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FN HAR KÅRET 2021 TIL FNS INTERNASJONALE ÅR FOR FRUKT OG GRØNNSAKER. 

GRØNNSAKER OG FRUKT ER EN AV HJØRNESTENENE I ET SUNT KOSTHOLD, OG ANBEFALINGEN ER Å SPISE  

MINST 5 PORSJONER GRØNNSAKER, FRUKT OG BÆR HVER DAG. DEN ENE HALVPARTEN BØR VÆRE GRØNNSAKER OG DEN 

ANDRE FRUKT OG BÆR. FOR Å GJØRE DET ENKELT, SIER VI AT ÉN PORSJON = EN HÅNDFULL. 

Hvor mange  

grønnsaker, frukt og 

bær har du smakt?

Bestill  
smaksbrosjyre  

til alle barna i  
barnehagen ved å 

sende en e-post til: 

5omdagen@frukt.no

Tomat

Polkabete

Pære

Rå
Kokt Stekt

Annet

Salat

Gulrot

Ananas

Rød Paprika

Grønn Paprika

Gul Paprika

Kålrot

Bli en smaksdetektiv! Kryss av i skjema på det du har smakt på.  

Smak gjerne på det samme både rå, kokt og stekt. 
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Brokkoli
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5 om dagen- barnehage 
er gratis og for alle 
barnehager i Norge. 

Alle barnehager 
som registrerer 
seg får en gratis 
inspirasjonspakke  
med materiell og  
informasjon.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK 
facebook.com/ 

5omdagenbarnehage

LES MER PÅ 
frukt.no/barnehage

Barnehagen med flest  
smaksdetektiver vinner 

frukt og grønt til  
en verdi av 3000,-

I tillegg trekker vi  
5 barnehager med minst 
20 smaksdetektiver som 

får en stor frukt- 
og grøntkurv.
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Utfordrende å ivareta 
hygieneregler om dagen?
Vi kan tilby ulike løsninger til barnehagene; profesjonelle 
vaskemaskiner i ulike størrelser, tørkeskap og tørketromler 
med varmepumpe, profesjonelle oppvaskemaskiner. Våre 
vaskemaskiner har til og med eget vaskeprogram for 
legoklosser! 

Vi er med for første gang som annonsør i Verktøykassen, 
og i den forbindelse har vi et tilbud til barnehagen. 
Ved kjøp av en løsning hos oss får du gratis frakt. 

Ring salgssjef Jinsoo Kang på telefon: 913 91 415 eller 
e-post: jinsoo.kang@electroluxprofessional.com og 
referer til denne annonsen. 

• Enkel i bruk

• Ulike språk

• Robust og driftssikker

•        Skitt, sand og leire skylles 
ut av maskinen gjennom 
store hull i trommelen og 
en elektrisk avløpsventil. Vi 
anbefaler lokasse som gjør 
det enkelt å fjerne smusset.

• Hygienisk rent sammen med 
korrekt kjemi

Våre profesjonelle 
maskiner har mulighet 
til å vaske alt fra 
mopper til legoklosser 
og kosedyr.

Kampanjeperioden varer frem til 31. mai 2021

Få frakt 
inkludert!

Bestill innen
31. mai



Verktøykassa 1/2021
 
REDAKTØR: Ove Grotheim, ove.grotheim@gmail.com  DESIGN OG LAYOUT: Mona Persdatter Bekkevad   PRODUKSJON: 07 Media FORSIDEILLUSTRASJON: Akin Duzakin  KORREKTUR: Åse Tveiten  ANNONSEKONTAKT: Henriette Brattli, henriette@a2media.noABONNEMENT: Årsabonnement: 450,– post@habitus.no — www.verktøykassa.no 
UTGIVER: Habitus AS, PB 360 Sentrum 0101 OSLO  ÅRGANG: 23  OPPLAG: 2 400

Innenfor og utenfor
Barnehagen har fra 1. januar en aktivitets-
plikt knyttet til et trygt barnehagemiljø. Dette 
betyr at terskelen for å følge med, varsle, 
undersøke, sette inn tiltak og utarbeide en 
skriftlig plan nå er lav for alle ansatte. Dette 
temanummeret: Innenfor og utenfor, handler 
mest om nettopp mobbing, krenkelser, sosiale 
uhell og konflikter – men også om vennskap. 

Ingrid Lund og Anne Helgeland skriver om 
muligheter og utfordringer i møte med akti-
vitetsplikt og bidrar med gode råd om hvor-
dan vi i barnehagen kan drive forebyggende 
arbeid med fokus på inkludering og hvordan 
vi kan håndtere krenkelser.

To styrere vi har intervjuet sier det alltid er 
de voksnes ansvar om ikke barn trives. Sigurd 
Aukland sier det klart og tydelig: Dersom vår 
forståelse er at «mobbing ikke skjer i barne-
hagen» er det fare på ferde. 

Margareta Öhman er i denne årgangen en 
av våre nye faste spaltister. Hun skriver i det-
te nummeret om sosiale uhell som inntreffer 
daglig i barnehagen, det er da viktig å ha et 
sosialt førstehjelpsskrin tilgjengelig. 

Som voksne må vi tørre å gå inn i barnas 
konflikter. Det er når de er som mest sårbare 
vi skal håndtere og møte dem, fastslår  Sondre 
Bjaberg. 

Gjennom hele temadelen finner du  mange 
spørsmål til artiklene, som vi håper dere kan 
bruke til refleksjon og diskusjon ute i barne-
hagen. Vi håper vi også ser mange av dere 
på våre digitale kveldskurs med Margareta 
Öhman og Sondre Bjaberg i vår.

Og, ikke minst, møter du aller først i  dette 
nummeret Albert Åberg – som gjennom hele 
denne årgangen skal være med oss her i  
 Verktøykassa. Vi gleder oss. 

Ove Grotheim, 
redaktør for Verktøykassa 
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Skal bare, 
sa Albert
Etter 25 bøker, 9,7 millioner i opplag og utgivelser på mer enn  
30 språk, har Albert Åberg i mange år i vært en internasjonal kjendis.  
Men hvordan ble han født? Vi har møtt Alberts «mor», Gunilla Bergström.

tekst: john roald pettersen  |  illustrasjoner: gunilla bergström
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F
orfatteren og illustratøren 
Gunilla Bergström (78) er 
glad i rim, regler og ordspråk. 
Et av favoritt-ordspråkene er 
dette: «Lyckan uppå denne 

jord – ligger på mitt arbetsbord!»
– Det har jeg laget selv! forteller hun.
Kanskje er det nettopp der hemme-

ligheten bak Albert Åberg ligger: En 
stor og langvarig glede ved å skape i 
tekst og bilder?

– Det er i hvert fall det som har dre-
vet meg; lykken og begeistringen ved 
å få leke med ord og bilder. At jeg i til-
legg har kunnet leve av å leke på den-
ne måten og har kunnet glede andre 
med bøkene mine. Det er lykke! sier 
Gunilla.

1972: Albert blir født  
– men først refusert
Tidlig på 1970-tallet er Gunilla Berg-
ström utdannet journalist og jobber 
i Aftonbladet i Stockholm. Ved siden 
av jobben leker hun seg med tekst og 
illustrasjoner og får antatt sin første 
barnebok Mias pappa flytter (1971). 
Særlig glad er hun for å få spørsmål 
om hun også kan illustrere den.

– Jeg ble hoppende glad, og inspi-
rert. Her skulle det lages flere bilde-
bøker!

En av ideene var en kort fortelling 
om en gutt som skulle legge seg, men 
som fant på så mye annet på kvelden 
at pappaen ble utslitt og sovnet først. 
Fortellingen vi kjenner som den første 
Alfons Åberg-boken, er Godnatt, Albert 
Åberg, som den ble hetende på norsk.

Men helt så enkelt skulle det ikke 
være. For Gunilla tenkte pekebok, og 
pekebøker visste hun ikke noe om. 

Hun gikk til bokhandelen, målte opp 
størrelsen på pekebøker, og gikk i 
gang med dette formatet. Forlaget lik-
te ideen og fortellingen, men i et lite 
pekebokformat? Nei. Albert Åberg ble 
faktisk refusert! Gunilla mistet ikke 
motet. Hun gikk omgående i gang 
med større bilder, og bok ble det; God 
natt, Alfons Åberg (1972), som kom på 
norsk i 1976.

Erobret hele verden
Deretter kom det nye Albert Åberg-
bøker på løpende bånd, og den litt 
kompakte, tynnhårete gutten i brun 
genser erobret gradvis hele verden. I 
dag leser barn i Wales om Ifan Bifan, 
i Somalia om Guleed, i England om 
Alfie Atkins og i Frankrike om Albert 
Aubert. Det er laget filmer, teater, 
digitale spill og en mengde Albert-
effekter.

– At Albert Åberg skulle bli så kjent 
og så godt mottatt, hadde jeg aldri 
drømt om. Det er veldig moro. Nå er 
bøkene til og med kommet ut i Kina. 
De kjøpte alle titlene!

– Men i USA ble det ingen suksess i 
første omgang?

– Ha-ha. Nei, de syntes ikke Albert 
var pen nok. Han var direkte stygg, 
det sa de rett ut! Men bøkene kom ut 
der også, etter hvert. Jeg kan forstå 
reaksjonen, for Albert er så lite ame-
rikansk som det er mulig å bli. Han er 
ingen søt, liten gutt, og ikke liker han 
å slåss. Ikke liker han krig. Nei, Al-
bert var ikke tilpasset det amerikan-
ske markedet på 1970-tallet.

Albert Åberg var heller ikke «tilpas-
set» det nordiske markedet, selv om 
det kan virke slik i ettertid. En alene-

pappa som klarer oppgaven fint, og 
barnebøker som tar opp viktige tema 
i tiden, det kan få noen til å tenke på 
en velfundert pedagogisk plan. Men 
en slik plan hadde Gunilla aldri.

– Nei. Når jeg skaper bøker, skjer 
det spontant. Temaene springer ut 
av hva jeg selv er opptatt av, eller hva 
jeg selv er nysgjerrig på. Jeg har al-
dri tenkt på at det og det bør jeg skri-
ve om. Ikke tenkt på at slik og slik 
skal bøkene brukes. Men selvsagt er 
det hyggelig når jeg i ettertid hører at 
bøkene fungerer godt. At bøkene dis-
kuteres – og at det forskes på Albert 
Åberg! Noen har til og med skrevet 
doktorgrad om ham. Tenk det! Og i en 
tysk studie var det konkludert med at 
Albert Åberg gir barn mot. Det had-
de jeg aldri tenkt på, men det er svært 
hyggelig å høre.

En moderne pappa
Albert Åberg er en morsom og fin liten 
fyr. Men jammen er pappa Bertil også 
en fin fyr! En pappa som viser omsorg, 
en pappa som tar seg godt av gutten 
sin, som leker og tøyser, men som 
også kan snakke om alvorlige ting.

– Var Sverige og verden moden for 
en slik moderne, omsorgsfull pappa på 
1970-tallet?

– Ja, det virket slik. Albert Åberg-bø-
kene ble møtt med jubel. Men det kom 
selvsagt noen spørsmål. Ikke minst 
om hvor Alberts mamma var, og om 
alt Albert og pappaen drev med egent-
lig var sunt og riktig og bra for ham. 
Men som sagt, jeg hadde ingen plan 
om å lage bøker der alt var «riktig». 
Jeg ville lage bøker om en gutt som 
var opptatt av det barn er opptatt av.

