålegg eller anbefaling fra myndig-
hetene. I slike tilfeller kan arbeidsgiver gi 
informasjon etter drøfting med tillitsvalgte. 
Det skal nå tydeliggjøres at det stilles krav 
til det psykososiale arbeidsmiljøet også når 
arbeidstakeren arbeider hjemme. Arbeids-
tilsynet kan føre tilsyn med forskriften. De 
samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved 
hjemmekontor som ved arbeid på arbeids-
plassen.

Det er også fastsatt en ny forskrift om 
arbeid som utføres i private arbeidsgiveres 
hjem. Denne forskriften har regler om 
arbeidsavtale, fast og midlertidig anset-
telse, arbeidsmiljø, arbeidstid og opphør 
av arbeidsforhold. Den nye forskriften gir 
ansatte styrkede rettigheter når det gjelder 
diskriminering, permisjon, arbeidstid og 
vern mot trusler og vold. 

VANSKELIGERE Å ANSETTE MIDLERTIDIG
En ny lovendring gjør det også vanskeligere 
å ansette folk midlertidig, fordi den generelle 
adgangen til å tilsette midlertidig (i tidligere  
§ 14-9 andre ledd i arbeidsmiljøloven, 
bokstav f) oppheves. Dette vil styrke arbeids-

takernes rett til fast tilsetting. Det betyr at 
retten til midlertidig tilsetting stort sett vil 
være begrenset til situasjoner der 
det foreligger et særlig og tids-
begrenset behov for arbeids-
kraft. Det må også være en 
konkret grunn til å tilsette 
midlertidig. 

I en tredje lovendring 
gjeninnføres det en 
bestemmelse om kollek-
tiv søksmålsrett. Det betyr 
at fagforeninger som har 
medlemmer i en virksomhet som 
har leid inn arbeidstakere fra beman-
ningsforetak, kan reise søksmål om lovlighe-
ten av slik innleie. 

KARENSPERIODE
I 2016 ble det bestemt at summen av 
barnetillegg og uføretrygd ikke kunne 
overstige 95 prosent av inntekt for 
uførhet. Dette taket oppheves fra  
1. juli i år.

Bestemmelsen om karenspe-
riode på 52 uker før det er mulig 
å søke arbeidsavklaringspenger 
på nytt for de som har gått ut 
maksimal stønadsperiode, 
oppheves også. Det innføres 
også en overgangsordning 
som skal sikre at mottakere av 
arbeidsavklaringspenger ikke 
blir stående uten ytelse inntil 
eventuell rett til arbeids-
avklaringspenger etter nye 
regler blir vurdert. Over-
gangsordningen vil gjelde 
fra 1. juli til 31. oktober 2022.

Jusspalten

Bjørn Saugstad 
advokat i Utdanningsforbundet 
bjorn.saugstad 
@utdanningsforbundet.no

Nye krav til arbeidsmiljø 
på hjemmekontor
Du må nå ha en skriftlig avtale om å jobbe hjemme. Det er  
en av flere endringer i arbeidsmiljøloven. 
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Det skal nå tydeliggjøres  
at det stilles krav til det  

psykososiale arbeidsmiljøet  
også når arbeidstakeren  

arbeider hjemme.
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Mitt barnehageminne

Didrik Solli- 
Tangen (35) 

Sanger og artist, har vunnet 
den norske finalen i Melodi 

Grand Prix, blitt nummer 2 i 
Stjernekamp og vært med i 

Maskoroma og i flere  
realityprogram.

Fra: Porsgrunn

Familie: Gift med Angelica 
Omre og pappa til Luke og 

Demi. Bor i Porsgrunn 

Aktuell med: boken «Lær å 
synge som en proff» 

LYTTER TIL KONA: 
Kona til Didrik 

Solli-Tangen er 
barnehagelærer og 

har lært ham mye 
om å skape gode 
relasjoner til barn. 
Han tar gjerne en 
is for å gjenskape 

barnebildet.

LIKER OPPMERKSOMHET: Didrik Solli-Tan-
gen har alltid vært sosial og elsket oppmerk-
somhet som barn – og is! Her sammen med 
lillebror Emil Solli-Tangen.

44   FØRSTE STEG  03  2022



Didrik Solli-Tangen turte ikke gjøre rampestreker i femårsklubben 
fordi moren hans jobbet i barnehagen. 
TEKST: KJERSTI SALVESEN FOTO: KHOA DANG DO OG PRIVAT

RAMPESTREKER
rtisten Didrik Solli-Tangen (35) innrømmer 
at han gjorde rampestreker i barndommen, 
men ikke på femårsklubben i barnehagen. 

– Jeg oppførte meg nok ekstra fint fordi 
mamma jobbet der, sier Didrik og gliser.  

At han måtte dele morens omsorg med de andre barna, 
reflekterte ikke Didrik over. 

– Mamma jobbet der nok mest fordi lillebroren min, 
Emil, og jeg var der. Jeg syntes det var fint at hun jobbet der, 
sier han. Men én ting minnes han godt fra barnehagen.

FIKK SITT FØRSTE KYSS
– Jeg husker fortsatt da jeg fikk mitt første 
kyss. Under en benk på femårsklubben – 
av ei som heter Stine, sier Didrik.

– Ble det noe mer?
– Nei, det gjorde nok ikke det, svarer 

Didrik og ler. Han legger til at han og 
Stine likevel ble gode venner og hadde 
kontakt ut ungdomsskolen. 

Før femårsklubben gikk Didrik i barnepark i kjelleren på 
bedehuset på Heistad i Porsgrunn. 

– Jeg begynte i barnepark da jeg var tre. Bare en dag eller 
to i uken når mamma hadde behov. Hun var hjemme med 
Emil og meg til vi begynte på skolen, sier Didrik. 

– Jeg stortrivdes, mens det var litt tøffere for Emil. Jeg 
minnes at han syntes det var trist, og gråt når mamma dro 
derfra, sier Didrik og legger til at han sikkert hadde sine 
sentimentale stunder med tårer, han også. 

GLAD I OPPMERKSOMHET
Didrik husker at de sang O, du som metter liten fugl og hadde 
noen sangleker, men utover det var det ikke sang og musikk 
i barnehagen eller i barndommen som gjorde at han er der 
han er i dag. 

– Jeg forsto ganske sent at jeg skulle drive med sang. Det 

var tilfeldig at det ble sånn, sier Didrik, som begynte å ta 
sangtimer som 16-åring. 

Ingen av foreldrene var spesielt opptatt av sang, men 
de spilte mye musikk. Didrik har alltid vært glad i opp-
merksomhet, og det var det som motiverte ham til å satse 
på sang. På slutten av ungdomsskolen begynte han som 
trommeslager i punkbandet «Lykkehjul». 

– Vi ble aldri noen stor suksess, men jeg likte meg på 
scenen. Det var jo der all oppmerksomheten var, fortel-
ler Didrik. Han meldte seg på en lokal sangkonkurranse 

sammen med en fra parallellklassen som 
spilte piano. 

– Vi vant, og det var nok da jeg fikk 
blod på tann, sier Didrik, som seinere har 
vunnet den norske finalen i Melodi Grand 
Prix og blitt nummer 2 i Stjernekamp.

ENDRET SYN PÅ BARN
Men tilbake til barnehagen. Didriks kone, 

Angelica Omre, er barnehagelærer og familieterapeut, er 
COS-sertifisert og har jobbet i barnehage i ti år. Gjennom 
henne har Didrik fått et godt innblikk i dagens barnehage. 

– Måten vi forstår barn i dag – og hvordan vi ser ver-
den fra deres ståsted, har endret seg siden jeg vokste opp. 
Voksne i dag vet mer om barns utvikling og er i større grad 
bevisste på at barn har sitt eget perspektiv. Om vi vil forstå, 
kan vi ikke overstyre, men må forsøke å se utfordringer 
barna opplever, fra deres ståsted. Men selv med den kunn-
skapen synes jeg dette er vanskelig. Det er fort gjort å være 
rasjonell og snakke ut fra sin egen fornuft, sier Didrik, som 
mener at alt vi kan gjøre bedre, er bra. 

– Spørsmålet er om jeg hadde blitt et annet menneske 
om jeg ble møtt med den tilnærmingen som min datter og 
sønn opplever. Vi ser jo ikke effekten før barna blir voksne, 
sier Didrik. 

godkommunikasjon@gmail.com

« Jeg husker  
fortsatt da jeg fikk 

mitt første kyss. 
Under en benk på 
femårsklubben.»

A 

Han turte ikke gjøre
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Lekelyst ute

Ved å eksperimentere med maisenna, 
vann og konditorfarge kan man lage ulike 
konsistenser å sette spor med – blant annet 
gatekritt. Bland konditorfarge i 1 dl vann og 
rør inn ca. 4 ss maisenna. Legg den i former 

og vent et par dager til den tørker.  
Konfektemballasje kan brukes som fine,  
små former. Du kan også fylle bunnen  

av en isboks og brekke det opp i  
passelige biter når det er tørt. Det blir  

en ganske porøs type kritt. Hvis du  
ønsker en hardere konsistens kan du  

ha i en ss hobbygips i blandingen.

Moro med maismel
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Synes du uteplassen er grå? La  
barna trylle den om til en fargerik fest 
med maisenna, konditorfarge og vann.



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. 

Barna får ofte umiddelbart lyst til å mose  
maisennakritt. De kan kverne dem slik at det blir et  
deilig fargerikt mel som kan strøs som sukker i  
vannpytt-te og pynt på sølekakene.

Når du blander 1 dl lunkent vann og ca. 6 ss maisenna 
får du en interessant konsistens. Det blir en ikke-
newtonsk væske som populært kalles oobleck, etter en 
barnebok av den amerikanske forfatteren Dr. Seuss. Den 
blir hard når du rører den raskt eller klemmer den, men 
så snart du slipper den fri, eser den ut og blir rennende 
igjen. Dette er fascinerende å undersøke for barna. Lag 
gjerne en stor mengde i en balje, gi barna siler og skjeer 
og la dem undersøke og undre seg over den rare væsken. 

Finn fram en bolle og en skje til hvert barn og bland 
deres egen miljøvennlige maling. Til 1 dl vann kan 
du blande i ca. 3 ss maisenna og litt konditorfarge. Bruk 
gjerne en liten mengde farge i pulverform fra hobbybu-
tikken. Den gir klare, sterke valører. Finn fram pensler 
og la barna male akkurat der de måtte ønske. Denne 
malingen renner bort med regnet, eller lar seg spyle 
av. Det er spennende å følge med på hvordan 
fargene på magisk vis blir sterkere etter hvert 
som malingen tørker.

Blander du maisenna, vann og konditorfarge får du en blan-
ding som barna kan dryppe omkring og lage vakre fargespill 
av på asfalten. Iført regntøy kan barna vandre med hver sin fylte 
bøtte og splitte og sprute som den amerikanske kunstneren Jack-
son Pollack, kjent for sin abstrakte ekspresjonisme.
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B 
Barnehager i Thailand
•  Det fins både private og offentlige barnehager i Thailand, men mange 

foreldre har ikke råd til å ha barna der. Derfor er det ofte besteforeldre 
og slektninger som passer barna mens foreldrene er på jobb.

•  I barnehagene i Thailand er det generelt langt færre voksne per barn 
enn i Norge. 

•  Thailandske barn begynner vanligvis på skolen det året de fyller seks år.

Barnehager i utlandet Thailand
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THAILAND
are fire minutters kjøring med 
tuk-tuk-taxi fra en av Thailands 
mest populære feriesteder på 
Phuket ligger Kamala Child 
Development Center, en barne-

hage og skole med barn i alderen 3–10 år, som 
starter dagen med bønn og nasjonalsang.

IDRETTSDAG I UNIFORM
Bygninger formet som en hestesko om-
kranser et eldorado av uteleker. Det er tidlig 
morgen, og fra en høyttaler runger fengende 
rytmer. Onsdag er idrettsdag i barnehagen. 

– Kom igjen, smiler barnehagelærer  

Peaw (44), og veiver entusiastisk ut med 
armene. 65 glade barn i alderen fire til fem år 
smiler og imponerer med innøvde trinn. Hver 
onsdag stiller barna i skoleuniformer klare til 
dans og lek.

– Baby shark, roper en liten jente, nå kom-
mer favorittsangen hennes og hun danser med 
stor innlevelse og klarer ikke å slutte å smile.

På Kamala Child Development Center går 
200 barn fordelt på barnehage og skole. Den 
drives av det offentlige, og foreldrene må 
betale for barna, men de med lavest inntekt 
kan søke om friplass. 

– Vi har også jenter og gutter med utfor-
dringer. Flere i gruppen er autister, men 

LÆRERLYKKE 
i smilets land
I Thailand er lykken å få jobb som lærer i en  
offentlig barnehage. Det betyr likevel lav lønn og 
mye jobb i helgene for barnehagelærer Peaw.
TEKST OG FOTO: MARIANNE OTTERDAHL-JENSEN

UNDERVISNING:  
– Det er mange 

måter å lære på, 
forklarer hoved-

lærer Peaw i 
barnehagen. Hun 

sier barna liker 
godt når hun hol-
der frem et bilde 
og de må fortelle 

om det.



FØRSTE STEG  03  2022    49 

«Jeg elsker jobben 
min, jeg gleder 
meg til å møte 

barna hver dag.»

GOD MORGEN: – Sawasdee, smiler 
barnehagelærer Peaw og ønsker 
barna velkommen til Kamala Child 
Development Center. Sawasdee betyr 
«god morgen» på thai.
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vi har ingen ekstra undervisning eller noe 
tilrettelagt for dem. De er nødt til å fungere 
på et nivå som gjør at de kan være sammen 
med de andre, forteller Peaw.

INGEN MENN
I Peaw sin gruppe er de 8 lærere på 65 barn. 

– Ingen menn? spør vi. 
De kniser og ser på hverandre og sier:  

– Nei, nei, det er det ikke her.
Peaw har tre års utdannelse fra universi-

tetet. I ti år har hun jobbet i barnehagen på 
Kamala.

– Jeg elsker jobben min, og jeg gleder meg 
til å møte barna hver dag, forteller barneha-
gelæreren.

Mange ønsker å få en trygg jobb i det of-
fentlige. Men det medfører mye arbeid. Peaw 
forteller at det ofte er arbeid i helgene, hvor det 
skal planlegges og forberedes til den kommen-
de uka. Det hender lærerne må reise bort for å 
kurses. I tillegg er lønnen lav. Til gjengjeld får 
de pensjon. Skulle de bli syke, dekkes utgifter 
til medisin og behandling av det offentlige. 

STARTER DAGEN MED BØNN 
I barnehagen henger en tidsplan over aktivi-

HVILESTUND: Sola 
skinner, og klas-
serommet er lyst. 
Likevel legger barna 
seg lydig ned for å 
ha hvilestund. Det 
ser ut som de synes 
det gjør godt å få 
roet seg ned.

FASTE RUTINER: Barnehagelærer Peaw viser 
tavlen med dagsplanen.

UTEVASK: Ingen  
sluntrer unna  

håndvasken ute.Barnehager i utlandet

«Barna er veldig fornøyde med  
det de får servert her, men får de  

spagetti, blir de lykkelige.»
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teter som skal gjøres. Klokken 07.00 møtes 
lærerne. En halv time senere kommer barna. 
De starter med å hilse og synge nasjonalsan-
gen. Så ber de. 

70 prosent tilhører islamsk tro, resten er 
buddhister. De ansatte er nøye på at begge 
trosretninger får sin plass.

Tilbake til idrettsdagen. Fortsatt, etter 25 
minutter i 33 grader, danser barna til musikk 
med koreografi på avsatsen utenfor klas-
serommet. Det er lett å kjenne igjen: Hode, 
skulder, kne og tå, kne og tå. Etterpå er det 
frilek, og som alle barn løper de rundt blant 
klatrestativ, husker og sklier. 

EKSOTISKE DUFTER
Når det nærmere seg spisetid, stilles barna 
opp på to rekker og marsjerer til vaskestasjo-
nen. Barna vet godt hva de skal gjøre, ingen 
trenger å mases på. Det er disiplin i rekkene. 
Selv om barna snakker med hverandre, er 
støynivået lavt. Ingen roper og skriker.

Ut fra kjøkkenet siver eksotiske dufter. 
Egne kokker sørger for dampende ferske asi-
atiske retter til lunsj. Alle henter sin porsjon, 
takker og setter seg ned ved et av de store 
bordene i spisesalen.

Måltidet består av grønnsaker, bønner, ris 
og saus.

– Hvis de fikk velge?
– De er veldig fornøyde med det de får ser-

vert her, men får de spagetti, blir de lykkelige, 
forteller Peaw.

Foruten hovedmåltidet deles det ut 
«snack» i to runder. Det er frukt eller grønn-
saker og drikke.

TIDLIG MED FREMMEDSPRÅK
– Hva er det barna liker best å gjøre?

– De elsker å lage kunst. Får de en klump 
med leire, setter de seg ned for å skape noe. I 
bakgården har vi en liten hage der vi planter 
grønnsaker. Da får de være med å se på hvor-
dan vi dyrker maten, og senere hvordan vi 
tilbereder den, sier Peaw. Barna er også glad 
i å lære om tall, bli lest for, stave på thai eller 
lære engelsk. En australsk dame kommer en 
gang i uka og har engelskundervisning med 
barna i to timer. Det er spesielt for denne 
barnehagen. Bare tre år gamle starter de med 
et nytt språk.

GODE RUTINER 
Klasserommet er velutstyrt. Alle har sine 
egne hyller, skuffer og knagger. Store far-

Kamala Child  
Development 

Center
• Det har 200 elever/ 

barn i alderen 3–10 år. 

• Fra de er 6 år, tilhø-
rer barna skoledelen. 

• Både firmaer og 
enkeltpersoner  

støtter driften med 
donasjoner.

• På en av veggene på 
senteret henger en 
plakett med takk til 

sponsorene, deriblant  
to norske familier.

UTELEK: Barn leker gjemsel, 
sisten og på lekeplassen.

TID FOR LEVERING: Tidlig morgen, og  
mødre og småsøsken leverer barna. Så er det 
rett ut i lek og dans. Tidene overholdes nøye.
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gerike plansjer henger på veggene. De skal 
lære om dyr, mat, trafikk og andre land. Over 
lærerens plass henger bilde av kongen av 
Thailand, slik det også gjør i alle de andre 
klasserommene. 

Klokka 12.00 bretter barna mattene sine 
utover gulvet. Gongongen har nettopp slått, 
og det er «sleeping time». Så barna legger seg 
lydig ned på faste plasser og sover. 

– De fleste sovner fort og greit, forklarer 
Peaw, med den største selvfølge, men de som 
ikke gjør det, ligger bare helt stille og slapper 
av. 

Når klokka nærmer seg halv tre, er det 
tid for å stå opp. Matter rulles sammen og 
legges på plass. De yngste ser på dem som er 
eldre, og lærer hvordan det gjøres. Så er det 
til vaskestasjonen, for snart skal det deles ut 
frukt. 

For andre gang pusser de tenner. Alle har 
sin egen tannbørste på veggen i klasserom-
met.

Det nærmer seg hentetid. 

– Har dere husket å ta med hjem-sakene 
deres, spør Peaw?

Det har de. Så folder de hendene slik thai-
lendere hilser, og takker for i dag.

marianne.fotograf@gmail.com

Barnehager i utlandet

MATKØ: Barnehagelærer 
Peaw er også med og de-
ler ut mat til barna. Ingen 
knuffing her, og de fleste 
husker å takke.



1. Hva skriver du doktorgrad om? 
– Jeg jobber med en doktorgrad 
om hvordan ansatte i barnehagen 
kan arbeide for å gjøre leken mer 
tilgjengelig for barna. Barn har med 
seg ulike erfaringer og kompetanse. 
Jeg har jobbet som pedagogisk leder 
og migrasjonspedagog i mange år, og 
har erfart at det kan være utfordren-
de å inkludere barn med minoritets-
bakgrunn i leken. Jeg gjør en syste-
matisk litteraturgjennomgang der 
jeg undersøker hvordan barneha-
gelærerne tilrettelegger for lek. Jeg 
har også en aktiv forskerrolle, der jeg 
møter personalet i ulike barnehager 
og snakker om hva som gjøres i dag. 
Sammen ser vi etter nye muligheter 
og prøver dem ut i lek med barna. Vi 
ser etter det nyskapende og etter det 
vi kan videreutvikle. 

2. Hva har du funnet ut? 
– Funnene viser foreløpig at det 

dominerer en felles forståelse av 
hva lek er – og hva lek bør være. 
Forståelsen av at leken er barnas 
arena, er viktig. Samtidig erfarer jeg 
at vi trenger en mer mangfoldig og 
interkulturell forståelse av lek. Vi 
må åpne opp for det som kommer 
fra andre steder, og for nye måter å 
forstå lek på. Det vil gi personalet et 
større repertoar av handlingsmu-
ligheter.

3. Hva tror du din forskning vil bety 
for barnehagene i Norge?
– Jeg ønsker at forskningen skal 
bidra til at ansatte i barnehagen får 
en mer systematisk og teoretisert 
oversikt over hvordan de kan gjøre 
lek mer tilgjengelig for alle barn. Det 
vil bidra til å gi den enkelte barneha-
geansatte et større handlingsreper-
toar i arbeidet med leken. Dette vil 
igjen kunne føre til at flere barn vil 
delta i leken. 

4. Hva har overrasket deg mest i 
forskningsarbeidet så langt? 
– Jeg har blitt overrasket over at det 
finnes så mange måter å forstå lek 
på – og hvor vanskelig det er å defi-
nere lek teoretisk. Samtidig erfarer 
jeg at personalet i barnehagene 
har en felles forståelse av hva lek 
er. Det er bra, men forståelsen av 

lek i barnehagen må utvides. Vi må 
fylle på med flere ulike forståelser. 
Det å ha en interkulturell forståelse 
av lek er positivt. Å ta innover seg 
ulike kulturer og integrere dette i 
praksis innebærer at man får øye 
på flere måter å gjøre leken tilgjen-
gelig på.  

godkommunikasjon@gmail.com

MARION OEN (39)
Ansatt som offentlig ph.d.-stipendiat i 

Bergen kommune ved etat for  
barnehage. Tar doktorgrad ved  

Høgskolen på Vestlandet.
Doktorgrad: studier av danning og 

didaktiske praksiser
Mål med forskningen: å undersøke 

hvilke handlingsmuligheter personalet i 
barnehagen har for å gjøre lek  

tilgjengelig

Viktig å gjøre leken 
mer tilgjengelig  
for alle
Ny forskning viser at vi trenger en mer mangfoldig 
forståelse av hva lek er. Det vil føre til at flere barn  
deltar i leken.
TEKST: KJERSTI SALVESEN FOTO: ESPEN OEN LIE OG SILJE HOLTE

Min  
doktorgrad

DERFOR ER DENNE  
DOKTORGRADEN VIKTIG
– Ekspertgruppen for barnehagelæ-
rerrollen pekte i en rapport fra 2017 
på flere punkter som må styrkes. Oens 
studie svarer på flere av disse. Studien 
tilfører blant annet viktig kunnskap 
om hvordan barnehagelærere kan 
gjøre leken mer tilgjengelig for alle 
barna i en interkulturell gruppe, sier 
Elin Eriksen Ødegaard. Hun er professor 
i barnehagepedagogikk ved Fakultet 
for lærerutdanning, kultur og idrett ved 
Høgskulen på Vestlandet og ved Institutt 
for lærerutdanning og pedagogikk på 
Universitetet i Tromsø.