«I en tysk studie var det konkludert med at Albert Åberg gir barn mot.  
Det hadde jeg aldri tenkt på, men det er svært hyggelig å høre.»
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Albert Åberg vll du møte i hvert nummer i 2021.   I Årvollskogen barnehage vil de prøve ut og dele sine  erfaringer og tips om bruk av Gunillas bøker om Albert, Milla og Skybert med våre lesere. 
Dersom du og barnehagen din også ønsker å være med å prøve ut og dele erfaringer og tips med Albert Åberg – kontakt oss på verktoykassa.no Vi deler sammen med Cappelen Damm ut noen pakker med Albert Åberg-bøker og dukker med Albert, Milla, Skybert og Pappa Åberg. Se mer om dette på barnehagebuitikken.no – hvor du  også finner gode tilbud på Albert Åberg bøker. 
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I første utgave av God natt, Albert Åberg, 
der Albert blant annet blir så fryktelig tørst 
sent på kvelden, kommer pappa Bertil med 
et glass med noe gult i. Gul saft kanskje? I 
hvert fall fikk Gunilla brev fra en tannlege 
som lurte på om det var helt bra at Albert 
fikk saft etter at han hadde pusset tennene?

– Da måtte jeg svare ham at det faktisk 
var helt tilfeldig, og at det hadde med illus-
trasjonene å gjøre. Det var så mye mørkt og 
blått på det oppslaget, så derfor la jeg en 
gul farge på glasset. Men i senere opplag 
ble det forandre til hvitt, som kunne være 
vann eller melk eller hva som helst. Og 30 
år senere fikk jeg nytt brev fra tannlegen, 
som hadde lagt merke til endringen og var 
strålende fornøyd med det!

– Finnes det noen modell for denne kloke, 
morsomme pappaen?

– Tja … nei … ikke direkte. Men jeg had-
de to fine pappaer selv, som sikkert har bi-
dratt begge to. Foreldrene mine ble skilt da 
jeg var ganske liten, og jeg hadde et fint og 
godt forhold til både min stefar og min bio-
logiske far. Den ene en ryddig, flink og klok 
skolelærer, den andre en morsom, kreativ 
kunstner som skapte mye glede. Ja, jeg har 
nok lånt noe fra begge når jeg skapte pap-
pa Bertil.

Leke med Milla?
En av diskusjonene som oppstod etter 
en Albert Åberg-bok, kom etter Albert og 
Milla. Her leker Albert med en jente og blir 
ertet for det. Men Albert liker tøffe og mor-
somme Milla. Da tolker noen dette som et 
innlegg i kjønnsdebatten. Og kanskje er 
Albert en liten feminist?

– Men jeg hadde ikke skrevet en bok om 
kjønn. Jeg hadde skrevet en bok om for-
dommer, og om moral. For Albert liker å 
leke med Milla, og selv om han blir ertet, 
og selv om det koster, så står han på sitt. Og 
det synes jeg er bra om man gjør. Man skal 
stå for det man mener, og man skal holde 
fast i kampen mot fordommene. Enten det 
er fordommer mot jenter, jøder, muslimer, 
homofile eller hva som helst. Og det gjør 
Albert.

Viktige tema
Slik kan vi fortsette. Bok for bok, tema for 
tema. Gunilla har tatt opp spørsmål som 
hun selv synes er viktige. Noen av dem så 
selvsagte at det er ikke mye å legge til. For 
eksempel vennskap. «Noe av det viktigste i 
barns liv, og i alles liv». Eller leken. «Utro-
lig viktig. Ikke bare for barn, men gjennom 
hele livet». 
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«Albert liker å leke med Milla, og selv om han blir ertet,  
og selv om det koster, så står han på sitt.»
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På jakt etter 
 Albert Åberg- 

bøker? Du finner  
dem i barnehage- 

butikken.no
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Men om Gunilla skulle velge ut noe 
som aller viktigst, innenfor de mange 
viktige temaene hun og Albert Åberg 
har syslet med?

– Det måtte være det som handler 
om vold, krig og konflikter, om det 
å slåss. Albert liker ikke å slåss. Men 
tenk at dette holder vi fortsatt på med 
i voksenverden. Vi prøver å løse kon-
flikter med vold, med å slåss. Noe så 
barnslig! Noe så primitivt! Selv Albert 
Åberg har skjønt at dette er helt van-
vittig dumt.

Blant alvorlige tema og viktige bø-
ker må vi også nevne at Gunilla har 
skrevet bøker som handler om andre 
enn Albert Åberg. Noe av det aller vik-
tigste hun har skapt, mener hun selv, 
er bøkene med rim og ramser om Bill 
og Bolla. Den første kom på norsk på 
Samlaget, Vesle Tusk Tullerusk: Nye 
ramsar om Gaute og Gulli. Senere er 
det kommet en samleutgave på Cap-
pelen Damm, Den store boka om Bill 
og Bolla.

Albert Åberg
Født 1972 gjennom boken God natt, 
Alfons Åberg. Alder i bøkene: ca. 4-7 

år. Fødselsdag: 6.august. Det har 
kommet 25 bøker om Albert Åberg. 
Bøkene er oversatt til mer enn 30 
språk og solgt i rundt 8 millioner  

eksemplarer. Albert Åberg planlegger 
nå et storstilt 50-års jubileum i 2022.

Gunilla Bergström
Født 1942 i Göteborg. Er utdannet 

journalist. Hun debuterte i 1971 med 
boken Mias pappa flytter. Den første 
boken om Albert Åberg kom i 1972. 

Hun har vært forfatter og illustratør 
på heltid siden 1975. Gunilla 

Bergström har mottatt en rekke 
priser og utmerkelser og var  

medlem av Svenska Barnboks-
akademien fra 1997-2013. 

– Dette er bøker med bakgrunn 
i mine egne to barn, Pål født i 1969, 
og Boel født tre år senere. Boel var et 
barn annerledes enn andre, hun lider 
av en form for autisme, og hun snudde 
opp-ned på livet vårt. Rimene og ram-
sene mine om Bill og Bolla er et for-
søk på å vise hvordan det er å få et søs-
ken som ikke er lik noen annen, og det 
var et arbeid som var svært viktig for 
meg å gjøre. Faktisk den aller viktigste 
fortellingen jeg har laget. Jeg har opp-
levd alt et menneske kan ønske, både 
stor glede og stor sorg, sier Gunilla.

Jubileum
Den som har fulgt med i timen, har 
forstått at det nærmer seg et stort 
jubileum for Albert Åberg: Til neste 
år fyller han 50! Og ikke nok med det: 
Samme år fyller Gunilla selv 80! Det 
betyr at det kommer fest og feiringer 
– og det betyr at Verktøykassa i opp-
kjøringsåret 2021 vil komme tilbake til 
Albert Åberg flere ganger.

«Jeg har opplevd alt et menneske kan ønske,  
både stor glede og stor sorg,»
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Kom i form og ha  
det gøy sammen!
En aktivitetskampanje samler arbeidsplassen rundt et 

felles mål på en enkel og engasjerende måte.

Finn konseptet som passer din barnehage på www.dytt.no



Venor Lavvo og Venor Gamme er norskproduserte kvalitetstelt 
som fi nt kan stå oppslått hele året, og er velkjente blant skoler og 
barnehager i Norden. 

Lavvo til barnehagen din?

Våre produkter har vært på markedet siden 1984, og er tilpasset et nordisk klima. Vi kan levere 
komplette teltløsninger til din barnehage.

Kontakt oss gjerne på telefon for å høre mer om våre produkter, eller se fullstendig vareutvalg i 
nettbutikken vår.

+47 917 31 283 / arcticlavvo.no

Designet og produsert i Kautokeino/

Bestselgende modeller til barnehager:

Venor Gamme 12-14: 27.980,- inkl. mva. fraktfritt levert
Venor Lavvo 15-20: 32.190,- inkl. mva. fraktfritt levert
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Venor Gamme 12-14: 27.980,- inkl. mva. fraktfritt levert
Venor Lavvo 15-20: 32.190,- inkl. mva. fraktfritt levert



TEMA: 
 INNENFOR  

OG UTENFOR 
Praksisnær litteratur for barnehagen! 

Pedlex utgir lovstoff og praksisnær litteratur for deg som jobber i barnehagen. 

Vi har flere utgivelser om hvordan barnehagen kan jobbe mot et godt  
psykososialt barnehagemiljø.

Du kan lese mer om utgivelsene våre og bestille via vår nettside www.pedlex.no
Du kan også bestille ved å sende oss e-post til ordre@pedlex.no

Produktet er miljøvennlig.

Solutech AS
Myrsethveien 4A 
1467 Strømmen
Telefon: +47 95 05 25 32 
Mail: info@solutech.no 

Nytt konsept i Norge – avtale med oss sørger for at barnehagen har 
optimal solbeskyttelse til barna.

For kun kr 195,- pr barn leverer vi solkrem gjennom hele sesongen. 
Barnehagen vil alltid ha solkrem tilgjengelig.

Foreldrene slipper å ta med egne flasker. 
Dette gjør hverdagen enklere. 

For enkelthet benytter vi VIPPS til betaling. 

NYHET FOR BARNEHAGENE – SOLKREMAVTALE 20211

Ordningen er velutprøvd, og vi har gode 
referanser.

For kun 

kr 195,-

Ta kontakt for ytterligere info.
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TEMA: 
 INNENFOR  

OG UTENFOR 

Dette temanummeret 
handler om mobbing, 

krenkelser, ekskludering, 
sosiale uhell og konflikter  

– men også vennskap  
og inkludering.



18    verktøykassa 1/2021

Fra skummel KJEMPE  
til god VENN

Kan et truende, farlig beist bli en  
god venn og hjelper? I Akin Duzakins  

bok Kjempen er det nettopp det som skjer.

tekst: john roald pettersen
 illustrasjoner: akin duzakin, fra boken kjempen
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Kjempen snakket med gråten i halsen:
– Jeg husker ingenting! Hvem er jeg?
Hvorfor brølte han ikke? 
Hvorfor slo han ikke?
– Er dere vennene mine? Bor jeg her?

D
en digre, skumle kjempen 
har hatt et uhell og har ska-
det seg. Han er forvirret og 
har mistet hukommelsen. 
Hvordan skal de andre i 

skogen takle dette, de som alltid har 
vært livredd for ham?

Dette er omdreiningspunktet i bok 
Kjempen, den tredje boka der illustra-
tøren Akin Duzakin har stått for både 
tekst og bilder.

Store spørsmål for små barn
Mange vil kjenne Akin Duzakin fra en 
rekke bildebøker der han har samar-
beidet med andre forfattere – og blitt 
belønnet med priser og svært gode 
omtaler. Tidligere har han også laget 

to egne bøker om Lukas; Kom til Lukas 
(2003) og Lukas bygger olabil (2008). 
Enkle, stilrene fortellinger rettet mot 
små barn. Med Kjempen ønsket han å 
ta opp et noe mer komplisert tema.

– Jeg har savnet barnebøker som tar 
opp noen av de store, krevende spørs-
målene vi omgir oss med, for eksempel 
spørsmål knyttet til samfunn, politikk 
og demokrati, men på en måte barn 
kan forstå og identifisere seg med. Jeg 
er opptatt av de grunnleggende verdi-
ene i samfunnet vårt og tror det er vik-
tig at også barn får hjelp til å reflekte-
re rundt de store spørsmålene.

Egentlig handler det vel om egne 
skuffelser over verdens tilstand, sier 
Akin. Skuffelser over at utviklingen 
mot mer frihet og demokrati i mange 
land har stoppet opp eller gått tilba-
ke. Skuffelser over store, sterke ledere 
med altfor mye makt. Skuffelser over 
konflikter som ikke blir løst, men hel-
ler eskalerer.

– Slike spørsmål må vi snakke med 
barn om, men på en måte som de kan 
kjenne seg igjen i. Kjempen i boka kan 
være en metafor for tvilsomme ver-
densledere, men også for bølla i bar-
nehagen eller noe annet som virker 
truende på barn, sier Akin.