Elin Eriksen Ødegaard
professor i barnehagepedagogikk

«Å ta innover seg ulike 
kulturer og integrere 
dette i praksis inne-
bærer at man får øye på 
flere måter å gjøre leken 
tilgjengelig på.»
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D
et blir stadig dis-
kutert om sam-
lingsstund har ein 
rettmessig plass i 
barnehagens dags-
program. For det 
første blir det hevda 

at slike aktivitetar bør unngåast fordi dei 
tek tid bort frå barna sin leik (Balci, 2016). 
Slike påstandar kan verke rimelege med 
tanke på den nordiske barnehagetradisjo-
nen som legg stor vekt på å sjå leik, om-
sorg og læring i samanheng. Det som blir 
kalla det heilskaplege læringssynet. For 
det andre blir det framheva at ein del barn 
synest samlingsstund er kjedeleg, dei må 
sitte stille, og innhaldet er lite interessant 
(Bratterud, Sandseter og Seland, 2012). Til 
saman gir dette eit inntrykk av at sam-
lingsstund er gått ut på dato. Men viss vi 
stoppar opp litt: Kva forskingsgrunnlag 
har vi for å ta bort samlingsstund i barne-
hagen, og kan det vere slik at det er mange 
følelsar og lite fakta som er ute og går?

BAKGRUNN
Samlingsstund er den eldste og mest 
tradisjonsrike aktiviteten i barnehagen. 
Då Frøbel grunnla den første barnehagen 
i Tyskland rundt 1840, utvikla det seg ein 
tradisjon for å ein gong om dagen sette 
seg i ring for å synge, samtale og lese i lag. 
Denne tradisjonen vart ført vidare i takt 
med at frøbelsk pedagogikk vart ekspor-
tert internasjonalt. I ein slik prosess blir 
pedagogikken delvis omdanna og trans-

formert inn i nye kulturelle kontekstar. 
Men samlingsstund har blitt med på lasset 
og overlevd transformasjonen slik at ho 
består den dag i dag. Hovudinntrykket er 
at samlingsstunda som aktivitet er foran-
kra i barnehagepraksis over heile landet, 
og at dette er ein aktivitet som gjeld alle 
barna i barnehagen, uavhengig av alder.

LITE FORSKING, MEN MANGE MEININGAR
Med tanke på den sentrale rolla samlings-
stund har i barnehagen, også i skulen, skulle 
ein forvente omfattande forsking på aktivi-
teten, men dette ser ikkje ut til å vere tilfellet 
(Bjørnestad, 2009; Håberg, 2019a). I for-
sking kjem kunnskap om samlingsstunda 
fram indirekte ved at aktiviteten er kontekst 
eller ei slags kulisse for andre tematikkar. 
Som døme blir samlingsstund nytta til å 
undersøke temaet medverknad (Eide, Os og 
Samuelsson, 2012),  trivsel (Bratterud et al., 
2012) og samspelmønster mellom barne- 
hagelærar og barn (Bae, 2009). 

I mitt doktorgradsarbeid nytta eg 
samlingsstund som arena for å undersøke 
didaktisk arbeid (Håberg, 2015). Gjennom 
denne tilnærminga vart interessa for sam-
lingsstunda vekt, og også kvifor ho kan ha 
ein plass i barnehagens dagsprogram i vår 
tid. 

FEM GODE GRUNNAR 
1. Samlingsstund som  
innhaldsleverandør
Ifølge den nordiske barnehagetradisjo-
nen skal innhaldet i barnehagen ha ein 

Her er fem gode grunnar til å gjennomføre  
samlingsstunda i barnehagen.
ILLUSTRASJON: LENE BAKKE JACOBSEN

Liv Ingrid Aske Håberg
førsteamanuensis ved avdeling for humanistiske 
fag og lærarutdanning ved
Høgskulen i Volda
liv.ingrid.aske.haberg@hivolda.no

Snipp, snapp, snute – er 
samlingsstunda ute?

SJÅ MOGLEGHEITER: Før 
ein går til eit drastisk tiltak 
som å avskaffe den mest 
tradisjonelle aktiviteten på 
barnehagefeltet, kan vi heller 
gi samlingsstunda ein sjanse 
gjennom å bruke potensialet 
som ligg i aktiviteten, skriv 
artikkelforfattaren. 
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Kva forskingsgrunnlag  
har vi for å ta bort  

samlingsstund i barnehagen?



Samlingsstund kan vere ein 
oase for barns språklæring der 

dei gjennom høgtlesing og songar får 
smake på nye og spennande ord.

Fag og forskning
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dannande verknad på barnas utvikling, så det er ikkje er 
tilstrekkeleg å berre vere saman eller å utvikle gode relasjo-
nar. I ein pedagogisk situasjon skal ein også vere saman om 
«noko» (Skjervheim, 1996). Samlingsstund er ein aktuell 
arena for å få til ei slik tilnærming gjennom å tilby eit 
innhald som både fangar opp barnas interesser og samtidig 
presenterer noko nytt og ukjent. 

Med tanke på å bidra til sosial utjamning, som er sentralt 
i barnehagens samfunnsmandat (Kunnskapsdepartemen-
tet, 2017) er det av stor verdi at alle barn får ta del i eit 
innhald som kan utvide perspektiv og erfaringar. Dei sju 
fagområda i rammeplanen kan gi inspirasjon og støtte til 
innhaldet i samlingsstunda, men det er eit dilemma at fag-
områda har svært ulik status og bruk. Omfattande forsking 
over fleire år viser at fagområda «kommunikasjon, språk og 
tekst» og «mengd, rom og form» blir mest vektlagde 
(Fagerholt et al., 2019). Det kan tyde på at dei 
fagområda som samsvarer med det som blir 
høgt verdsett i ein skulekontekst (norsk 
og matematikk), også har stor gjennom-
slagskraft i barnehagen, sjølv om ikkje 
rammeplanen gir slike føringar. Å bruke 
samlingsstunda til å integrere bruk av 
alle fagområda kan difor vere svært 
relevant. 

2. Felles grunnlag for leik  
og samspel
Innhaldet som barna opplever i 

samlingsstunda, kan legge eit felles grunnlag for leik og 
samspel i tidsromma utanom samlingsstunda. I vår tid, når 
barn i mykje større grad enn tidlegare har ulike erfaringar 
frå heim og fritid, kan felles opplevingar, som det å lytte 
til same bok, lære same songar, rim og regler, eventyr og 
forteljingar, tema og fakta, styrke og inspirere fellesskapet 
mellom barna. Å kjenne til eit felles innhald kan vere ein 
ressurs som inspirerer leiken.

Synnes og Øvereng (2021) har utforska korleis lesing 
og dramatisering av bøker kan gi næring til barnas leik. 
Studien, som blir kalla Frå bok til meir leik, finn at barn som 
har delteke i formidling av bøker, kan ta med seg element 
frå bøkene inn i leikesituasjonar utanom samlingsstunda. 
Bøker kan nyttast som utgangspunkt for dramatisering, 
samtalar og aktivitetar med tredimensjonale figurar slik at 

barna blir engasjerte. Samlingsstund kan såleis vere 
ei inspirasjonskjelde til leik og samspel gjen-

nom kjennskap til eit felles innhald.

3. Sosial læring i gruppe
Samlingsstunda er ein relevant arena for 
å løfte fram dei stille barna ved til dømes 
å stille spørsmål til enkeltbarn. Ein av 
informantane i min studie seier at «Det 
som eg synest er viktig er at dei som 
krev deg mest, ikkje får alt» (Håberg, 

2015, s. 180). At alle høyrer til, å 
skape eit fellesskap med vi-

kjensle samtidig som det en-
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kelte barnet både blir sett og kan gi plass til andre, er også 
sentralt. Gjennom barnehageløpet blir sosial kompetanse 
sett på som svært viktig at barna får med seg, forstått som 
å kunne dele og å fungere saman med andre barn (Håbe-
rg, 2021). I samlingsstunda kan barna få erfaringar med å 
utvikle sosiale ferdigheiter som turtaking, kvar sin gong å 
prate og å lytte, og å bli kjent med forteljingar som om-
handlar å vere hjelpsam og grei mot andre. Til dømes har 
mange eventyr tema som at den minste og mest unnselege 
personen (Oskeladden) vart vinnaren til slutt, og at det går 
godt for dei som er omsorgsfulle mot andre.

4. Ein språkleg oase 
Samlingsstunda kan styrke språklæringsprosessar hos 
barna, både gjennom den faste strukturen og gjennom 
innhaldet som barna møter. For barn med svak språkfor-
ståing tilbyr samlingsstund eit mønster med frasar som 
blir gjentatt dag etter dag. Opningsrituale og avslutning 
rammar inn aktiviteten, og dei same songane blir gjerne 
sungne ofte. Kanskje desse stadige repetisjonane kan vere 
ei av årsakene til at samlingsstunda ofte er svært populær 
på småbarnsavdelingar, medan ein del barn på storbarns-
avdeling treng meir variasjon (Bratterud et al., 2012;  
Eide et al., 2012)? 

Samlingsstund kan vere ein oase for barns språklæring 
der dei gjennom høgtlesing og songar får smake på nye og 
spennande ord, lytte til samanhengande tekst, oppleve rim 
og rytme og få kjennskap til skriftspråket før dei sjølve skal 
lære å lese og skrive. Til saman viser dette eit stort potensi-
al for læring, men det er mogleg dette ikkje blir nytta fullt ut 
(Håberg, 2019a). 

5. Verdi- og kulturformidling 
Ifølge barnehagelova skal verdiane menneskeverdet, åndsfri-
dom, nestekjærleik, solidaritet og tilgjeving bli formidla til barna 
(Kunnskapsdepartementet, 2005). Samlingsstund kan vere 
ein aktivitet der barna møter desse verdiane som er sentrale 
i kulturen vår og demokratiet vårt, ved å erfare eit innhald 
som bygger opp om desse verdiane. Men verdiformidling 
handlar også om at barna skal oppleve seg sjølve som 
verdifulle personar (Håberg, 2019b). Gjennom å delta i det 
sosiale fellesskapet, bli lytta til og forstått kan barna erfare 
seg sjølve som subjekt. Å få omsorg og trøyst når det trengst, 
og bli møtt av eit sensitivt personale er relevant både i sam-
lingsstunda og gjennom heile barnehagedagen. Det er difor 
nødvendig med eit tydeleg barneperspektiv i det pedagogis-
ke arbeidet i barnehagen, også i samlingsstunda.

REFLEKSJONAR
Samlingsstunda står ikkje aleine, som eit tårn i rommet, 

men er del av det totale tilbodet som barnehagen gir. Det 
høyrer med til barnehagelærarens autonomi og ansvar å 
skape ein dagsrytme og eit innhald i barnehagen til barnas 
beste. I rammeplanen er ikkje vaksenleia aktivitetar som 
samlingsstund nemnde, men det betyr ikkje at samlings-
stunda er lite aktuell. Før ein går til eit såpass drastisk tiltak 
som å avskaffe den aktiviteten som er den mest tradisjo-
nelle på barnehagefeltet, kan vi heller gi samlingsstunda 
ein sjanse gjennom å bruke det store potensialet som ligg 
i aktiviteten til å arbeide med danningsstøttande innhald, 
sosial læring, språk og verdiformidling.
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D
enne artikkelen er basert på våre 
erfaringer fra vår praksis i fem ulike 
barnehager i Uganda våren 2019. 
Praksisoppholdet var et samarbeid 
mellom OsloMet og Kyambogo Uni-
versity i Kampala. Vi opplevde store 
forskjeller mellom norske og ugan-

diske barnehager, men også noen likheter. Likheter som 
at barnehager i Uganda hadde dagsplan med for eksempel 
formingsaktiviteter og utetid. Barnehagene hadde, som i 
Norge, innarbeidede rutiner og regler som barna og perso-
nalet kjente godt til.