Bilder som forteller
Handlingen i Kjempen er i korte trekk 
slik: Kjempen er diger, og alle i sko-
gen er redd ham. Han bryr seg ikke 
om noen, han blir villere og villere, 
og de andre i skogen må hele tiden 
gjemme seg og være stille. Men etter 
å ha ramlet utfor et stup, har han mis-
tet hukommelsen. Hva skal de gjøre 
med kjempen nå? De samles til all-
møte og bestemmer seg for å fortelle 
ham at han egentlig er snill, hjelpsom 
og omsorgsfull. At han liker å leke. Og 
kjempen tror dem, han forvandler seg!

– Jeg liker å fortelle med bilder, det 
er det jeg kan. Derfor er det lite tekst, 
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Jeg tror det er viktig 
at også barn får hjelp 
til å reflektere rundt 

de store spørsmålene.
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men bilder som fyller det meste av 
boksiden og med fargebruk som skal 
sette stemningen. Mørkt og dystert 
der de er redde for kjempen, og lyse-
re og lysere etter hvert. Vendepunk-
tet kommer når de har allmøte. Det er 
viktig at alle er med! 

Arbeidskrevende
De som kjenner Akins illustrasjo-
ner, vet at de ofte er stemningsfulle 
og svært detaljerte. Det er lett å se at 
dette er et arbeid som tar tid.

– I oppslaget fra allmøtet du nevnte 
er det veldig mange ansikter og man-
ge uttrykk. Du bruker noen timer på en 
slik illustrasjon?

– Ja, det kan bli mange timer. Og 
jeg kan ikke sette en frist for når jeg 

Akin Duzakin (1961) er en av Norges 
mest anerkjente illustratører med rundt 
50 illustrerte bøker bak seg. Han har fått 
flere priser for sitt arbeid, blant annet Bra-
geprisen to ganger, Kulturdepartementets 
pris for beste bildebok to ganger, og Bok-
kunstprisen. Akin Duzakin kom til Norge 
fra Tyrkia i 1987 gjennom et program for 
studentutveksling, med utdanning som 
industridesigner. I Norge studerte han 
ved Statens Håndverks- og kunstindustri-
skole, der han tok hovedfag i 1994. Akin 
Duzakin har laget tre bøker der han selv 
har hatt ansvar for både tekst og illustra-
sjoner; Kom til Lukas (2003), Lukas bygger 
olabil (2008) og Kjempen (2018).

Les mer om  
boka «Kjempen»  
og bestill den på

barnehagebutikken.no  
Pris for abonnenter på  
Verktøykassa kr 199,-  

ord. pris kr 299,-

er ferdig. Jeg er ikke ferdig før jeg er 
fornøyd med bildet!

– Du liker å fortelle med bilder, sier 
du. Har du tenkt på muligheten for å 
lage en bok dere det bare er bilder som 
forteller, ikke tekst?

– Ja, jeg har tenkt tanken. Det kun-
ne vært spennende. Så kanskje en 
gang ...

Og mens Akin tenker videre, sitter 
Kjempen vakt:

Folk (...) hadde nesten glemt hvor fælt 
de hadde hatt det før. De var lykkelige 
over å ha Kjempen. Kjempen var lykke-
lig over å ha dem. Han hadde så mange 
gode venner rundt seg. Han kunne sit-
te hele natta og holde vakt, slik at alle 
kunne sove trygt.

Akin Duzakin
Kjempen
Eda forlag, 2018 
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Følg oss på           
facebook.com/ganaschehoug

gan.aschehoug.no  –  forlag@gan.aschehoug.no  –  Ordretelefon: 24 14 76 25

Følg oss på Instagram
@ganaschehoug

Venner
– en serie om sosial kompetanse 

som møter barna der de er, 
og gjør det vanskelige 

litt enklere.
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V
i må våge å vise barna at 
man ikke alltid kan ha det 
bra. At det er helt naturlig 
at også gode venner kan bli 
uenige innimellom, uten at 

det er en trussel for vennskapet. Ue-
nighet er ikke noe som er farlig, tvert 
om. Det er ikke som et stort skrem-
mende monster bak en dør, som gjør 
at verdenen din skal gå under, sier 
Bjaberg.

Om man aldri tillater seg å være ue-
nige, så vil det være umulig å komme 
videre. Et vennskap uten rom for ue-
nigheter, hvor man utfordrer hveran-
dre, vil stagnere og etterhvert stoppe 
opp. Den fine utviklingen uteblir.

– Det er i alle fall slik jeg ser på det. 
Når det er sagt, så er det jo sjeldnere 
man krangler med venner. Men det er i 
nettopp disse relasjonene man er tryg-
gest og har en gylden mulighet til å 
prøve ut de ulike strategiene ved å vise 
egen vilje og alle de forskjellige følelse-
ne, påpeker Bjaberg, og utdyper:

– Vi må lære barna at også beste-
venner kan både være uenige og kran-
gle. Det hører rett og slett med til det 

å være et helt menneske. Ingen, hver-
ken barn eller voksne, går vel rundt og 
er lykkelige hele tiden? Det er jo mu-
lig, men det hører til sjeldenhetene. 

Øving i trygge omgivelser
På veien mot selvstendighet vil barna 
oppleve å møte motstand. Dette må 
gjøres i trygge omgivelser, og hva er 
vel da bedre enn at det skjer i barne-
hagen, et trygt sted med så mange 

voksne som virkelig bryr seg, ser og er 
genuint til stede i barnas opplevelser?

– Vi har et ansvar for å trygge barna 
på at de kan være uenige, eller kran-
gle, uten at det betyr at de vil miste 
vennene sine av den grunn. Ved at vi 
i barnehagen gir barna vissheten om 

dette, samt støtter opp under det å 
vise følelser, ha egne meninger og tør-
re å stå for disse, vil vi gi dem en styr-
ke til også å kunne vise følelser over-
for mennesker man ikke kjenner så 
godt – siden man allerede har øvd på 
dette i trygge omgivelser.

– Å gi barna redskap til å eie sine 
egne følelser, også de vanskelige, kre-
ver at vi er en lyttende voksen. Vi må 
ha god hørestyrke. Ved å stille spørs-
mål som: Hva skjedde egentlig nå? 
Hvorfor følte du deg urettferdig be-
handlet? Hva var det som gjorde at 
du ble holdt utenfor nå? Hva tror du 
gjorde at det ble som det ble akkurat 
nå?, vil vi hjelpe barna til å se og ana-
lysere situasjonen, påpeker Bjaberg.

En krenkende atferd?
Hvis vi som voksne ikke tør å ta tak i 
det når barna har konflikter seg i mel-
lom, så vil det fra vår side være en helt 
klart krenkende atferd overfor barna. 
Ved å ikke være en lyttende og støt-
tende voksen som ser, blir man selv 
en voksen som mobber og krenker 
dem vi skal ivareta – barna. 

– Uenighet er ikke krenking!
Som voksne må vi tørre å gå inn i barnas konflikter. Det er da de er på  

sitt aller mest sårbare. Vi skal håndtere, akspetere og møte dem, fastslår  
Sondre Bjaberg, pedagogisk leder i Årvollskogen barnehage i Oslo, 

foredragsholder og aktuell med podcasten «Tidligvakt».

tekst: magnhild freuchen  |  foto: marte gjærde

«Vi som voksne må 
våge å gå inn og være 

fullstendig til stede,  
når barna trenger det 

som aller mest.»
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– En konflikt eller uenighet må bar-
na få ha. Det er sunt og utviklende. 
Men; vi som voksne må våge å gå inn 
og være fullstendig til stede når bar-
na trenger det som aller mest. Vi må 
kunne se det fra alle de involvertes 
ståsted. Om vi i motsatt fall snur oss 
bort og ikke våger å gå inn i det, så 
vil det være et klart overgrep overfor 

barna. Vi må være der også når barn 
ikke har det bra og har turt å stå frem 
med følelsene sine. Det er jo nettopp 

når vi har det vondt at vi som mest 
trenger hjelp og støtte, sier Bjaberg.

– Og hvordan skal vi lære barna å 
vise følelser om ikke vi selv går for-

an som et godt eksempel? Og hvor-
dan skal de våge å si ifra om de opple-
ver at vi som voksne ikke lytter og tar 
dem på alvor, legger han til.

Bjaberg mener det er en misopp-
fatning at alle må være venner. Slik 
er det ikke i virkeligheten, og slik vil 
det heller aldri bli. I stedet oppfordrer 
han til å fokusere mer på det å kun-
ne omgås med alle og vise respekt for 
hverandre.

– Jeg opplever at det er så mange 
skrevne og uskrevne regler i barneha-
gen. På besøk i barnehager har jeg så 
ofte sett plakater med påskriften «alle 

«Det er jo nettopp  
når vi har det vondt at  

vi som mest trenger  
hjelp og støtte.»

TIPS!  
Få med deg Sondres 

 digitale kveldskurs:  

«Konflikter – det hjelper  

lite å (bare) si unnskyld»  

24. mars kl. 17.30–20.00. 

Perfekt for personalmøtet!  

For mer info og påmelding  

se utviklingsforum.no
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FAKTA
1.januar 2021 fikk barnehagen 
et nytt regelverk for barne-
hagemiljøet. Dette skal sørge  
for at alle barn får en trygg og 
god barnehage hverdag.

Dette er nytt i loven:
-  Barnehagen har et ansvar for 

å følge med på hvordan alle 
barna har det.

-  Alle ansatte har en plikt til å 
gripe inn, hvis et barn ikke har 
det bra.

-  Alle som jobber i barnehagen 
skal melde fra til styrer, hvis de 
får mistanke om at et barn ikke 
har det trygt og godt.

-  Barnehagen må lage en skrift-
lig plan hvis et barn ikke har 
det bra i barnehagen.

-  Barnehageeier har ansvar for 
at barnehagene følger reglene, 
og må legge til rette for at 
barnehagene oppfyller kravene 
i loven. Kilde: udir.no
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10 spørsmål til  
refleksjons og diskusjon:
   1   Hvordan opplevde du selv som 

barn konflikter?
   2   Del gjerne erfaringer fra noen 

«ferske» konflikter fra barne-
hagen

   3   Hva slags konflikter det mest av 
i barnehagen din? 

   4   Hvilke konflikter er det som 
 trigger deg i barnehagen?

   5   Hvilke konflikter er vanskelig  
å håndtere? 

   6   I konfliktene i barnehagen  
– hjelper du den som er lei seg, 
den som er sinna? 

   7   Rydder du noen ganger bare 
unna konflikter – hva kommer 
det av? 

   8   Tenk over hvordan du håndterer 
konflikter mellom 
– gutter og gutter 
– jenter og jenter 
– jenter og gutter

   9   Hvordan kan man trygge barn 
på at det er greit å krangle og ha 
konflikter? 

10   Hvordan kan man som voksne 
lære barn til å bli gode til å 
 «krangle» og løse konflikter? 

skal være venner» slått stort opp på en 
plakat på veggen. Slik funker det bare 
ikke. Men, det vi skal lære barna er at 
de som ikke er våre venner, er akkurat 
like mye verdt.

– Vi skal alle ta hverandre på alvor 
og lytte. Vi skal kunne være sammen, 
og vi skal ha respekt for alle – også de 
som er ulike oss selv. At alle tanker og 
følelser er like mye verdt. Barn må få 
lov til å si nei, og få lov til å skjerme 
sin egen lek akkurat der og da, uten 
at det er snakk om ekskludering. Alt 
handler om måten det sies nei på. Vi 
voksne må tørre å ta deres parti. Og 
vi må hjelpe den andre til å få nyttige 
redskap til å komme inn i leken.

350 av våre produkter er sertifisert med Svanemerket. Det
garanter er deg som kunde et dokumenter t godt miljøvalg

både når det gjelder ressursbru k, levetid og kvalitet.

AKTIVT OG LEVENDE UTEMILJØ
Søve er en ledende produsent av leke- og aktivitetsapparater. I over 40 år har vi

skapt gode uterom ved hjelp av nytenking og solid håndverk.

LEKEPLASS TRENING LEK OG MORO FRITID

Sammen skaper vi leke- og 
aktivitetsglede som varer

Produktene blir laget på Ulefoss i Telemark - hvor vi følger dem hele veien fra idé til lekeplass. 
Vi kan tilpasse farger og utforming etter dine ønsker og behov. 



350 av våre produkter er sertifisert med Svanemerket. Det
garanter er deg som kunde et dokumenter t godt miljøvalg

både når det gjelder ressursbru k, levetid og kvalitet.

AKTIVT OG LEVENDE UTEMILJØ
Søve er en ledende produsent av leke- og aktivitetsapparater. I over 40 år har vi

skapt gode uterom ved hjelp av nytenking og solid håndverk.

LEKEPLASS TRENING LEK OG MORO FRITID

Sammen skaper vi leke- og 
aktivitetsglede som varer

Produktene blir laget på Ulefoss i Telemark - hvor vi følger dem hele veien fra idé til lekeplass. 
Vi kan tilpasse farger og utforming etter dine ønsker og behov. 
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F
lere barn sykler ute på lekeplas-
sen. Lilja ser på. Hun har også 
lyst til å sykle, men nå er alle 
syklene opptatt, så hun venter. 
Etter en stund går Sam fra syk-

kelen og løper i vei til den andre enden 
av lekeplassen. Da blir en sykkel ledig, 
og Lilja tar den. Stolt balanserer hun 
på setet og rekker nesten ned til bakken 
med føttene. Plutselig kommer Sam til-
bake og vil ha igjen sykkelen «sin». Han 
tar tak i styret, stirrer sint på Lilja og 
sier: «Det er min sykkel.» Men Lilja gir 
den ikke fra seg. Hun bare smiler mot 
Sam og sier: «Lilja ha den.» Sam prø-
ver å overtale henne igjen, men det går 
ikke. Da dytter han Lilja. Lilja begyn-
ner å gråte. Pedagogen griper raskt inn 
og hindrer at Lilja ramler av sykkelen. 
Men hvordan skal hun fortsette? 

Selvfølgelig skal voksne alltid gripe 
inn når det er fare for at barnas sam-
spill går over styr. Da er det nødven-
dig at vi har blitt enige, eller at vi i det 
minste har informert barna om hvilke 
ord de skal bruke. Er det «stopp»? 
Eller «vent»? Eller kanskje dere skal 
vise tegnet for time-out? Samtidig er 
det hva vi gjør deretter som får betyd-

ning for hvordan barn utvikler sin 
sosiale samværskompetanse. 

Krenkelser barn imellom er ofte so-
siale uhell. Barn har ikke alltid evnen 
til å forutse konsekvensene av hand-
lingene sine, eller til å ha både sitt 
eget og den andres perspektiv i fo-
kus. Misforståelser og feiltolkninger 
er vanlige årsaker til at det oppstår 
dilemmaer, og til at noen føler seg 

krenket eller begynner å krangle. Det 
skjer uintensjonelt og er sjelden me-
ningen; barnet visste ikke at vennen 
ville ta det på den måten, eller men-
te ikke å gjøre vennen sin noe vondt. 

Sånn er det for Sam. Han forlot syk-
kelen for å hente noe han trengte, og 
da han kom tilbake, hadde Lilja tatt 
«hans» sykkel. Fra Sams perspektiv 

var den ikke ledig, men fortsatt hans. 
Han prøver noen forskjellige strate-
gier: Dels er han både eldre og stør-
re enn Lilja, og han ser truende ut 
når han tar tak i sykkelstyret og ser 
strengt på Lilja. Dels hevder han sin 
rett til sykkelen, og til slutt prøver han 
å få Lilja bort fra sykkelen ved å dyt-
te henne. 

Fra Liljas perspektiv har hun ventet 
på at en sykkel skal bli ledig, og så er 
det en sykkel som blir det, og da tar 
hun den, og den blir hennes. 

Når den voksne griper inn, som vi 
alltid skal gjøre hvis ikke barna ord-
ner opp selv, må vi spørre oss hva vi 
vil at barna skal lære av at vi griper 
inn. Vi vil selvfølgelig at de skal unn-
gå å krenke hverandre, men ikke bare 
det: Vi vil at de skal forstå hvorfor de 
ikke skal krenke andre, og hva de kan 
gjøre i stedet. Da er det ikke nok bare 
å si ifra eller irettesette barna. I ste-
det er det tre ting som blir viktige å bi-
dra med når vi griper inn og viser bar-
na til rette. 

Jeg pleier å sammenligne det med 
et sosialt førstehjelpsskrin der vi opp-
bevarer ABC-strategier i stedet for 
plaster og bandasjer:

ABC ved sosiale uhell
Sosiale uhell inntreffer daglig i barnehagen, og da er det viktig  

å ha sitt sosiale førstehjelpsskrin tilgjengelig.

tekst: margareta öhman | foto: oda hveem

«Barn har ikke alltid  
evnen til å forutse konse-
kvensene av handlingene 

sine, eller til å ha både  
sitt eget og den andres  

perspektiv i fokus»
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TIPS!  
Bli med på det  

digitale kveldskurset:  

Innenfor og utenfor,  

med Margareta Öhman 

 15. september. Les mer  

på utviklings- 
forum.no
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A 
står for affekter – eller fø-
lelser – og en strategi er å 
finne ut hvilke følelser som 
kommer i omløp i situa-
sjonen, og å bekrefte dem. 

Sam er i ferd med å krenke Lilja. Lilja 
er først glad, men blir lei seg når han 
prøver å ta fra henne sykkelen. Sam 
føler seg frustrert når han ikke får til-
bake sykkelen, og han blir sint når 
hun ikke gjør som han sier. 

Disse følelsene trenger barna å få 
bekreftet og støtte til å roe ned. Hvis 
et barn er opprørt, lytter det ikke til 
de rådene du kommer med. Når vi 
sammen setter ord til de følelsene 
barna opplever, er det to bra ting som 
skjer. For det første utvikler barna en 
slags kognitiv brems, det vil si at de på 
sikt lærer å tenke over hva de føler, og 
å roe seg ned hvis de er opprørt. For 
det andre får de også høre om det an-
dre barnets følelser, og det bidrar på 
sikt til barnas evne til å sette seg inn i 
den andres posisjon. Og dessuten plei-
er man alltid å få en liten ring av til-
skuere rundt, av barn som ikke var in-
volvert i hendelsen, men som merker 
at det skjer noe interessant mellom 
dere. De lærer også av å lytte og ob-
servere hva dere gjør. For å få et bed-
re bilde av de involverte barnas motiv, 
kan vi ramme inn følelsene og sette 
dem i en sammenheng med følgende 
spørsmål: Hva hadde du lyst til? 

«Jeg ville sykle», sier begge barna. 
«Ja, så begge ville sykle, men det gikk 
ikke, og da skjedde ...» 

B 
står for beteende – eller 
atferd – og strategien er å 
løfte frem samspillet mel-
lom barna der vi undersøker 
hva som skjedde: Hvordan 

de kommuniserer, både med ord og 
kroppsspråk, hva de gjør, og eventu-
ell vold som forekommer – i denne si-
tuasjonen at Sam til slutt dytter Lilja. 
Hva kunne Sam ha gjort i stedet? Hva 
vil vi at de skal gjøre en annen gang? 
Igjen – det er ikke nok bare å snakke, 
vi må vise at vi forstår begge barnas 
posisjon og ikke klandrer noen – det 
var jo et uhell! Samtidig er det aldri 
greit å dytte noen, så hvordan kan vi 
støtte Sam i å utvikle gode strategier? 
Vi kan be barna fortelle i tur og or-
den hva som skjedde, og kommentere 
språk, handlinger  og eventuell vold. 
Vi kan ta tegning til hjelp – der vi en-
kelt tegner opp de ulike sekvensene i 
hendelsen. Da kan vi stoppe opp ved 
de ulike bildene og tenke sammen. 
Vi kan også minne barna på forhand-
lingsstrategier som er smarte når 
man vil ha en ting som er opptatt: En 
strategi er å spørre om man får låne 
tingen en stund, eller om man kan ha 
den sammen eller bytte på. En annen 
strategi er å tilby vennen en annen at-
traktiv leke i bytte. Og hvis ikke det 
heller går, må man vente til leken blir 
ledig. Vi kan sammenfatte strategi-
en med spørsmålene: Hva gjorde du? 
Hva kan du gjøre i stedet?

C 
står for kognisjon – først og 
fremst sosial kognisjon, det 
vil si å lære å forstå og forut-
se både vår egen og andres 
atferd gjennom samspill og 

relasjoner når vi deltar i sosiale akti-
viteter sammen. Her et strategien å 
spørre barna om de har tidligere er-
faringer fra situasjoner som ligner på 
den de nå har havnet i, og hvordan de 
da løste problemet, eller om de har 
forslag til gode strategier. Og kanskje 

barna da vil nevne akkurat de strate-
giene du nettopp har nevnt, og det er 
bra, for det viser at de har vært opp-
merksomme og er i ferd med å gjøre 
dem til sine egne. Her kan vi sammen-
fatte med spørsmålet: Hva tenker du? 

Med de yngste barna må vi gjøre det 
meste av denne jobben selv, og snak-
ke oss gjennom uhellet steg for steg – 
hva barna følte, hadde lyst til, gjorde 
og hva de kan gjøre hvis de lærer seg 
de smarte strategiene våre. Det er da 
to ting som er viktige: Den ene er at 
vi ikke foreleser for barna, men gjør 
det kort og konkret, og at vi husker på 
at kroppsspråk er barns første språk. 
Den andre er at vi toner oss inn på 
barnas følelser og bekrefter dem og 
markerer samværsreglene våre på en 
kjærlig måte. 

Så neste gang det skjer et sosialt 
uhell, kan du stoppe opp og prøve å 
telle til tre og teste strategien med det 
sosiale førstehjelpsskrinet:
1.  Hvilke følelser er i omløp? Bekreft 

og sett ord til dem sammen med 
barna. «Hva hadde du lyst til?»

2.  Løft fram hvilken atferd barna 
viser i språk, handlinger og even-
tuell vold. «Hva gjorde du? Hva sa 
du?» Og løft fram hvilken atferd 
og handlinger vi mener er ok. 

3.  Hvilke sosialkognitive strategier 
kan vi støtte? «Hva tenker du? 
Hva kan vi gjøre når to barn vil ha 
samme sykkel?»

Barn lærer fort, så du kan regne med 
å se resultater ganske raskt. Samtidig 
har barn hele barndommen sin på seg 
til å utvikle sine egne strategier, og de 
må få praktisere dem mange ganger 
før de gjør dem til sine egne verktøy.
Lykke til!

«Så neste gang det skjer et sosialt uhell, kan du stoppe opp og prøve  
å telle til tre og teste strategien med det sosiale  førstehjelpsskrinet»
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BARNEHAGEN SOM ARENA FOR 

relasjonsbygging
Vi har tatt en prat med styrerne i  

Torvmoen barnehage og Kløvergården  
barnehage i Kristiansand om hva de har  
fokus på i arbeidet mot mobbing, og for  

å styrke vennskap og inkludering.

tekst: magnhild freuchen | foto: oda hveem
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H
os oss er vi veldig opptatt 
av fokus på vennskap og 
begrepets innhold og min-
dre på begrepet mobbing. 
Vi fokuserer i stedet mer 

på hva vonde uttalelser og handlin-
ger kan gjøre med andre. Det som 
er vondt for deg, trenger ikke være 
vondt for andre, og motsatt. Dette 
gjøres med eksempler og gjerne med 
bakgrunn i bilder, bøker, rollespill el-
ler konkrete hendelser, forteller Siw 
Granroth, enhetsleder i Torvmoen 
barnehage i Kristiansand.