LÆRTE KLESKODER OG VÆREMÅTER
Under oppholdet bodde vi i et hus med stor hage på 
Kyambogo University med nasjonalgrønnsaken matoke i 
hagen og med et marked i nærheten. Det var lett å kommu-
nisere med lokalbefolkningen, som både var nysgjerrige 
og imøtekommende. Kommunikasjonen foregikk hoved-
sakelig på deres offisielle språk, engelsk, mens det lokale 
språket var luganda. Uganda har vært britisk koloni og ble 
selvstendig i 1962. Derfor er det offisielle språket ennå 
engelsk, og både barnehagen og skolesystemet er basert på 
det engelske systemet. Under forberedelsesuken hjemme 
før praksisstart lærte vi om lokale, språklige og kulturelle 
koder. Å oppdage en ny kultur er som å bli «som barn igjen» 
(Barth, 1991). Det er viktig å mestre interkulturell kommu-
nikasjon når du er student i utlandet. Interkulturell kommu-
nikasjon er kommunikasjon mellom mennesker med ulik 
kulturbakgrunn (Dahl, 2013, s. 84). Vi lærte oss spesifikke 
retningslinjer om kleskoder, språkuttale og væremåte. Vi 
måtte snakke engelsk med ugandisk aksent, og lærte at de 
snakket veldig direkte og ærlig, men uten negative inten-

sjoner for det. Håndhilsing ble praktisert gjennom spesielle 
håndbevegelser. Vi måtte kle oss formelt og bruke kjole 
eller skjørt, og ikke som vi er vant med fra norske barne-
hager: å kle oss praktisk og funksjonelt. Det tok tid til å bli 
vant med «African time», der det ikke var like viktig å være 
punktlig og presis. En normal hverdag i Uganda har mindre 
stress enn i Norge, også i barnehagene. 

DETTE ERFARTE VI 
Vi hadde praksis i fem forskjellige barnehager. En privat 
internasjonal barnehage for barn med middelklasse-
bakgrunn, en muslimsk privat barnehage, en offentlig 
barnehage og en barnehage for barn med særlige behov. 
Den femte barnehagen lå på landsbygda Nyenga utenfor 
hovedstaden Kampala og ble stiftet i 2009 av nordmenn. 
Barnehagens kvalitet, status og økonomi i Uganda er avhen-
gig av hvor stor prosent av barna som består testene de må 
gjennom for å kvalifisere seg til skolen. Det var i hovedsak 
skrive- og regneferdigheter barna ble målt på. Det pedago-
giske innholdet var skoleforberedende, slik vi observerte 
det. Matteoppgavene i barnehagene kunne for eksempel 
være å sette strek mellom antall enheter og tilhørende 
tallsymbol. Språkorienterte oppgaver kunne gå ut på å sette 
ring rundt gjenstander som for eksempel startet på A. Bar-
na måtte bruke skrivebøker for å dokumentere oppgavene 
de hadde gjort, for foreldrene. 

FORELDRENES FORVENTNINGER 
Barnehagepersonalet hadde et stort press fra foreldrene om 
at de skulle sørge for at barna fikk en begynnende forståelse 
innenfor flere fagområder samt utviklet sosiale og moralske 
ferdigheter. Personalet fikk dermed ikke brukt sine person-
lige kompetanser og ressurser fullt ut gjennom dagen, noe 

Studentenes erfaringer fra  
barnehager i Uganda
I Uganda er målet i hovedsak å lære barna tall og bokstaver i  
barnehagen. Likevel er barna nysgjerrige, humoristiske og lekende. 
FOTO: CAROLINE SAXEGAARD EKELI OG ELINA MARIE ØVERÅS
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vi gjerne har rom for i norske barnehager, som å lede en 
formingsaktivitet basert på egne interesser og ferdigheter. 
Barnehagepersonalet hadde mer eller mindre de samme 
arbeidsoppgavene. Det var formidlingspedagogikk som do-
minerte, der læreren, «teacher», fortalte, og barna repeterte 
og pugget. Det er i kontrast til norske barnehager, der vi er 
lært opp til å se på barnet som subjekt, og har et mer helhet-
lig syn på lek og læring i barnehagehverdagen (Bae, 2018). 
Vi har erfart at vi lar barnet komme til orde og medvirke i 
større grad i en norsk barnehagehverdag. Det observerte vi 
ikke i samme grad i barnehagene vi besøkte i Uganda.

BARNEHAGENES LEKEMILJØ 
Vi hadde mangfoldige praksiserfaringer fra fem ulike bar-
nehager. Barnehagenes beliggenhet, uteområder, tilgang til 
lekematerialer og økonomiske ressurser var svært forskjel-
lige. Barnehagen med mest ressurser hadde for eksempel 
en utelekeplass med både husker, lekestativ, sandkasse og 
mangotre. En annen barnehage hadde kun en enkel grusbane. 
Innemiljøet i disse barnehagene gjenspeilet samme kvalitet 
som uteplassene. Antallet voksne varierte også. Barnehagen 
med størst økonomiske ressurser hadde en lignende beman-
ningsnorm som norske barnehager. Barnehagene med mind- 
re økonomiske ressurser hadde store barnegrupper, gjerne 
med 40 barn og 2 til 4 voksne. De var også ulike når det gjaldt 
mat og henting. Barnehagen med mest ressurser serverte 
barna flere proteinrike måltider i løpet av dagen, mens barna 
i den andre barnehagen tok med maten selv. Barnehagen med 
mest ressurser hadde også sin egen private sjåfør som hentet 
og leverte barna, mens barna i andre barnehager gikk hjem 
selv eller ble hentet av eldre søsken. 

ULIKE SYN PÅ LÆRERROLLEN OG BARNA 
Syn på barn og barndom har generelt i barnehagepedago-
gikken vært preget av utviklingspsykologiske perspektiver 
og ideen om en universell barndom (Nordin-Hultman, 

2004; Canella & Viruru, 2004). Barns oppvekst og barn-
dom er preget av sosiokulturelle og historiske forhold 
(Hundeide, 2003). Vi norske barnehagelærerstudenter har 
en annen oppfatning av hva som er «barnets beste» enn 
barnehagelærerne i Uganda. Synet på lek og læring er ulikt. 
I Uganda brukte barnehagelærerne tavle for å formidle, og 
det var et mer asymmetrisk voksen–barn-samspill. Det var 
sjelden vi så personalet sitte sammen med barna på gulvet 
i leken, slik vi gjør i Norge. Vi ble kalt «teacher» av barna og 
opplevde generelt mer respekt og status som barnehage-
lærere i Uganda enn i Norge. Vi opplevde at barnehagen og 
skolen hadde høy status i Uganda, og ble verdsatt fordi ikke 
alle barna fikk tilbudet. 

ULIKT SYN PÅ DISIPLIN
Ugandiske barnehager hadde et annet syn på disiplin enn 
norske barnehager. Dersom barn var ulydige, var det nor-
malt med fysisk avstraffelse1, men dette gjaldt selvfølgelig 
ikke alle barnehagene. Det var viktig for oss å ha en kultur-
relativistisk, og ikke etnosentrisk, tilnærming i møte med 
voksne og barn i barnehager i Uganda. Et kulturrelativistisk 
perspektiv betyr at vi forstår kulturelle praksiser, handlinger 
og fenomener i lys av lokale forhold og sammenhenger 
(Dahl, 2013 s, 74). I et etnosentrisk perspektiv vurderer vi 
andre kulturer ut fra egne verdier og kultur; vi bruker egne 
verdier som målestokk for å vurdere andre (Dahl, 2013 s, 
73). Å møte barnehagepraksiser i Uganda med stereotypis-
ke og negative norske blikk var ikke ønskelig fra vår side, 
som at «vi vet barnets beste og hva en god barneoppdragel-
se og sosialisering er». Vi valgte derfor en kulturrelativis-
tisk tilnærming, men var bevisste på våre egne verdier. 

LEKENS EGENVERDI USYNLIG
Barnehagelærere og personalet i Norge forsøker å ta på alvor 
den helhetlige tilnærmingen til utvikling og læring som har 
stått sentralt i norsk og nordisk barnehagepedagogikk (Bae, 

1  I Uganda er det, ifølge loven, ikke lov å slå barn i barnehagen.
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2018, s. 87). Det å ha et mer helhetlig syn på barn handler om 
å se omsorg, lek, læring og danning i sammenheng. Vi lærer 
at leken skal ha en sentral plass, samt å anerkjenne lekens 
egenverdi (Bae, 2018; Øksnes & Sundsdal, 2018). I Uganda 
ble lekens egenverdi delvis usynliggjort siden formålet var å 
bestå en test før skolestart. Vi erfarte derfor få observasjoner 
av barn i lek. Dette betyr nødvendigvis ikke at ansatte ikke 
har respekt for lekens egenverdi, men at politiske føringer og 
systemet gjør at leken blir mindre prioritert. Vi observerte at 
barna på fritiden nøt frilek på tvers av aldersgrupper.

HVA HAR VI LÆRT? 
Vårt praksisopphold i Uganda har gitt oss et godt grunnlag 
for å møte mangfoldige barn, foreldre og personale i norske 
barnehager med et åpent sinn. Vi har lært å bli enda mer 
tolerante for ulike oppdragelsesformer. De største ulik-
hetene mellom ugandiske og norske barnehager handler 
om politiske føringer når det gjelder syn på barns lek og 
læring. Religion var også en mer synlig og naturlig del av 
barnehagehverdagen i Uganda sammenlignet med norske, 
mer sekulære barnehager. Barn praktiserte bordbønn og 
sang kristne sanger. I den muslimske barnehagen besøkte 
barna moskeen for å be. Norske barnehager vurderes gjerne 

gjennom foreldreundersøkelser. I disse undersøkelsene får 
foreldrene spørsmål om blant annet hvordan de opplever 
barnets trivsel og utvikling og ute- og innemiljøet. I Uganda 
derimot får barnehagen søkere basert på resultater for antall 
barn som har bestått testen for skolekvalifisering. I likhet 
med norske barnehager spiller antall søkere og økonomi en 
viktig rolle. Til tross for forskjeller har vi vært så heldige og 
blitt kjent med ugandiske barn som nysgjerrige, fordomsfrie, 
grenseutfordrende, humoristiske og lekende. Vi erfarte at 
«barn er barn». Barndommen er både unik og universell. 
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D
enne artikkelen belyser hvordan  
Ilabekken barnehager bruker tekno-
logi på en enkel, etisk, spennende, bæ-
rekraftig og ikke-passiviserende måte. 

Barnehagens digitale praksis skal 
bidra til barnas lek, kreativitet og læring. 
Ved bruk av digitale verktøy i det peda-

gogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og 
bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 
læringsmiljø for alle barn.