Avdelingene samtaler om hva det 
enkelte barn liker og ikke liker. Dette 
øver barna seg på å dele i fellesskap 

med sin avdeling. Personalet forteller 
barna at det som gjør vondt for andre 
kalles mobbing, når dette skjer gjen-
tatte ganger mot det samme barnet. 
Dette vet de eldste i barnegruppen.

– Ellers er vi voksne bevisste på at vi 
er rollemodeller og har et ansvar for å 
veilede, støtte, motivere og korrigere 
barn. Det er alltid voksnes ansvar når 
barn ikke trives! Vi skal være nysgjer-
rige og undersøke når barn plages el-
ler forteller om vonde hendelser, sier 
Granroth, og utdyper:

– Vi skal systematisk observere, 
samtale med partene og sammen med 
barna avtale alternative handlinger 
når følelser kommer på avveie og gir 

uheldige konsekvenser for andre. Barn 
som plager andre, er ofte ikke klar 
over konsekvensen av det de sier og 
gjør og trenger handlingsalternativer.

Hun påpeker at flere barn også 
kommer fra sårbare familier, der ek-
sempelvis rus, psykisk uhelse eller 
høyt konfliktnivå hos foreldre, kan 
gjøre barn ekstra sensitive i fortolk-
ning og opplevelse av andre barn. 

– Vi har derfor et viktig samfunns-
ansvar i barnehagen for at de sårbare, 
men også alle barn, følges systema-
tisk godt opp. Vi skal ruste dem til å 
fungere godt i sosialt samspill med 
andre og håndtere vanskelige situa-
sjoner underveis.

– DET ER ALLTD VOKSNES ANSVAR  
NÅR BARN IKKE TRIVES
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– I forlengelse av arbeidet med å 
skape et godt selvbilde for alle barn, 
og ruste dem i sosialt samspill, ar-
beider vi videre med ulike fami-
liestrukturer og samtaleverktøy-
et Kroppen er min! Barn trenger å 
reflektere over hvem som er tryg-
ge omsorgspersoner for dem, både 
hjemme og i barnehagen, og hvor-
dan de kan sette grenser for egen 
kropp, forteller enhetslederen.

Den gode tryggheten
I barnehagen skal det være et kvali-
tativt godt miljø som gjennomsyres 
av trygghet, åpenhet og læring. Hos 
oss tør vi å feile, men tar ansvar for 

«Vi skal ruste barna til å fungere godt i  
sosialt samspill med andre og håndtere  

vanskelige situasjoner underveis.»
siw granroth

Temasamlinger med 
barnegrupper 
–  Ulik gruppeinndeling etter be-

hov, eksempelvis aldersinndelte 
for å tilrettelegge med tanke 
på alder, eller i grupper på tvers 
hvis vi ser at det er det beste for 
enkeltbarn eller barnegruppe.

–  Storbarnsavdelingene har en 
dag i uken hvor de har ekstra 
 fokus på psykologisk første-
hjelp: Grønne tanker, glade barn.

–  Samtaler ved hjelp av støtte-
materiell som bøker, korte TV-
program (eksempelvis «Sånn 
er jeg og sånn er det» på NRK 
Super), konkreter (eksempelvis 
røde og grønne bamser).

–  Sanger, rim og regler.
–  Barna er aktivt medvirkende  

i forberedelser, gjennomføring 
og evaluering av tema gjen - 
nom samtaler i strukturerte  
og ustrukturerte aktiviteter.

–  Rollespill.
Kilde: Siw Granroth



38    verktøykassa 1/2021

tem
a

: in
n

en
for

 og u
ten

for

egne feil, og lærer av dem. De ansatte 
øver på å utfordre, stille spørsmål og 
korrigere når andre medarbeidere 
gjør urett. Det kan eksempelvis handle 
om en kollega som har en krenkende 
atferd overfor barn, uavhengig av de 
ansattes funksjon eller rolle i barneha-
gen, påpeker Granroth.

– Vi skiller mellom person og hand-
ling. Vi skal ha fokus på å si hei til alle 
og takk for i dag. Ha blikkontakt, gjerne 
også med et smil. Disse enkle og grunn-
leggende teknikkene påvirker hvordan 
vi virker på hverandre som medarbeide-
re, som igjen påvirker stemningen barn 
og foreldre opplever, sier hun.

– Vi er mange ansatte med ulike 
funksjoner – som renholder, vaktmes-
ter, pedagoger, fagarbeidere, studen-
ter, vikarer og praksiselever. Jeg mener 
det er så viktig å reflektere rundt hvor-
dan vi tar imot både nye medarbeide-
re og nye foreldre, og hvordan vi møter 
mennesker som kommer inn gjennom 
vår port, og som vi ikke kjenner.

Arbeid med foreldre/foresatte
–  Felles presentasjon av pedagogisk arbeid på foreldremøter.
–  Konkretisering av arbeid på den enkelte avdeling.
–  Foreldresirkel som fast tilnærming: Dette innebærer at foreldrene 

sitter i sirkel, og pedagogisk leder tar regien og har spørsmål knyttet 
til et planlagt tema (ut i fra ønske fra foreldre eller personalet). En 
ball sendes rundt, slik at foreldre tar ordet frivillig, en etter en. Dette 
er god inkludering i praksis også med foreldre, etter vår erfaring.

–  Vi oppfordrer foreldre som eksempelvis er alvorlig syke, har barn 
som har fått en diagnose eller lignende, til å være åpne og dele 
sårbarhet med andre foreldre. Erfaringsvis gir det svært positive 
effekter for barnet og økt forståelse fra foreldre og andre barn, som 
også kan snakke om dette hjemme. Færre konflikter for barn som 
strever, ser vi også som et resultat etter dette.

–  Mange foreldre ønsker å bidra, og bidrar ofte med å invitere barn 
med hjem. Det blir også lettere for andre å dele sårbarhet når vi byg-
ger en kultur der dette er normalt og ufarlig og selvsagt kun deles 
internt i foreldregruppen på aktuell avdeling.

–  Foreldresamtaler høst og vår.
–  Egne oppfølgingssamtaler og møter etter behov.
–  Tverrfaglige veiledningsmøter i barnehagen (eksempelvis med 

foreldre, ped.leder, enhetsleder og familiesenteret) etter kartleg-
ging og avklaring mellom foreldre og pedagogisk leder. Vi har mange 
slike møter per år, med ulike tema. Tidlig innsats, fører til riktigere og 
bedre tiltak. Kilde: Siw Granroth
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– VI HAR ET FELLES ANSVAR

A
lle barn fortjener en god 
start. Alle barn har noe 
å tilføre fellesskapet, og 
barn som finner mening 
deltar i aktiviteter. De 

skal oppleve å lære, leke, utvikle 
seg og mestre. Trygge rammer er så 
viktig, fordi trygge barn som trives, 
lærer bedre, sier Silje Trælandshei 
Engelstad. Hun jobber som styrer i 
Kløvergården barnehage i Kristian-
sand.

– Vi ønsker å skape et godt læ-
ringsmiljø der respekt og trygghet 
er i fokus, og i det hele styrke bar-
nas sosiale kompetanse i samspill 
med andre helt fra de er små. Vi øn-
sker robuste barn som er trygge i seg 
selv og som har tro på seg selv, leg-
ger hun til.

«Vi kan ikke forvente 
at barn viser empati og 

respekt for andre, dersom 
vi ikke gjør det selv.»

silje trælandshei engelstad

Den viktige anerkjennelsen
Voksne som anerkjenner barns følel-
ser, er så viktige for deres psykiske 
helse. At de voksne er «påkoblet», 
setter seg ned i barnets høyde, snak-
ker med dem og lytter til hva de har 
å si. Barn må få lov til å vise både 
glede, sinne, tristhet eller frustra-
sjon, og de voksne må ha tid.

– Når vi som voksne i barnehagen 
forstår og anerkjenner barns følelser, 
lærer barna å vise omsorg og utvikler 
sosial kompetanse. Vi kan ikke for-
vente at barn viser empati og respekt 
for andre, dersom vi ikke gjør det 
selv, påpeker Engelstad, og utdyper:

– Vi som jobber i barnehagen skal 
være anerkjennende, varme voksne 
som gir omsorg og setter tydelige og 
forståelige grenser.
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I Kløvergården barnehage har vi fokus på at:
–  Vi setter ord på og roser barnas gode handlinger, og løfter dem frem i 

barnegruppen.
–  Voksne er konsekvente i forhold til uakseptabel atferd; vi skal være 

konsistente vo ksne med mye varme.
–  Vi har blikkontakt i samtale med barna.
–  Vi har fokus på følelser, og bruker blant annet boken «Farger og følel-

ser» av Anna Llenas. Det er så viktig for barna å kunne reflektere over 
egne følelser i samvær med hverandre, i etterkant av en konflikt eller 
ved urolighet i lek.

–  Vi har fokus på å skape felles referanser i barnegruppen. Dette vil bidra 
til et sterkere fellesskap og samhold.

–  Vi snakker åpent i samling: Her er det rom for at barna hører hverandre 
i fellesskap, på grunn av den faste rutinen med håndsopprekning og 
fokus på at alle barna skal bli hørt.

–  Vi bruker barnesamtaler og pedagogisk opplegg/verktøy i samlings-
stund med fokus på sosial kompetanse, mobbing og inkludering, 
eksempelvis «Steg for steg» og «Være sammen». Vi benytter oss av 
rollespill og konkreter når vi snakker om temaene. Barna skal gis en 
reell mulighet til å si sin mening om ting.

–  Vi tar barnas følelser på alvor, og snakker åpent om at vi kan føle for-
skjellig i forskjellige situasjoner.

–  Gjennom speiling viser vi i personalet at vi forstår barnet. Vi kommen-
terer barnets atferd: «Å, ble du lei deg?», «fryser du, vennen min?», 
«er du sint?»

–  Barna skal kunne si positive ting om hverandre. Vi snakker til hveran-
dre på en god måte, vi snakker fint om barna som er i barnehagen og de 
som ikke er tilstede. Vi må gi barna en følelse av at vi alle er en del av 
fellesskapet.

–  I samarbeid med barna lager vi sosiale kjøreregler med positive fortegn.
–  Vi jobber aktivt med å øke barnas lekekompetanse.
–  Personalet jobber målbevisst med sosial kompetanse i barnehagen: 

Selvhevdelse, empati, rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, lek, 
glede og humor.

–  Ved å danne lekegrupper med samme barn og voksen over tid, blir 
barna bedre kjent og bygger gode relasjoner. Lekegrupper gir oversikt, 
struktur og trygghet.

–  Gjennom spill lærer barna å vente på tur, og å dele. Dette er viktige 
ferdigheter i leken! Kilde: Silje Trælandshei Engelstad

Styreren fremhever viktigheten av 
å la barna få være litt i følelsene sine, 
og avlede dem minst mulig for å unn-
gå gråt.

– Vi trøster og kan for eksempel si at 
«ja, jeg skjønner at du blir lei deg når 
pappa går på jobben», «se, nå ble Lisa 
glad når du ga henne bilen, se hun 
smiler» eller «nei, nå ble Trond lei seg, 
hva kan vi gjøre for å gjøre han glad 
igjen?». Å sette ord på barnets følel-
ser er noe vi gjør fra de er helt små, og 
det forutsetter at vi voksne er tilstede 

i hverdagen gjennom lek, samtaler og 
det å være en observerende voksen.

Fokus på relasjonsbygging
Engelstad er tydelig på at et sam-
arbeid mot mobbing og utenforskap 
er et felles ansvar mellom barnehagen 
og hjemmet. Hun mener foreldre må 
tidlig på banen og at bevisstgjøring 
av deres rolle er viktig. Ansvarsroller, 
tiltak og økt kunnskap om mobbing 
er derfor naturlige tema på foreldre-
møter.
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– Hvordan snakker foreldrene om 
andre foreldre og barn når de er 
hjemme? Barna speiler holdninge-
ne vi voksne har, så vi må tidlig in-
formere foreldrene om den viktige 
rollen de har i forebygging av mob-
bing i barnehagen. Voksne er gode 
rollemodeller både i ord og handlin-
ger, barn sanser med hele kroppen.

– Ikke minst oppmuntrer vi også 
foreldre til å bidra til fellesskapet på 
fritiden, med å finne på ting utenfor 
barnehagen, hvis det er konflikter 
innad i en vennegruppe.  Dette kan 
styrke relasjonen deres, og forsk-
ning viser at nettopp gode relasjo-
ner mellom foreldre bidrar til å fore-
bygge mobbing, sier Engelstad.

Ved mobbing, utenforskap eller ekskludering:
–  Har vi dialog med barna. Det er viktig å være tidlig ute dersom mobbing 

observeres.
–  Dialog med foreldre.
–  Holder personalgruppen oppdatert.
–  Har faste ansatte som følger opp leken mellom barna.
–  Vi bruker verktøyet pedagogisk analyse der vi ser på hva som er 

opprettholdende faktorer og som opprettholder mobbing, ekskludering 
eller utenforskap. Hva kan vi rundt barnet gjøre for at det ikke skal skje 
mobbing? Vi jobber med læringsmiljøet i barnehagen: Hvordan vil vi ha 
det hos oss? Sammen må vi skape en kultur for raushet for forskjeller, 
der alle kan prøve og feile.

–  Forebyggende jobber vi aktivt med pedagogisk analyse og evaluerer 
jevnlig tiltak vi har igangsatt for å forebygge utestengelse, mobbing og 
krenkelse i barnegruppen. 

–  Vi møter foreldrene ved levering og henting. Her er det åpne dialoger, 
og foreldrene skal føle seg trygge på å si i fra hvis de har fått høre noe 
av barnet hjemme som det er ønske om at personalet følger opp videre i 
løpet av barnehagehverdagen.

–  Personalet må ha en felles forståelse for hva mobbing og krenkende 
atferd innebærer. Sammen skal vi bygge et læringsmiljø i barnehagen 
basert på felles verdigrunnlag og profesjonelle holdninger. Vi bruker 
pedagogisk analyse for å arbeide med dette der praksisfortellinger og 
bilder er gjenstand for drøfting.

–  Vi snakker om at det skjer mobbing i barnehagen, og at vi må tørre å se 
det samtidig som vi tar tak i det. Vi har fokus på å øke kunnskapen hos 
de ansatte, og fokusere på systemnivå: Hva er det rundt barnet som 
opprettholder at de opplever mobbing og utestengelse?

Kilde: Silje Trælandshei Engelstad

«Voksne er gode 
rollemodeller både i  
ord og handlinger,  
barn sanser med  

hele kroppen»
silje trælandshei engelstad
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Se digitalt  

foredrag med  
Ingrid Lund på

www.barnehage-
forum.no!
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D
et gøyeste med å gå i barne-
hagen er å leke med folk, sier 
Markus på 5 år. Markus sier 
det som de aller fleste bar-
nehagebarn gir uttrykk for: 

Selve hensikten med å gå i barne-
hagen er å leke og få venner. Mange 
barnehagebarn bekymrer seg for å 
ikke få venner og bli utestengt fra le-
ken (Lund et al., 2015). 

Å være inkludert i lek er et grunn-
leggende behov og sentralt for ut-
vikling av barns sosiale, kognitive og 
emosjonelle utvikling. Det er i leken 
barn utforsker, prøver og øver seg på 
livet. For å kunne utfolde seg i lek på 
en god måte trenger barn trygghet 
og opplevelse av å høre til i fellesska-
pet. Men ikke alle barn har et trygt og 
godt barnehagemiljø. Forskning vi-
ser at barn blir utestengt fra lek og at 
mobbing i barnehagen skjer (Helge-
sen, 2014; Lund et al., 2015). 

Hvordan vi tenker om mobbing 
henger sammen med hvordan vi ten-
ker om barn. Våre holdninger er at 
barn vil samarbeide, men de trenger 
at voksne legger til rette for lek og 

hjelper barn med å løse konflikter når 
det er nødvendig. Barn er forskjelli-
ge og har med seg ulike erfaringer av 
trygghet og utrygghet. Noen er mer 
robuste og trer ut i verden med stor 
tro på at det går bra, andre er mer for-

siktige. Barn opplever «verden» for-
skjellig og takler utfordringer på ulik 
måte. Det betyr at vi som voksne må 
anerkjenne det enkelte barns opple-
velse av en situasjon, fordi det er sub-
jektive opplevelser som ikke kan av-
feies eller bagatelliseres. 

Når det gjelder forståelsen av mob-
bing, retter vi hovedfokus mot det 
grunnleggende behovet alle barn har 

for å oppleve tilhørighet i de felles-
skap de er en del av. 

Regjeringen innførte  endringer i 
barnehageloven som gjelder fra 1.1.2021. 
Vi tar for oss de viktigste endringene 
ved å referere til lovteksten, og under 
hvert punkt kommer vi med forslag til 
hvordan den enkelte barnehage, sty-
rer og personalgruppe kan drøfte og 
håndtere dette sammen.

Nulltoleranse – og forebygging 
av mobbing
Barnehagene forpliktes til å ha nulltole-
ranse mot krenkelser som utestenging, 
mobbing, vold, diskriminering og tra-
kassering og har plikt til å forebygge til-
feller hvor barn ikke har et trygt og godt 
barnehagemiljø, ved å arbeide konti-
nuerlig for å fremme helsen, trivselen, 
leken og læringen til barna (§ 41).

Mange vil si at nulltoleranse er urea-
listisk av flere grunner, fordi der men-
nesker møtes, både barn og voksne, 
oppstår det fra tid til annen uenig-
heter og konflikter. Samtidig så er 
det viktig å ha visjoner, noe å strekke 
seg mot og som virker  forebyggende 

Muligheter og utfordringer  
i møte med ny aktivitetsplikt

Barnehagene har fra 1. januar en aktivitetsplikt knyttet til et trygt  
og godt barnehagemiljø. Det betyr at terskelen for å følge med,  

varsle, undersøke, sette inn tiltak og utarbeide en skriftlig plan er  
lav for alle ansatte. Hva betyr dette for barnehagene praksis?

tekst: ingrid lund og anne helgeland  |  foto: oda hveem

«Vi som voksne må 
anerkjenne det enkelte 
barns opplevelse av en 
situasjon, fordi det er 

subjektive opplevelser 
som ikke kan avfeies eller 

bagatelliseres.»
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i arbeidet mot mobbing. Barneha-
gens plikt til å forebygge mobbing kre-
ver systematisk arbeid, gode struk-
turer og rutiner som gjenspeiler seg 
i hele barnehagehverdagens praksis. 
Et godt barnehagemiljø kjennetegnes 
av et godt og trygt psykososialt mil-
jø for både voksne og barn, med gode 
rutiner, tydelig inkluderende ledelse 
og en trygg og åpen kommunikasjons-
form (Lund & Helgeland, 2020, s.146).

Aktivitetsplikt
Med endringene i barnehageloven er 
det innført aktivitetsplikt som krever 
at barnehagen følger med på hvor-
dan alle barn har det og setter inn til-
tak når det er mistanke om at ett eller 
flere barn ikke har det bra i barneha-
gen (§ 42). Aktivitetsplikten gjelder 
for ALLE som jobber i barnehagen, og 
som «regelmessig oppholder seg i bar-
nehagen». Aktivitetsplikten består av 
flere delplikter:

Plikten til å følge med:
Plikten til å følge med er den første 
delplikten og innebærer at «alle som 
arbeider i barnehagen, skal følge med på 
hvordan barna i barnehagen har det».

I praksis vil plikten til å følge med 
inkludere systematiske tiltak, som ru-
tiner for tilstedeværelse i barnegrup-
pene og systematisk observasjon 
blant alle barna. Det er viktig at per-

tem
a

: in
n

en
for

 og u
ten

for

Sentrale problemstillinger til 

drøfting i personalgruppen 
er spørsmål som handler om 

syn på barn og forståelse av 
mobbing:
– Hva er en krenkelse? 
–  Hvor går grensen mellom 

konflikter og mobbing? 
–  Hvem skal bestemme hva 

som er sårende og oppleves 
krenkende for et barn? 

–  Hva betyr det å være en 
tydelig voksen?
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sonalet er bevisst gruppedynamikken 
i tillegg til å følge med på hvordan det 
enkelte barn har det. Gode rutiner må 
innarbeides gjennom hele barneha-
gehverdagen: i morgensituasjon, gar-
derobesituasjoner, alle overgangs si-
tuasjoner, måltid, utelek, innelek etc. 

Et tema som ofte går igjen, er utele-
ken da mange barnehager legger opp 
til møtedeltakelse og pauser i barnas 
utetid (Eek Brandlistuen, 2015). Mob-
bing og utestengelse forekommer let-
tere i utetiden, fordi det er færre 
voksne og mindre/lite strukturert lek 
(Alvestad, 2019). 

Plikten til å varsle 
barnehagens styrer:
I loven fremkommer at «Alle som 
arbeider i barnehagen, skal melde fra 
til barnehagens styrer dersom de får 

Spørsmål som kan være 
aktuelle å drøfte i personal-
gruppen: 
–  Hvordan er strukturen i den 

enkelte avdeling, og som bi-
drar til trygge, gode rammer 
for alle barna gjennom hele 
barnehagehverdagen? 

–  Har alle avdelinger god 
oversikt over at alle barn er 
inkludert i fellesskapet?

–  Hvilke metoder har vi for å 
sikre oversikt? (eks. system-
tisk observasjon el. annet)

–  Hva fungerer bra og hva kan 
vi gjøre bedre?

–  Hvordan disponerer barne-
hagen de voksne i uteleken? 
Hva er de voksnes ansvar? 
Hvem har ansvar for sik-
kerhet? Hvem har ansvar 
for en lek som alle barn har 
mulighet til å delta i? 

–  Hvordan organiserer vi 
måltidet? Hvordan skaper vi 
fellesskap ut av måltidet? Er 
«alle med» i praten?
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mistanke om eller kjennskap til at et 
barn ikke har et trygt og godt barneha-
gemiljø. Styreren skal melde fra til bar-
nehageeieren i alvorlige tilfeller».

Dette handler om at når en ansatt 
kjenner en uro for et barn, skal det tas 
på alvor og meldes fra til styrer. Det 
kan være risiko for at lovtekstens «i 
alvorlige tilfeller» bidrar til at uroen 
skyves bort som «ikke alvorlig nok» 
for å melde fra til styrer. Eller at  styrer 
ikke tenker det er «alvorlig nok». 

Terskelen til styrers kontor skal være 
lav. Det betyr at plikten til at ansatte 
skal varsle styrer vil lettere kunne 
bli overholdt i en barnehage der sty-
rer har kommunisert på en tydelig 
og åpen måte at terskelen er lav for å 
melde i fra. Da er det helt avgjørende 
at styrer har gode kommunikasjons-
ferdigheter som gjør at alle ansatte 
opplever at de blir tatt på alvor når 
de kommer med en uro, en konkret 
bekymring eller en hendelse som den 
ansatte ønsker å melde fra om. 

Det blir opp til styrer å vurdere om 
hendelsen kommer inn under det som 
lovverket betegner som «alvorlige til-
feller». I slike tilfeller vil det være til 
stor støtte for styrer der hun/han har 
gode og innarbeidede samarbeidsru-
tiner med barnehageeier, der terske-
len er lav for gode dialoger omkring 
utfordrende hendelser. 