Slik lyder rammeplanens føringer for bruk av teknologi 
i barnehagen. Det er et ufravikelig faktum at teknologi skal 
implementeres som en del av barns barnehagehverdag. 
Samfunnsdebatten rundt digital praksis i barnehagen sy-
nes derimot å være polarisert og unyansert. Skeptikere ser 
for seg passive barn som konsumerer tankeløst digitalt inn-
hold i barnehagens treseter. Vår fremste oppgave i arbeidet 
med å implementere teknologi i barnehagen er derfor å 
forsikre skeptikerne om at teknologi ikke kommer i stedet 
for de mer tradisjonelle pedagogiske verktøyene, men som 
et sunt og berikende tilskudd.

GOPRO-KAMERA
Ilabekken barnehager har erfaring knyttet til bruk av tek-
nologi fra hele 20 år tilbake. Da ble barna utstyrt med hvert 
sitt Canon Ixus-kamera og boltret seg fritt som fotografer i 
nærmiljøet. Ideen var å la barna være prosjektets premiss-
leverandører, en tanke som var noe uvanlig den gangen. 
Tradisjonelt sett har pedagogen stått sentralt i planlegging 
og gjennomføring av prosjektarbeid, der målet tilsynelaten-
de besto i å fortløpende kunne krysse av for gjennomførte 
årsplanmoduler. Pedagogrollen i prosjektene ble derimot 
mer sekundær, og representerte også et etisk stilskifte der 
barneblikket ble tillagt en langt større betydning. Jakten 
på det autentiske barneblikket var også utgangspunktet for 
ervervelsen av et GoPro-kamera. Med et hodefestet GoPro-
kamera får vi muligheten til å følge barneblikket i sanntid 
ved hjelp av en egnet skjermenhet.

I prosjektet Livet i Ilabekken fikk gutten som ønsket å seile 
ned Ilabekken ved barnehagen, i det minste delta i en inter-
aktiv seilas, da vi festet et GoPro-kamera til en parasollfot 
i plast, og loset den ned den strie bekken ved hjelp av en 
fiskestang. I samme prosjekt forsket vi på fisk og vegetasjon 
med kameraet trygt innkapslet i et vanntett kamerahus.

DIGITALT MIKROSKOP
Vårt hyppigst brukte digitale verktøy er EasyScope. Det-
te trådløse mikroskopet forstørrer opptil 50 ganger, og 
manøvreres lett ved hjelp av en egnet skjermenhet og en 
tilhørende app. Dette mikroskopet kan settes skånsomt rett 
i maurtua, og barna får på denne måten følge dronningens 
flittige arbeidere på trygg avstand. Stillbilder og videoopp-
tak styres fra skjermenheten.

EasyScope er teknologi som kan anvendes i alle fag-
områder, og er samtidig et svært enkelt og brukervennlig 
verktøy i jakten på det forstørrede barneblikket. 

INSPEKSJONSKAMERA
Med et inspeksjonskamera til noen få hundrelapper får 
barna mulighet til å dra på skattejakt i et krevende miljø. 
Verktøyet leveres med en to meter lang fleksibel kabel med 
kamera og regulerbart lys i enden. Med et tilhørende speil 
og en krok kunne vi i prosjektet Det digitale uterom fiske 
frem ringen den lille jenta mistet i lekerommets eneste 
gulvsprekk. Det vanntette inspeksjonskameraet kan også 
lirkes inn i fjæresteinene og gi oss en pekepinn på om de 
huser en mannevond krabbe.

BLUETOOTH-HØYTTALER
Vår hendige bluetooth-høyttaler er på størrelse med en 
brusboks og mottar signaler fra en mobiltelefon eller et an-
net avspillingsmedium. Med denne høyttaleren kan vi for-
sterke ulike stemninger, som å fjernstyre den sagnomsuste 
Liannissen i Bymarka ved hjelp av en ferdiginnspilt nisse- 
stemme på avdelingstelefonen. Og om du plasserer høytta-
leren under den lokale broen, kan du tilføre eventyret om 

Bruk teknologi på en ny  
og spennende måte
Ved hjelp av enkel teknologi kan barn og pedagoger få ytterligere  
kunnskap om seg selv og naturen.
FOTO: GEIR VALØEN OG STÅLE SKAGEN
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de tre bukkene Bruse en ny dimensjon. Spill av et ferdig 
opptak av det skumle trollet, og la barna på broen delta 
som bukker. I enden av høyttaleren vibrerer basselementet. 
Ved å la barnet med nedsatt hørsel berøre elementet kan 
musikken, rytmen eller stemmen fra høyttaleren formidles 
taktilt. Likeså kan vibrasjonene ha en beroligende effekt 
på det energiske barnet i hvilestunden. Om den vanntette 
høyttaleren legges med basselementet mot vannoverflaten, 
kan de usynlige lydbølgene bli synlige i form av krusninger 
i overflaten. Slik kan vi på en enkel og visuell måte tilføre 
barn kunnskap om lyd og bølgelengder. 

LAGER FILM MED APPEN STOP MOTION
Ved hjelp av en iPad og medfølgende programvare kan vi 
med få tastetrykk animere konglebukkene og steintrollet 
barna har laget på tur. Appen Stop Motion er lett håndterbar 
for små barnefingre, der figurforflytninger og stillbilder 
kulminerer i fantasirike filmproduksjoner. Barna kan kom-
binere tradisjonelle formingsaktiviteter med teknologisk 
nytenkning. Gjennom bruk av naturmaterialer, leire, papir, 

ståltråd eller legofigurer kan de lage små animasjonsse-
kvenser uten sterke føringer fra pedagogene. Vi setter ingen 
premisser for barns kreative uttrykk, noe som kan resulte-
re i spontan magi. I denne appen kan det lett tilføres ulike 
effekter som fortellerstemmer, tekst og musikk. Med et 
stykke grønt tøy kan vi også anvende green screen-teknolo-
gi for å gi filmen de bakgrunnene barna måtte ønske. 

GREEN SCREEN
På samme måte som utvidet virkelighet kan man sammen 
med barna og green screen-teknologi utforske og leke seg 
med egenproduserte miljøer. Her kan barna ta seg en tur på 
«stranden», utforske «verdensrommet» eller være pro-
gramleder i sitt eget nyhetsprogram. Green screen- 
teknologien er svært rimelig, men gir formidable mulighe-
ter. Du behøver kun et stykke grønt tøy, og med en iPad eller 
en smarttelefon har du plutselig muligheter du tidligere 
ikke trodde fantes. Ved hjelp av denne teknologien kan 
du befinne deg hvor som helst i verden med et vanntett 
klimaalibi. Appen vi benytter oss av, består av et felt der 
du kan laste inn egnede bakgrunnsbilder eller film. Om du 
deretter peker iPaden mot barnet, glir det sømløst inn i de 
manipulerte omgivelsene. 

VR-BRILLER
Bruk av virtuell virkelighet, eller VR, har gitt oss uante 
muligheter i det digitalpedagogiske arbeidet. Gjennom 

VIRTUELL REISE: Via den åpne mobilfunksjonen Google Street View kan 
du ta med venner på en virtuell gåtur i ditt eget nabolag, i Disneyland eller 
et annet sted på kloden. Du trenger en smarttelefon med en VR-app, som 
du legger inn i et par VR-briller, og med ett befinner du deg i en annen 
virkelighet.

BLUETOOTHHØYTTALER: I enden av høyttaleren  
vibrerer basselementet, noe som ved berøring kan 
formidle musikken, rytmen eller pedagogens stemme 
til barn med nedsatt hørsel, eller ha en beroligende 
effekt på det energiske barnet i hvilestunden.
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eller VR, har gitt oss uante  

muligheter i det digitalpedagogiske 
arbeidet.



ulike VR-apper kan man besøke steder i verden som ellers 
ikke er realistiske å reise til. Det kan for eksempel være 
vanskelig å forstå hvor ulike organer i kroppen ligger. Men 
dersom du kan vandre rundt inne i kroppen og se orga-
nenes plassering og funksjoner, blir det mer konkret og 
visuelt. Med utstyr til svært lav pris kan vi sende barn ned 
akebakken utstyrt med VR-briller og vannsklie-app, og med 
dette gi barnet følelsen av å være til stede i en vannsklie. 
Likeså kan barna via den åpne mobilfunksjonen Google 
Street View ta med venner på en virtuell gåtur i sitt eget 
nabolag eller på hvilket som helst annet sted på kloden. Du 
trenger en smarttelefon med en VR-app, som du legger inn i 
et par VR-briller, og med ett befinner du deg i en helt annen 
virkelighet.

I vår bruk av teknologi tenker vi at det ikke er appene 
som er pedagogen, men snarere pedagogen som anvender 
apper og software på gode didaktiske måter, inn mot de 
fagområdene vi har fokus på.

MÅLER TRE MED DRONE
«Hvor høyt er barnehagetreet vårt?» Spørsmålet fra sko-
lestarteren hang i luften. Vi trakk på skuldrene og måtte 
medgi at dette lå utenfor vår rekkevidde. Noen år senere 
kunne imidlertid guttens undring møtes med svar. Ved 
hjelp av dronen vår kunne vi konstatere at treet i Ila bar-
nehage er hele 27 meter høyt. Ved hjelp av en iPad, samt 
en fjernkontroll til å betjene drona med, kunne vi plutse-

lig begi oss ut på oppdagelsesreiser i miljø som tidligere 
var utilgjengelige. «Er det Norges høyeste tre?» spør jenta 
og strekker hals mot almekrona. Vi setter oss ned med 
jenta og googler svaret. Norges høyeste tre befinner seg i 
Sogn, og var på dette tidspunktet hele 47 meter høy. «Men 
verdens høyeste tre, da?» supplerer gutten som sluttet seg 
til den undrende gjengen under alma. Vi søker og får vite 
at verdens høyeste tre befinner seg i California, og var ved 
siste måling i 2007 hele 125 meter høyt. Det betyr at både 
Postgirobygget, Oslo Plaza og Tyholttårnet må melde pass.

AUGMENTED REALITY
«Tenk om vi hadde en tidsmaskin, og kunne reise tilbake til 
den tiden dinosaurene levde», sa jenta på 5 år. AR – augmen-
ted reality eller utvidet virkelighet – kan gi helt nye dimensjo-
ner til leken og forståelsen. Teknologien er visuell, levende, 
spennende og et utrolig utgangspunkt for lek. Ved hjelp av 
AR-teknologi kan man tilføre virkeligheten nye lag i form 
av bilder, film, tekst eller lyd. Et godt eksempel på dette er 
den populære appen Snapchat. I Snapchat kan du utvide 
virkeligheten ved hjelp av ulike filter du for eksempel tilfø-
rer selvportrettet. Ved å installere en dinosaurapp på vår 
iPad kunne vi imøtekomme den lille jentas drøm. Appen 
lar oss velge ulike typer dinosaurer som vi kan krympe 
eller forstørre på skjermen. Idet vi retter iPadkameraet mot 
barna som leker i skogen, legges et filter med «levende» di-
nosaurer inn i virkeligheten. Via appen kan det tas bilder og 

SER DETALJER: Gjennom det digitale mikro-
skopet skjønner vi at en kongle ikke lenger 

bare er en kongle, men også et materiale 
bestående av mørke huler som er dekket av 

gigantiske brune palmeblad. 

LAGER EGET UNIVERS: Ved hjelp av greens screen-teknologi, et 
grønt lerret, kan barna lage egne miljøer og ta seg en tur på stranden, 
utforske verdensrommet eller være programleder i sitt eget nyhets-
program.

DRONEBILDE: Ved hjelp av en iPad og en fjernkontroll til å betje-
ne drona med kunne vi plutselig begi oss ut på oppdagelsesreiser 
i miljø som tidligere var utilgjengelige. Her viser dronebildene en 
gruppe barn som forsker på ulik vegetasjon i isen ved Ilabekken.
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Les e-bladene i appen UDF Medlem

Nå kan du enkelt og raskt finne siste utgave av 
e-bladene dine i appen UDF Medlem.