Plikten til å undersøke:
I lovteksten fremkommer: «Ved mis-
tanke om eller kjennskap til at et barn 
ikke har et trygt og godt barnehage-
miljø, skal barnehagen snarest under-
søke saken». Denne mistanken eller 

kjennskapen kan komme fra foreldre, 
barnet selv eller barnehageansattes 
uro for et barn eller gruppedynamik-
ken i barnegrupper. 

Hvor grundige undersøkelsene skal 
være vil alltid bero på skjønn, og det 
avhenger også av den enkelte situa-
sjons alvorlighetsgrad. Her er det ikke 
snakk om å bevise noe eller hvem som 
har rett eller galt. Her må de ansatte 
alltid har klart for seg: Med utgangs-
punkt i bekymringens innhold, enten 
på bakgrunn av barnehageansattes 
uro, foreldres tilbakemelding eller 
barnets ytringer/atferd, skal det 
gjennom undersøkelsen samarbeides 
frem hvilke tiltak som skal iverkset-
tes for at barnet/barna får et trygt og 
godt barnehagemiljø.

Plikten til å sette inn tiltak
«Tiltakene skal velges på grunnlag av 
en konkret og faglig vurdering». Dette 
betyr at det i vurderingen skal frem-

komme hvilke hensyn som er vektlagt 
og begrunnelse av tiltakene. Det skal 
fremkomme hvilke avveininger som 
er gjort når det gjelder det enkelte 
barns beste. Denne plikten varer helt 
til barnet har det trygt og godt. Det 
betyr at det underveis i tiltaksarbei-
det alltid må sjekkes ut om tiltakene 
virkelig er til barnets/barnegruppens 
beste. Da må barnestemmen/e høres 
og atferden observeres underveis i 
tiltaksprosessen. Ikke-virksomme til-
tak kan virke opprettholdende for 

Et tema for diskusjon i perso-

nalgruppa bør være nettopp 
dette punktet: Hvordan kan 
vi i denne barnehagen sikre 
at en uro for et barn blir tatt 
på alvor?

Barnehagen har her en 
undersøkelsesplikt og det 
skal foretas en vurdering til 
barnets og barnegruppas 
beste. Det innebærer:
–  Å snakke med barnet og 

de barna som er involvert. 
Barnets/barnas subjektive 
opplevelser skal tas på alvor 
og er en del av vurderingene 
av barnets beste

–  Snakke med foreldrene om 
foreldrenes opplevelse av 
hvordan barnet har det, evt. 
endringer siste tid

–  Barnehagenes vurderinger 
på bakgrunn av systema-
tisk observasjon av barnet/
barnegruppa

–  Evt. innkalle til møte med 
samarbeidspartnere som 
har samarbeidet med forel-
drene om barnet (Helsesta-
sjon, Bup, PPt, Barnevern)
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et utrygt barnehagemiljø og bli en 
kamuflasje, dersom ansatte og for-
eldre ikke hele tiden har tett dialog 
og samarbeid med hverandre og bar-
net/barna. Det betyr at evaluering og 
igangsetting av nye tiltak også er en 
del av denne plikten der det er nød-
vendig. 

Noen ganger kan og skal tiltakene 
være individrettet, noen ganger mer 
gruppeorienterte. 

Og da kan barnehagen involvere 
andre instanser som kan gi den ekstra 

støtten barnet og de ansatte trenger 
for at tiltakene blir utarbeidet til bar-
nets beste. Et utenfra-blikk kan noen 
ganger være godt i denne type saker. 

Tiltak kan vurderes både som kort-
siktige og langsiktige. Når tiltak set-
tes inn i en konkret sak, blir det også 
viktig at de voksne hele tiden har et 
overordnet blikk på hvordan tiltak 
som fungerer kan bli en del av barne-
hagens rutiner og strukturer. Inklude-
rende barnehagemiljøpraksis bygger 
alltid på en reflekterende praksis der 

barnehagen er opptatt av å lære av de 
erfaringer som blir gjort i en meldt 
barnehagemiljøsak. 

I alle de overnevnte plikter er bar-
nesamtalen sentral. Barnets atferd er 
et språk som må leses av voksne. Etter 
hvert som språket blir en sentral del av 
barnets formidling av følelser og opp-
levelser, blir samtalen med barnet et 
viktig utgangspunkt for forebyggende 
arbeid, så vel som et konkret verktøy 
underveis i konkrete situasjoner der 
barn ikke har det trygt og godt. 
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Plikten til å utarbeide en skriftlig plan
Vurderingene skal munne ut i en 
skriftlig plan. Etter loven skal det i den 
skriftlige planen fremkomme:
a)  hvilke problemer tiltakene skal 

løse, 
b)  hvilke tiltak barnehagen har plan-

lagt, 
c)  når tiltakene skal gjennomføres, 
d)   hvem som skal gjennomføre tilta-

kene og
e)  når tiltakene skal evalueres.

Barnehagen må tilpasse hvert eneste 
punkt til den konkrete saken. Pla-
nen skal være et levende dokument, 

og barnehagen må sørge for at den er 
oppdatert og reflekterer eventuelle 
endringer som gjøres underveis i pro-
sessen. Målet med planen er at den 
blant annet skal sørge for en forsvar-
lig og hensiktsmessig praksis som gir 
etterprøvbarhet. 

Skjerpet aktivitetsplikt
§ 43 omhandler skjerpet aktivitetsplikt 
dersom en i barnehagen krenker et 
barn. Styreren skal melde fra til bar-
nehageeieren. Dersom en som arbei-
der i barnehagen, får mistanke om 
eller kjennskap til at styreren i barne-
hagen krenker et barn, skal vedkom-
mende melde fra til barnehageeieren 
direkte.

Det betyr at som kollega må du si 
ifra og tåle ubehaget. Du har ikke noe 
valg. Vi vil anbefale at personalgrup-
pen drøfter holdninger og rutiner for 
hvordan kommunikasjonen skal fore-
gå dersom en ansatt ser/hører en kol-
lega krenker et barn. Det å ta denne 
utfordrende tematikken opp på for-
hånd i personalgruppen med jevne 
mellomrom vil kunne virke forebyg-
gende og gjøre det enklere å si ifra når 
hendelser oppstår. 

Både barna og foreldrene er avhen-
gig av at de ansatte har en kommuni-
kasjonskultur hvor utfordrende tema-
tikk håndteres på en god måte. Dette 
er en utfordrende tematikk. Det er 
ikke lett å si i fra når en opplever at 
en voksen har krenket et barn. Redse-
len for at det skal bli verre, at det skal 
skape splid i kollegagruppen, at en 
skal bli stemplet som «tyster», «bedre-
viter», «for følsom» er en risiko. Men 
det er enklere i en arbeidsmiljøkultur 
der tilbakemeldingspraksis og kolle-
gaveiledning er en del av de ansat-
tes hverdags-verktøy for økt bevisst-
het på egne styrker og utfordringer i 
voksenrollen. Der «idyllen» råder, og 
konfliktskyhet er en stor del av kul-
turen, er det langt mer utfordrende 
å melde i fra om en ansatt som kren-
ker et barn. Der det er tette, usunne 

allianser mellom ansatte, som støt-
ter hverandre i «tykt og tynt», er det 
også langt mer utfordrende å si ifra. 
Da er redselen for selv å bli utenfor 
en del av det som kan føre til at en lar 
være å si ifra. Derfor er forebyggen-
de arbeid så viktig. Et forebyggende 
arbeid som fokuserer på de voksnes 
arbeidskultur, kommunikasjonskul-
tur og rutiner for veiledning og til-
bakemeldinger, vil kunne styrke den 
enkeltes mot til å si ifra. I tillegg vil 
denne type forebyggende arbeid også 
kunne føre til at terskelen blir lav for å 
si ifra til hverandre, og saker vil kun-
ne  løses raskere. Dette vil igjen styrke 
barnas rettigheter til et trygt og godt 
barnehagemiljø. 

Tips til barnesamtalen
–  Koble deg på barnet, snakk 

om det barnet er opptatt av.
–  Vær bevisst på at du er opp-

merksomt og varmt tilstede.
–  Lytt til hva barnet har å si – 

ikke ta over samtalen.
–  Anerkjenn barnets følelser, 

både gode og vanskelige 
følelser.

–  Hjelp barnet til å sette ord på 
følelsene.

–  Hjelp barnet til å finne ut av 
følelsene, finne ordene og 
hvordan følelsen kjennes ut.

–  Knytt barnets opplevelse og 
følelse til situasjonen.

–  Bekreft barnet på uttalel-
sene. Å bekrefte er mer enn 
å gjenta, det betyr også å 
være interessert og empatisk 
til stede, og respondere med 
passe tempo og toneleie.

–  Legg vekt på å være rolig i 
situasjonen.

–  Lytt oppmerksomt til bar-
nets signaler for ønske om 
avslutning av samtalen eller 
om barnet skifter oppmerk-
somhet. Følg barnets fokus 
– men led eventuelt også 
tilbake eller for avslutning.

Vi anbefaler at dere ved jevne 
mellomrom «tar temperatu-
ren» på kommunikasjons- og 
tilbakemeldingskulturen 
i barnehagen ved hjelp av 
svarene dere kommer frem til 
i forhold til følgende spørsmål: 
–  Hva er denne barnehagens 

styrke i kommunikasjonen 
mellom ansatte slik jeg opp-
lever det?

–  Hva er denne barnehagens 
utfordring i kommunikasjo-
nen mellom ansatte slik jeg 
opplever det?

–  Hva er denne barnehagens 
styrke i tilbakemeldingskul-
turen mellom ansatte slik 
jeg opplever det?

–  Hva er denne barnehagens 
utfordring i tilbakemeldings-
kulturen mellom ansatte slik 
jeg opplever det?

–  Hva kan og vil jeg bidra med 
for å styrke kommunika-
sjonskulturen i vår barne-
hage?

–  Hva kan og vil jeg bidra med 
for å styrke tilbakemeldings-
kulturen i vår barnehage?
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Når en ansatt får mistanke om eller 
kjennskap til at styreren i barneha-
gen krenker et barn, skal den ansatte 
melde direkte i fra til barnehageeier. 
Da er det barnehageeier som tar saken 
videre, undersøker saken, informerer 
og tar ansvar for å sette inn tiltak og 
følge opp disse. Barnehagen er et helt 
avgjørende fellesskap for små barn. 
Barna mestrer og feiler, og der øver 
og prøver de seg på kunsten å være 
sammen med andre på gode måter i 
lek og i hverdagens små og store hen-
delser. Mobbing og utestengelse kan 
skje når følelser tar ville veier og de 
sosiale prosesser går av sporet i leken 
og samværet mellom barn. Konflik-
ter og uoverensstemmelser er en del 
av hverdagen, som barn skal lære å 

mestre, men som de av og til tren-
ger hjelp til fra de voksne. Ansvaret 
for det trygge barnehagemiljøet lig-
ger alltid hos de voksne: Barn tren-
ger trygge, tilstedeværende og rause 
voksne som veileder, trøster og lytter 
til alle barnas stemmer. Det er i van-
skelige og utfordrende situasjoner i 
barnegruppa at den pedagogiske og 
profesjonelle barnehagekompetan-
sen utfordres. Det er også da resulta-
ter fra forebyggende arbeid med fokus 
på inkludering viser seg i samarbeid 
mellom kollegaer, med foreldre, med 
barn og med samarbeidspartnerne. 
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For innspill til hvordan en 
utfordrende samtale mel-
lom kollegaer kan foregå, 
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Ingrid Lund og Anne Helgeland gir i boken;  
Mobbing i  barnehage og skole, nye perspektiver og 
ny viktig kunnskap. De forsterker også be  tydningen 
av hva og hvordan vi kan forebygge og jobbe mot 
mobbing og for inkludering. 
Les mer om boken i barnehagebutikken.no 
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Den voksne forebygger og stopper mobbing
Vår forståelse av barn, barns atferd og mobbing danner grunnlaget 

 for hvordan man observerer, handler, reflekterer og evaluerer  
egen praksis rundt mobbing. Og dersom vår forståelse er at  
«mobbing ikke skjer i vår barnehage», er det fare på ferde.

av sigurd aukland  |  foto: oda hveem

D
et er personalets oppgave å 
forebygge, oppdage og stop-
pe mobbing så vel som dis-
kriminering, utestenging, 
krenkelser og uheldige sam-

spillsmønstre. Noen barn vil streve 
mer enn andre, og når de ikke får til 
samspill og lek med andre barn, tren-
ger de hjelp fra voksne.