I appen får du i tillegg tilgang til ditt  
medlemskort, ditt reisekort og   

alle dine medlemsfordeler. 
 

Du kan enkelt logge på appen 
med medlemsnummer eller BankID.

Last ned her:

ANNONSE

Fag og forskning

skjermopptak av dinosaurene vandrende sammen 
med barna, noe som senere gir de små en formidabel 
visuell opplevelse foran barnehagens storskjerm. 

SKEPTIKERE OG FANEBÆRERE
Min dyktige kollega og samarbeidspartner Ståle Skagen 
tar ofte til orde for hvor viktig møtet med skeptikerne er i 
barnehagens digitale nybrottsarbeid. Gjennom å diskutere 
ulike holdninger rundt barn og teknologi kan gapet mellom 
skeptikerne og de digitale fanebærerne tettes, og det kan gi 
sunne og velforankrede holdninger i barnehagens digitale 
praksis. Gjennom mikroskopet blir mauren en gigant, og 
sett fra dronen blir vi mennesker ørsmå element i en ver-
den vi så gjerne omtaler oss selv som herrer over. Slik sett 
vil kanskje elektronikken vi pakker i tursekken, være en 
øyeåpner for en ny måte å betrakte verden på. 
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DRONE GA SVAR: Hvor høyt er  
treet? spurte barna i barnehagen. 

Ved hjelp av en drone fikk de svaret: 
27 meter høyt.



Ellen Beate Hansen Sandseter og Øyvind Kvalsnes
Risikofylt lek  
En etisk utfordring
Universitetsforlaget (2022) 
157 sider

En debattbok om risikolek 
Boka tar for seg betydningen av risikofylt lek for barn og 
er et engasjert innlegg i den debatten.

Forfatterne kommer fra ulike fag. 
Sandseter er barndomsforsker og 
Kvalsnes filosof. De har et felles 

anliggende: å gi barn «tilstrekkelige 
muligheter til å leke risikofylt». Boka 
kan leses som en debattbok, for i av-
slutningskapitlet omtaler de boka som 
et «partsinnlegg». Hensikten er å gjen-
erobre barns frihetsrom. Med episoder 
fra egen barndom viser de kontrasten 
til vilkårene i dag.

BETYDNINGEN AV RISIKOLEK 
Boka har to deler. Sandseter tar for seg 
betydningen av risikofylt lek for barna, 
gleden og spenningen ved leken som 
går under de voksnes radar, og at de 
får teste grenser. Gjennom vesentlig 
sin egen forskning underbygger hun 
påstander om betydningen for barnets 
opplevelse av mestring i øyeblikket, 
men også gevinsten på sikt for kropps-
lig og mental styrke. Det argumenteres 
også for leken som redskap for pedago-
gisk-politiske formål. 

ETISKE DILEMMA
Risikofylt lek innebærer mange etiske 
dilemma. Det angår de ansvarlige og 
de ansatte som jobber i samfunnets 
institusjoner som barnehagen. De 
etiske dilemma angår også foreldrenes 
rettigheter. Kvalsnes belyser dilem-
maene i andre del. Han introduserer 
to begreper, «gjøre-godt-etikk» og 
«unngå-skade-etikk». De anvendes i 
etiske analyser av flere tilfeller, som 
for eksempel om risikofylt lek kan 
inngå i institusjonenes aktiviteter. Den 
etiske «bagasjen» som sitter i kroppen 
gjennom livet, omtales som magefølel-
se. I «her-og-nå»- situasjoner opplever 
barnehagelærere og fagarbeidere ofte 
handlingstvang. Det drøftes i liten grad. 
Heller ikke forebyggende arbeid. Til 
slutt redegjør boka for dokumenter 
som legitimerer barns lek, som ramme-
planen, FNs barnekonvensjon og andre 
internasjonale, retningsgivende tekster. 
Boka er illustrert med Fredriks Skav-
lans humoristiske strek.

Boka tar for seg barn og voksne med 
spesialpedagogiske behov innen språk 
og utviklingshemminger, og flerspråklige 
barn som har behov for tilrettelegging. 
Du får oppdatert forskning og erfaringer 
på området. Tema er utredning, barnets 
forutsetninger, tilrettelegging, metodik-
ken Fra ord til orden, språkvansker og 
flerspråklig utvikling.

Espen Egeberg
Flere språk, flere muligheter
Cappelen Damm (2022)
324 sider

En fin bok for å snakke med barn om 
hvordan de har det i hverdagen og for 
å bygge bro over kulturelle og sosiale 
skiller. Boka handler om følelser som 
å være sint, glad, lei seg, ensom og 
redd. Den handler om at vi alle sover 
og drømmer, leker og ler og kan kjede 
oss. Boka viser barn fra ulike land og 
kulturer.

Marcos Farina
Du og jeg og alle 
sammen
Mangschou (2022)
Bildebok 3–6 år
38 sider 

Barn med et annet språk eller som 
helt eller delvis mangler tale, vil trenge 
en alternativ måte å kommunisere på 
(ASK). Får ikke barnet fortalt hvordan det 
har det, kan det føre til frustrasjon og 
uønsket atferd. Boka gir deg en praktisk 
og teoretisk innføring i hvilke barn som 
har nytte av ASK. Du får inspirasjon til 
hvordan komme i gang med å bruke 
ASK i din barnehage. 

Guri Hauge Andresen
Alternativ og suppleren-
de kommunikasjon (ASK) 
i barnehagen
Fagbokforlaget (2021)
76 sider 

Nye bøker
ANMELDT AV
Ingeborg Tveter Thoresen 
tidligere rektor og førstelektor ved Høgskolen i 
Vestfold, fagbokforfatter og skribent
t-thores@online.no
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førstelektor ved fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder
ole.k.herwell@uia.no

Fag og forskning

«Med inspirasjon fra fugleskremsler og utgangspunkt i koste-
skaft og gjenbruksmaterialer skal du lage en underlig, fantasi-
full og eventyrlig skapning.» 

D
ette var oppgaven barnehagelærer-
studentene ved Universitetet i Agder 
fikk å bryne seg på i kunst og hånd-
verk. Studentene fikk i oppdrag å gå 
på leting, ute og inne, i kjeller og på 
loft, hos foreldre og besteforeldre, på 
gjenbruksstasjoner og loppemarkeder 

og hos brukthandlere, etter skjulte skatter de kunne bruke 
for å lage skulpturen. Studentene utforsket, eksperimenter-
te og tok estetiske valg i den skapende prosessen. De måtte 
lære seg å se egenskaper, muligheter og potensial i tingene 
og materialene, for å gi dem nytt liv i nye kunstuttrykk. 

GAMLE GJENSTANDER I KUNSTEN
Barnehagelærerutdanningen er opptatt av å integrere FNs 
bærekraftsmål i ulike emner og oppgaver. I denne oppgaven 
var bærekraftsmålet «ansvarlig forbruk og produksjon» 
aktuelt å se på. Der er målet å «redusere avfallsmengden 
betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjen-
vinning og ombruk». Vi i Vesten lever i et overflodssamfunn 
og omgir oss med uendelig mengder av ting. Det kan se 
ut som at antall ting i et samfunn øker proporsjonalt med 
velstand og økonomi. Vi er vant med å ha ting rundt oss. Vi 
vet hvor de hører hjemme, og hvilken funksjoner de har, 
men etter hvert blir de usynlige for oss, vi ser dem ikke len-
ger og tar dem som en selvfølge. Først når de går i stykker 
eller vi mister dem, kommer de frem i vår bevissthet og 
blir synlige. Da oppdager vi hvilke ting vi er avhengig av og 
ikke kan klare oss uten, og hvilke ting som er ubetydelige, 
unødvendige og unyttige. Alle disse tingene som er kastet 
og ikke lenger har noen verdi for oss, kan få nye muligheter 
og gjenoppstå i kunsten. Og når verden er full av gratisma-

terialer som venter på å bli vekket opp og gjenbrukt i nye 
uttrykk, er mulighetene mange i skole og barnehage. 

GJENBRUK AV KJENTE KUNSTNERE 
Det å tenke gjenbruk i kunsten er ingen ny tanke. Pablo 
Picasso, Joan Miró og Marcel Duchamp kan vise til ikoniske 
kunstverk med utgangspunkt i gjenbruksmaterialer. Her 
kan vi se kreativ bruk av sykkelhjul, vannkraner, kjøkken-
redskaper, søppelkasser og industriavfall. Kjente ting fra 
hverdagskulturen har fått en liten vri, eller forskyvning i 
forhold til hvordan vi er vant til å se dem. Denne «gjen- 
brukskunsten» eller objet trouvé og readymade, utfordrer det 
vi forbinder med kunst, fordi den utforsker nye uttrykks-
former og materialer. Objektene, som de meningsbærende 
elementene i disse kunstuttrykkene, får ofte mening gjen-
nom assosiasjonene som ligger rundt dem. Tingene i denne 
kunsten trenger ikke imiterer virkeligheten. De er der som 
konkrete objekter med en annen form. Som betraktere må 
vi møte disse verkene med en helt annen innstilling enn det 
tradisjonelle bildet. Her kan tingene få bryte frem, uforståe-
lige og fremmede, og kan bli en kilde til undring og endring 
hvis de får lov til å fremstå uforklarlige og annerledes. 

SER PÅ TING MED NYE ØYNE
Filosof og kunstteoretiker Walter Benjamin sier at tingen 
sett gjennom allegoriens øyne kun er et råmateriale som er 
grenseløst manipulerbart. Den er hvit, ubeskrevet og uten 
betydning, og den stiller sin overflate til rådighet for be-

Studentene lagde  
skulpturer av kosteskaft
Studentene gjorde som Pablo Picasso og Joan Miró og lagde  
kunst ut av gjenbruksmaterialer og et kosteskaft.
FOTO: SUSANNE SKOGLUND OG HELENE ALBRETSEN

Når verden er full av gratis-
materialer som venter på å bli 

vekket opp og gjenbrukt i nye uttrykk, 
er mulighetene mange i skole og  
barnehage. 
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LAGER HODE: Studentene brukte 
grov fil og sandpapir for å forme 

hodet til skulpturen slik de ønsket.
SKATTEJAKT: Studentene gikk på 
skattejakt i kjeller og på loft, hos 
foreldre og besteforeldre, på lop-
pemarkeder og hos brukthandlere 
etter skjulte skatter de kunne bruke 
i skulpturen. 

MONTERING: Studentene lagde 
hodet i byggematerialet Jackofoam,
et materiale som gjør det enkelt
å feste ulike gjenbruksmaterialer.

FARGERIKE: Fugle-
skremslenes hoder er 
malt med akrylfarger. 
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skrivelse. Allegorien forteller at tingen blir fremmed og kan 
bety alt ved denne fristillelse av sin opprinnelige betydning. 

Ser vi Benjamins tanker i relasjon til forming i barneha-
gen, kan vi tenke oss at barna evner å se gjenbruksmateri-
alene med nye øyne. De er ikke låst til fasitsvar. En skoeske 
er ikke bare en skoeske, den kan være et hus, en bil eller ei 
sjørøverskute. Kjøkkenredskaper kan være romskip, båter 
og mikrofoner. I forming og kunstneriske sammenhenger 
kan gjenbruksmaterialene få nytt liv ved å bli vekket opp 
i nye overraskende uttrykk og sammenhenger når de blir 
fristilt fra sin opprinnelig kontekst.

PLAST FRA SMÅGODTEHYLLA
Studentene kunne vise til gode resultater fra sin skattejakt. 
De hadde funnet klær, bestikk, videotape, smykker og per-
ler, utrangert verktøy, serviettringer, pleksiglass, kunstige 
blomster, fiskegarn og skjell som de kunne bruke i den nye 
kunsten de skulle lage. Gleden var stor og fortellingene 
mange relatert til tingenes historie. Prosjektet startet med 
å sette et kosteskaft i en plastboks som de fikk gratis fra 
nærbutikkens smågodthyller. Boksen ble fylt med sement, 
blandet i en bøtte og tømt rundt kosteskaftet. Her fikk vi et 
tungt og stødig fundament for videre lek, utforskning og 
utforming på veien mot ferdig fugleskremsel. Med grov fil 
og sandpapir ble hodet gitt form i byggematerialet Jacko-
foam, et materiale som enkelt gjør det mulig å feste ulike 

gjenbruksmaterialer. Her kan man stikke inn gafler, skruer 
og pinner for å gi et personlig uttrykk til skulpturen. 

SKROT BLE KREATIVITET
Selv om utgangspunktet var det samme, et kosteskaft i 
sement, ble de ferdige resultatene individuelle og svært 
ulike. 15 forskjellige kunstverk ble stilt ut i universitetets 
hovedinngang, til inspirasjon og glede for medstudenter og 
ansatte. Vi fikk formidlet mulighetene som ligger i gjen- 
bruksmaterialer, søppel og skrot, og at slike materialer med 
rette kan fremme kreativitet. Studentene erfarte at mate-
rialene har stort potensial i skapende prosesser i barneha-
gen, fordi det er materialer uten fasitsvar og bruksanvis-
ninger. Studentene gjorde også egne erfaringer med å jobbe 
med bærekraft og miljø i kunst og håndverk. 

Litteratur
ELIASSEN, K. O. (1993). Tingene og tegnene. Omgang med tingene. Ti essays om 
tingenes tilstand. Århus universitetsforlag.
HERWELL, O.K. (2010). Når tingen vekkes, og tar nye grep. Masteroppgave i formgiv-
ning, kunst og håndverk. Høgskolen i Telemark.
DUCHAMP, M. Fountain: https://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-foun-
tain-t07573
PICASSO, P. Bulls head: https://www.moma.org/audio/playlist/19/412
MIRÓ, J. The Caress of a bird: https://www.artsy.net/artwork/joan-miro-caress-of-a-
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FORSKJELLIGE: Selv om studentenes  
utgangspunktet var det samme, et kosteskaft i 
sement, ble de ferdige resultatene svært ulike. 

Foto: Ole Kristian Herwell

KJENTE KUNSTNERE: Også kjente 
kunstnere har laget kunst av gamle 
gjenstander. Her er Pablo Picassos 

Bull head (f.toppen), Joan Mirós The 
Caress of a bird og Marcel  

Duchamps Fountain. 
Foto: moma.org (Picasso Bull head),  
artsy.net (Miro The Caress of a bird), 

Tate galleri, tate.org.uk  
(Dunchamps Fountain).
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Bent Olsen
Trøst 
Bidrag til en jordnær, kropsnær og  
omtænksom pædagogik
Akademisk forlag (2020) 
Dansk 
308 sider

Barnehagen i et maktkritisk perspektiv
En bok om trøst og hvordan barnehagelærerne trøster 
uten å ha lært det gjennom teori.

Bjørn har falt av husken. Barnehage-
læreren Trine trøster ham. Trines 
trøstehandling er mesterlig, nesten 

som magi. Hvor har hun det fra? Det er 
forskerens spørsmål som sosiologipro-
fessor og barnehageforsker Bent Olsen 
svarer på gjennom den danske boka Trøst. 
Boka er frittalende og har et fengende 
språk. Den er delt i tre deler. I andre del 
klargjøres – for første gang i barnehage-
pedagogisk sammenheng – Bourdieu sitt 
handlingteoretiske rammeverk. 

OM PRAKSIS, TEORI OG MAKT 
Trøsten er kroppslig. Den er inkorpo-
rert i Trine gjennom levd liv. Hvordan 
den tar sete i kroppen, og hvordan den 
praktiske kunnskapen videreføres, 
drøftes på overbevisende vis. Olsen 
viser avstanden mellom dem som ma-
nøvrerer kanonen (dvs. barnehagens 
ansatte med barna) nedover elva med 
stryk og strie strømmer (hverdagslivet), 
og de som med teorier gir anvisninger 
for manøvreringen fra broa over elva 
(utdanningen). Teori kan ikke foreskri-
ve praksis. Han er ikke nådig i sin kri-
tikk av makthierarkiene. Makt utfoldes 
i barnehage og skole ved å holde barn 
og ansatte fast i en orden som defineres 
av hegemoniske krefter. Det gjelder 
både kunnskapshierarkiet (forskere, 
undervisere og lærebokforfattere) og 
myndighetshierarkiet (utdanningspoli-
tikere, utredere og byråkratiet på ulike 

nivåer). De definerer innholdet i og for-
ståelsen av hverdagslivet i barnehagen. 
De setter rammene, uten dypere innsikt 
i det som utspiller seg der. 

INGEN OPPSKRIFT
Olsen tar leseren med inn i sitt kropps-
sosiologiske verksted. Der møter leseren 
Aristoteles, Bourdieu, Durkheim og 
Ziehe. Deres tanker er verktøyet til å 
frambringe en «jordnær, kropsnær og 
omtenksom pædagogik». Han under-
streker at Trøst ikke er en «kokebog». 
Pedagogiske handlinger blir ikke full-
komne ved å følge oppskrifter. Notene 
i boka utfyller teksten. Der inviterer 
han til motsigelse og ber om ideer til 
utvikling av tenkesettet. Myndighetene 
og utdanningsinstitusjonene tar det 
for gitt at barnehagelærerutdanningen 
kvalifiserer for yrkesutøvelsen. Men 
gjør den virkelig det? Passer den til den 
pedagogiske praksis? Får studentene 
begrunnelser for teoriene i pensumlitte-
raturen? Utdanningen sertifiserer. Den 
domineres av andre nivå i kunnskaps- 
og myndighetshierarkiet. De plasserer 
barnehagelærerne og fagarbeidere 
nederst i et barnehagefaglig hierarki i 
samfunnets arbeidsdeling. Med utgangs-
punkt i den kompliserte og komplekse 
barnehagehverdagen, er det grunner til 
å snu på dette – om mulig. Boka gir stoff 
til selvransakelse for oss som på ulike vis 
inngår i makthierarkiene.

Boka ønsker å få frem hvor viktig det 
er å ha gode barnehagelærere for å 
få en barnehage med god kvalitet og 
nære relasjoner til barna. Du kan lese 
om betydningen av barnehagelærer-
nes sensitivitet overfor barns signaler, 
om pedagogisk grunnsyn, profesjonell 
nærhet og omsorg, inkludering, språk- 
arbeid, relasjonsledelse, den frie leken 
og å være bevisst egne holdninger og 
væremåte. 

Mona Halsaunet Frønes og 
Marit Kanstad (red.)
Barnehagelæreren og barna
Universitetsforlaget (2022)
200 sider

Kan man drive friluftsliv i en by? Denne 
boka viser deg mulighetene i uteområ-
dene i byer og tettsteder, som botaniske 
hager, villnis, fjæra og grøntområder. 
Målet er å vise hvordan byen kan brukes 
i fagområder som natur, miljø, teknolo-
gi, bevegelse, mat og helse. Boka har 
bilder og konkrete eksempler.

Kari Anne Jørgensen- 
Vittersø og Unni Vik (red.)
Barn i by
Natur, helse og bevegelse i 
byer og bynære strøk
Universitetsforlaget (2021)
320 sider

Hvorfor bør barnehagelærerne ha 
kunnskap om ledelse? Det svarer 
boka på. Du får kunnskap om ulike 
ledelsesmodeller, forskning og teorier 
om ledelse og oppdaterte rammeverk 
for barnehagen. Andre tema er team-
ledelse, motivasjon og selvbestemmel-
se, kommunikasjon, konflikter, trivsel 
og stress, pedagogisk og administrativ 
ledelse og å ta vare på seg selv som 
leder.

Eva Skogen (red.), Richard 
Haugen, Magritt Lundestad 
og Mette Vaagan Slåtten
Å være leder i barnehagen
Fagbokforlaget (2021)  
3. utgave
283 sider

Nye bøker
ANMELDT AV
Ingeborg Tveter Thoresen 
tidligere rektor og førstelektor ved Høgskolen i 
Vestfold, fagbokforfatter og skribent
t-thores@online.no
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Hege Fimreite
stipendiat i pedagogikk, Institutt for peda-

gogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen 
på Vestlandet (HVL) 

hege.fimreite@hvl.no

Anna R. Moxnes 
førsteamanuensis i pedagogikk, Institutt for 

pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
anna.moxnes@usn.no

V i har en stund undret oss over be-
tegnelser som den eller de voksne i 
barnehagen. Mange barnehagelæ-

rere kjempet i flere tiår for å bli kvitt tante- 
betegnelsen, men hvor har vi havnet? 
Er profesjonsutøvere i barnehage blitt 
likestilt med å være «voksen»? I denne 
kronikken stiller vi spørsmål ved voksen-
begrepet, og oppfordrer til en diskusjon 
om hvor veien skal gå videre. 

I regjeringens barnehagestrategi 
(Kunnskapsdepartementet, 2021) er mål-
settingen at halvparten av alle tilsatte skal 
være barnehagelærere innen 2025. I en tid 
der det faglige blir mer og mer vektlagt, er 
det kanskje verdt å stoppe opp litt, bruke 
ett minutt eller to, og tenke litt over hvor-
dan profesjonsbetegnelser kan anvendes. 

KAN GOOGLE HJELPE OSS? 
Vi begynte med en situasjonsanalyse, og 
da vendte vi oss til Google for å få en rask 
oversikt. Et enkelt søk på betegnelsen de 
voksne i barnehagen ga oss 3 970 000 treff! 
[17.08.21]. Tilsvarende søk på barnehage-
lærer fikk 372 000, fagarbeider fikk kun 188 
000. Ser vi disse tallene i sammenheng, er 
det tankevekkende hvilken plass profe-
sjonelle betegnelser har kontra det mer 
hverdagsspråklige voksen. 

Vi finner voksen/voksne i tittel på fagbø-
ker, overskrifter i kronikker, fagartikler, 
også forskning.no bruker betegnelsen. 
Går vi lenger inn i googlesøket vårt, finner 
vi at dette er betegnelser ganske mange 
tar i bruk. Det blir skrevet om voksne i 
politiske dokumenter, i faglige tekster. Det 
er en hyppig brukt betegnelse i bachelor-

Debatt

oppgaver, i masteroppgaver og til og med i 
ph.d.-oppgaver. Ulike tidsskrifter, kom-
munale tekster, universitet og høgskoler 
sine nettsider, barnehageorganisasjoner, 
Nasjonalt kunnskapssenteret for barne-
hage, Utdanningsdirektoratet, Barneha-
geforum og forskningsforum.no ser ut 
til å dyrke betegnelsen. Rammeplanen 
bruker betegnelsen voksne bare en gang, 
(på lik linje med barnehagelæreren), ellers 
inneholder dette dokumentet en annen 
betegnelse, nemlig personalet. Når til og 
med en pilar på barnehagefeltet som har 
fått Kongens fortjenestemedalje, Berit Bae, 
bruker begrepet voksen i ulike intervjuer 
i nett-tidsskrift, kan vi konkludere med 
at begrepet er veletablert i feltet og viser 

Vi stiller 
spørsmål ved  

voksenbegrepet, 
og oppfordrer til 
en diskusjon om 
hvor veien skal 

gå videre.

Hvem er de voksne  
i barnehagen?
Barnehagelærerne har i tiår kjempet for å bli kvitt  
betegnelsen tante. Nå bruker vi heller ordet voksne.  
Er det noe bedre? 
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med de voksne på skolen», eller «i morgen 
skal vi snakke med en av de voksne på 
legekontoret», altså fastlegen? 

Barnehagen blir i mange sammenhen-
ger satt i samme gruppering som skolen. 
Lever voksen-betegnelsen like godt der? 
Handler dette om å holde profesjoner med 
høy faglig kompetanse nede? Handler det 
om å skape noe koselig? Eller handler det 
om helt andre ting? 

Barnehagelærerstudenter og de med 
fagbrev – utdanner de seg til å bli voksne? 
Hvilke læringsutbyttebeskrivelser trenger 
vi i så fall i barnehagelærerutdanningen 
for å kunne utdanne gode voksne til bar-
nehagene? 

HANDLER DET OM SYMMETRIKULTUR? 
Barnehagens symmetrikultur (Helles-
nes, 1999; Fimreite, 2020) handler om 
misforstått likeverd. Det kan handle om 
den snille og vennlige barnehagekultu-
ren «som kviler sløvt i ein sjølvtilfreds 
konsensus innafor ei ramme av trygge og 
faste verdiar» (Hellesnes, 1999, s. 46). Er 
det slik at alle i barnehagen vil ha det slik? 
Vil alle være de voksne? Er betegnelsen en 
måte å inkludere på, noe som skaper følel-
ser og opplevelser av samhold og likeverd? 
Fører denne symmetrikulturen til at mer 
profesjonelle betegnelser blir fremmedar-
tete og avstandsskapende? Er profesjonel-
le betegnelser kanskje uønsket, eller noe 
som barnehagelærere og andre av og til 
drysser forsiktig over barnehagen som en 
form for pedagogisk tryllestøv, for å unngå 
at noen blir støtt? Kanskje en nedtoning av 
profesjonsbetegnelser og framheving av 
fellesbetegnelser er en form for pedago-
gisk klokskap, en form for pedagogisk 
dømmekraft barnehagelærerne gjennom 
lang tid har tilegnet seg? (Biesta, 2014,  
s. 165). Hvem vet? Og, hva ønsker de voks-
ne selv?

Litteratur 
BIESTA, G.J.J. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko. 
Fagbokforlaget. 
HELLESNES, J. (1999). Om Hans Skjervheim. Samlaget.  
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010090203020
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. (2021, 24. JUNI). Halvparten 
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/halvparten-av-alle-an-
satte-skal-vare-barnehagelarere-innen-2025/id2863662/

hvor lett det er å ta i bruk, og hvor rela-
sjonelt det kanskje virker, framfor ordet 
personalet. 

HVEM ER DE VOKSNE?
Betegnelsen voksen rammer så mangt. Du 
er voksen som pedagog, som fagarbeider, 
uavhengig av om du har 1 eller 40 år med 
erfaring. Du er voksen når du kommer inn 
i barnehagen som skole-dropout og tren-
ger et alternativt sted å være. Du er voksen 
som vaktmester, forelder, renholder eller 
besteforelder som av og til stikker innom 
for å hente barnebarnet ditt. Hva skjer 
med profesjoners plass i dette? 

Vi hører ofte utsagn som «snakk med de 
voksne i barnehagen». Men sier vi «snakk 

DEBATT OM DE VOKSNE: 
Er profesjonelle beteg-

nelser på de som jobber 
i barnehagen, uønsket i 
frykt for å unngå å støte 

noen? spør Hege Fimreite 
og Anna R. Moxnes. 

Illustrasjonsfoto: Adobe 
Stock
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1  DANMARK

Ja til 10 timers  
arbeidsdag

Barnehager verden rundt
TEKST: LINE FREDHEIM STORVIK
FOTO: AFP/NTB OG ADOBE STOCK
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5 AV 20 ANSATTE I DEN DANSKE BAR-
NEHAGEN TREKLØVERE i Gentofte job-
ber 10 timers arbeidsdag tre dager i uken. 
Til gjengjeld får de en ekstra fridag i uken. 
Nå jobber de 37 timer på fire dager i stedet 
for 34 timer på fem dager. Forsøket med 
fire dagers uke er en del av prosjektet En 
fremtid med fuldtid, der målet er at ansatte 
i 26 kommuner skal gå opp i stillingspro-
sent eller jobbe fulltid. De barnehagean-
satte er fornøyd med ordningen. De lengre 
dagene har også gjort vaktplanen mindre 
sårbar ved sykdom, fordi det alltid er en person der hele dagen. (bupl.dk)

2  SVERIGE

For få utdannede  
barnehagelærere
Mens noen svenske barnehager har 
75 prosent barnehagelærere, har an-
dre bare 22 prosent, viser en rapport 
fra Lärarförbundet. Noen barnehager 
har kun en barnehagelærer, og blant 
disse sier over halvparten at det er 
vanskelig å følge læreplanen for 
barnehager. (Förskolan)

4  HONGKONG

Inspirert av skandinaviske naturbarnehager
Naturbarnehager blir stadig mer populært i Hongkong og er inspi-
rert av skandinaviske og spesielt danske naturbarnehager. – Barn 
lærer best gjennom lek, sier Claire Jones ved Malvern College’s  
forest preschool i Hongkong. De tar barna med på stranda og i skogen. 
Naturbarnehagene er foreløpig kun private, og trenden har ikke nådd de 
offentlige barnehagene ennå. (bbc.com) 

5  ROMANIA

Barnefattigdommen 
øker i Europa
Hvert fjerde barn i EU, altså 18 
millioner barn, vokser opp i fat-
tigdom, og tallet øker, ifølge en 
undersøkelse Redd Barna har 
gjort i 14 land. I Albania vokser 
annethvert barn opp i fattigdom 
og hvert tredje barn i Romania 
og Spania. I Sverige risikerer 58 
prosent av alle som vokser opp 
med én forelder og migrantbak-
grunn å havne i fattigdom. Også 
i Tyskland vokser hvert fjerde 
barn opp i fattigdom. Kun i 
Danmark, Sverige og Litauen er 
det blitt færre fattige barn. EU har lovet å løfte minst 5 millioner barn ut av fattigdom innen 
2030 og har satt av 850 milliarder kroner til dette frem til 2027. Det er ikke nok, mener 
Redd Barna. (NTB)

3  UKRAINA

Trenger hjelp for å bygge 
opp barnehager
Over 1800 utdanningsinstitusjoner er 
ødelagt av russiske styrker i krigen 
i Ukraina, ifølge Ukrainas president 
Volodymyr Zelenskyj. Tallet inkluderer 
skoler, universiteter og barnehager. 
Zelenskyj sier at Portugal har tilbudt 
hjelp for å gjenoppbygge ukrainske 
skoler og barnehager. (NTB)
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Det er en tidlig høstdag i Tromsø, solen 
titter frem bak skyene, og jeg er på vei 
til barnehagen. I dag vet jeg at mine to 

faste kollegaer er på jobb, og vi har ingenting 
som «må» gjøres, og ingen andre vi må ta 
hensyn til. Jeg bestemmer meg der og da for 
at i dag skal vi pakke sekken og dra på tur. 
Det er i grunnen noe ganske unikt ved å bare 
kunne bestemme seg for noe sånt spontant 
på vei til jobb. Er dette mulig i mange andre 
jobber? 

Det er heller ingen problem å knytte 
skogsturen til både rammeplan, årsplan og 
relevant teori.

FOR EN VELKOMST
Jeg åpner døra til avdelinga, og det første 
barnet ser meg i døråpninga.

«Ho Ann Mari e kommet», roper hen, og 
så kommer de løpende mot meg med åpne 
armer, hele gjengen. Finnes det andre yrker 
hvor en får en sånn velkomst?

Mine gode kollegaer møter meg også med 
et smil og lurer på hva vi skal gjøre i dag. 

«Vi drar i Tarzanskogen», sier jeg. Barna 
jubler og er i full diskusjon med hverandre 
om hvem som skal prøve slynga først og 
hvem som tør å klatre i edderkoppnettet 
idet de er på vei ut i garderoben for å finne 
klærne sine. 

Turen opp til Tarzanskogen skal normalt 
ikke ta mer enn 20 minutter, men det er jo så 
mye spennende å snakke om underveis, og 
vi skal ikke rekke noe som helst. Vi skal bare 
være. 

Vi passerer en maurtue, vi ser bladene 
som faller fra trærne, og vi passerer den 
skumle trollsteinen. Mon tro hvor trollene 

har gjemt seg i dag? Det er jo sol, så de har jo 
så klart søkt dekning et sted.

Og sånn jobber vi oss opp i 
skogen til vi finner bål-
plassen vår, og barna 
spres rundt i skogen. 
Samtalene med barna 
fortsetter i alle retnin-
ger. Hvor blir det av 
fuglene om vinteren? 
Hvor er nisselua vi fant 
i vinter, blitt av?

Sånn går dagen. Jeg har 
tid til å følge barnas spor, lytte 
til dem og gi dem den responsen 
de fortjener. Jeg kan være til stede.

BARN MORSOMMERE ENN VOKSNE
Jeg skal innrømme at jeg synes barn er mye 
morsommere å snakke med enn voksne. 
Med voksne så vet du som regel hvor sam-
talen går, det vet du aldri med barn. Og det 
er jo det som gjør det så interessant. Dager 
som dette er mye av grunnen til at jeg elsker 
barnehagelæreryrket.

Det er bare det at det er for få av disse gode 
dagene, og det er så utrolig mange oppgaver 
som må løses før det kommer slike dager.

Søkertallene til barnehagelærerutdannin-
ga har sunket drastisk fra i fjor til i år. Det er 
nok mange grunner til dette. Men jeg tror 
at dersom vi oftere kan oppleve at vi har 
tid til å være med barna «på ordentlig», 
da ville flere av oss kunne si at vi har 
verdens beste jobb, og mene det!

 Når barnehage virkelig er barne-
hage, så finnes det ikke en eneste 
annen jobb i verden jeg ville valgt. 

Kontaktforum barnehage

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

En god dag på jobben
Får jeg en dag i Tarzanskogen der jeg kan følge barna i alt de 
lurer på og bare være i nuet, har jeg verdens beste jobb.
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 Jeg skal innrømme at jeg synes 
barn er mye morsommere å 

snakke med enn voksne.
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Returadresse: 
Første steg
Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland
N–0134 Oslo

NORDISKE IMPULSER 2022: 

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.

FOREDRAGSHOLDERNE PÅ PROGRAMMET:

Margareth Sandvik: Godt språkarbeid i barnehagen

Finn Skårderud: Vi lykkes ikke med den psykiske helsen

Helen Marie Kjærgård Eide: Hva skjer i møtet mellom rammeplanen  
og barnehagefaglig kompetanse – og hvorfor er det møtet viktig?

Henrik Daae Zachrisson: Hva vet vi om barns utvikling og læring?

Hege Valås, Utdanningsforbundet: Hvilken kompetanse  
krever rammeplanen av barnehagen?

Hedda Birgitte Huse: Rammeplanen – hvordan  
følger Utdanningsdirektoratet opp. 

Cathrine Ask: Hverdagen i barnehagen

Birgitte Fjørtoft: Ja, vi SKAL leke!

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.

LES MER OM NORDISKE IMPULSER 2022 PÅ UTVIKLINGSFORUM.NO OG BLI MED!

Sett av 28. november og bli med på  
årets viktigste konferanse. I år er vi  
tilbake på Oslo Kongressenter!

Nordiske impulser_Første steg.indd   1Nordiske impulser_Første steg.indd   1 07.09.2022   13:0307.09.2022   13:03