Barn som blir mobbet i barneha-
gen opplever brudd på retten til å 
føle seg trygg og til å trives. Sosial 
utestenging kan være nesten usyn-
lig. De voksne i barnehagen må der-
for være aktivt og oppmerksomt til 
stede for å hjelpe barna i å bygge 
positive relasjoner, delta i samspill, 
stoppe uønsket samspill og fremme 

samhandling som er trygg, positiv og 
utviklende.

Gode relasjoner og trygge og tyde-
lige voksne er en forutsetning for at 
barn trives i barnehagen. De sene-
re årene er det blitt satt kraftig fo-
kus på voksenrollen når det gjelder 
mobbing i barnehagen. Men  forskere 
(Lund 2015) har også påvist  hvordan 
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voksne i barnehagen kan krenke bar-
nets opplevelse av tilhørighet og følel-
sen av å være betydningsfull for felles-
skapet. I forskningsrapporten «Hele 
barnet – hele løpet; Mobbing i bar-
nehagen» er det derfor betenkelig og 
trist å lese at 1,3 prosent av de ansat-
te i barnehag ene svarte at «barn for-
tjener å bli mobbet» og at hele 7,5 pro-
sent mente at «barna selv har skyld i at 
de utsettes for mobbing» (Lund 2015). 

Schwartz mfl. (2007) har vist at 
barn kan lære mobbing ved å være 
vitne til voksne som mobber andre 
barn ved å kjefte, skrike, true og straf-
fe. Alternativet er å ta initiativ til pro-
blemløsning, sette grenser og ta an-
svar for å sikre positiv samhandling. 
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«Gode relasjoner  
og trygge og tydelige 

voksne er en forut-
setning for at barn  

trives i barnehagen.»

Blant eldre barn er det gjort studi-
er som viser at når en voksen begyn-
ner å omtale et barn positivt og gjø-

re hyggelige aktiviteter sammen med 
det, vil barnegruppen slutte å avvise 
barnet. Når voksne sikrer et positivt 
samspill, og når voksne sikrer at alle 
barn blir inkludert i fellesskapet, viser 

det seg at mobbeatferd i barnegrup-
pen hindres (Drugli, 2017).

Derfor er sterkt problematisk at 
barn kan bli utsatt for mobbing i bar-
nehagen uten at voksne griper aktivt 
inn. Fremdeles er det behov for å set-
te søkelyset på at voksne kan bidra til 
mobbing gjennom manglende forstå-
else, kompetanse, bagatellisering og 
ignorering, eller ved å legge skylden 
på barnet. Uavhengig av hva vi ar-
beider med i barnehagen, vil det all-
tid være de voksnes holdninger som 
ligger til grunn for de handlinger som 
utføres (Lund 2020).

Barn som blir mobbet i barnehagen, 
tror ofte de er skyld i det selv. De sav-
ner hjelp fra voksne (Nergaard 2020). 
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Fra 2021 ble det innført nye regler for 
barnehagens mobbe-arbeid i barne-
hageloven. Endringene skal sikre at 
alle barn et godt og trygt psykososi-
alt barnehagemiljø. Bakgrunnen er 
at forskning indikerer at mellom åtte 
og tolv prosent av barnehagebarna i 
Norge opplever å bli mobbet. Mob-
bingen skjer i form av plaging, erting 
eller gjentatt utestenging fra lek. 
Enkelte barn opplever også at de blir 
mobbet av personalet. 

Det lovfestes for det første at barne-
hagen ikke skal godta krenkelser som 
utestenging, mobbing, vold, diskrimi-
nering og trakassering. Alle som job-
ber i barnehagen, skal følge med på 
hvordan barna i barnehagen har det. 

Forslag til drøfting:
1.  Har vi en god bevissthet om voksenrollen når det gjelder mobbing 

hos oss?
2.  Tør vi å tenke at mobbing forekommer også hos oss?
3.  Gi hverandre ett eksempel hver på hvordan dere tilrettelegge 

det daglige omsorgsarbeidet, hverdagsrutinene og praktiserer 
oppmerksomt nærvær for å skape gode opplevelser for barn som 
blir utestengt og/eller mobbet.

4.  Barn som forteller at de blir ertet eller plaget av andre, gir uttrykk 
for at dette gjerne skjer på steder hvor de voksne ikke er. Hvilke 
rutiner har dere for å sikre at dere er til stede i slike kritiske situa-
sjoner?

5.  Har vi voksne som mobber barn i vår barnehage? Hvordan vet vi 
det, og hva gjøres i så fall?

6.  Bruker vi bagatellisering, ignorering eller å legge skylden på bar-
net når vi oppdager krenking, utestenging eller mobbing?
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Dessuten har alle plikt til å gripe inn 
når et barn utsettes for slike krenkel-
ser. Alle som arbeider i barnehagen, 
plikter også å melde fra til barneha-
gens styrer dersom de får mistanke 
eller kjennskap til at et barn ikke har 
et trygt og godt barnehagemiljø.

Det lovfestes også en aktivitets-
plikt. Aktivitetsplikten innebærer at 
barnehagen umiddelbart skal under-
søke saken når det er mistanke om, 
eller når barnehagen får kjennskap 
til, at et barn ikke har et trygt og godt 
barnehagemiljø. Det samme gjelder 
når et barn eller foreldre sier ifra om 
at barnet ikke har et trygt og godt 
barnehagemiljø. Og dersom et barn 
eller foreldrene sier ifra om at bar-
net ikke har et trygt og godt barne-
hagemiljø, skal barnehagen så langt 
det finnes egnede tiltak, sørge for at 
barnet kan ha et trygt og godt bar-
nehagemiljø. Barnehagen må lage en 
skriftlig plan for hvordan barnet og 
barnegruppen skal følges opp.

Det lovfestes dessuten en plikt for 
barnehagen til å forebygge tilfeller 
hvor barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Barnehagen må 
kontinuerlig arbeide for å fremme 
helse og trivsel for barna. 

Det er også lovfestet en skjerpet 
aktivitetsplikt ved mistanke om, el-
ler kjennskap til, at en som arbeider 
i barnehagen, krenker et barn. Be-
stemmelsen forteller hvem kollegaen 
skal melde fra til og også hvor raskt 
det skal varsles. 

Disse nye lovpåleggene stiller ek-
stra krav til styreren i barnehagen. 
Særlig gjelder dette i barnehager 
som ikke har utviklet en tilbakemel-
dings- og samarbeidskultur og som 
mangler systematisk og forebygging 
i arbeidet med barns psykososiale 
miljø. Barnehager skal ha nulltole-
ranse mot mobbing.

Dette er en del av et større verk-
tøy som handler om hvordan de 
voksne i barnehagen kan arbei-
de med barns trivsel og hvordan 
du som arbeider i barnehagen 
kan støtte de i deres sosiale 
utvikling. Verktøyet finner du  
på www.barnehageforum.no

 
Forslag til drøfting:
Bruk gjerne IGP-metoden 
(først individuelt, så gruppe 
og deretter plenum) når dere 
tar stilling til de fire utsag-
nene her:
1.  Vi jobber systematisk og 

forebyggende for å skape 
et trygt og godt miljø der 
barna trives og er sosialt 
inkludert. 

2.  Vi har «vidvinkel» i obser-
vasjonsarbeidet vårt slik at 
vi oppdager barn som blir 
utestengt og/eller mobbet.

3.  Vi har en tilbakemeldings- 
og samarbeidskultur som 
gjør at vi fort kommer i 
gang med tiltak når mob-
bing skjer.

4.  Vi er godt kjent med de 
nye reglene rundt mobbing 
i barnehagehageloven. Vår 
barnehage har systemer 
som fungerer slik loven 
krever.



 

MATiBOX tilbyr spennende, sunn, næringsrik og variert varmmat levert rett på døren 

ENKLE og SMARTE løsninger for matservering til barnehager 

 

 

VARMMAT til BARNEHAGER 
 

TEST OSS 
Bruk kode MB2021 

 

50% 
Rabatt 

På første leveranse 
 
 

SMARTE FORPAKNINGER 
Har du behov for å servere mat til mindre 
grupper/kohorter? Vi har markedets beste løsning, 
"Smartforpakning" som er enkelt å håndtere både for 
større og mindre grupper/kohorter.  
 

UTVALG AV MENYER 
Vi har et spennende og variert tilbud av alternative 
menyer tilpasset barnehagenes aktiviteter og behov. 
Alle våre retter er basert på barnas ønsker, smak og 
deres næringsbehov.  
 

ALLERGI, HALAL og VEGETAR  
Vi leverer allergi alternativer til alle retter på menyen, 
samt VEGETAR og HALAL alternativer 
 

KONKURRANSEDYKTIGE PRISER  

 
 
 
 
 
 

KONTAKT OSS - sammen finner vi den beste løsningen for akkurat deres barnehage 
 

matibox.no 
tel: 408 400 40 
post@matibox.net 
 

Matibox AS 
Bråtan 5A 
3774 Åros 

Skann QR koden 
for å finne ut hva vi 
serverer i dag   
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V
ed nyttår trådte det i kraft 
et nytt regelverk for bar-
nehagemiljø, som lovfestet 
at barnehagene skal jobbe 
systematisk med å skape et 

trygt barnehagemiljø, og at barneha-
geansatte nå har en plikt å gripe inn 
hvis et barn ikke har det bra. Men i 
dette arbeidet, er det helt nødvendig 
å ha med foreldrene på laget for å ska-
pe trygge barn og trygge barnehager.

Derfor har Redd Barna utviklet Rol-
lemodeller mot mobbing, som består 
av fem filmer med diskusjonskort til, 
som barnehager kan bruke på forel-
dremøtene i barnehagen for å skape 
gode samtaler og diskusjoner i for-
eldregruppen og på den måten leg-
ge et grunnlag for et godt foreldre-
samarbeid. Ressursen er gratis og lett 
tilgjengelig på våre nettsider, og den 
skal være lett å ta i bruk.

– På den måten kan de involvere 
foreldrene i barnehagens kontinuer-
lige arbeid med å skape vennskap og 
forebygge mobbing i barnehagen. Det 
er også ønskelig at de ansatte i bar-
nehagen skal være med på samtalene, 
og at ressursen skal bidra til at både 

Rollemodeller mot mobbing
Små barn i barnehagen har et stort behov for å kjenne på en trygg  

tilhørighet i barnehagen, så de kan trives, får utvikle seg, leke og lære i et 
 godt fellesskap med jevnaldrende barn og de voksne i barnehagen. 

tekst: magnhild freuchen  |  foto: oda hveem

barnehageansatte og foreldre blir be-
visste på hvor store rollemodeller de 
er i barnas liv, forteller Anne Elin Kle-
va, rådgiver for barnehager og skoler 
i Redd Barna.

Hun påpeker at det er viktig å gjø-
re foreldrene bevisste på hvordan de 
kan være gode rollemodeller gjen-
nom hva de gjør, hvordan de snakker 
og hvordan de velger å handle i ulike 
situasjoner.

– Barn kopierer ofte foreldrene i 
hvordan de oppfatter hva som er rett 
og galt å gjøre. Om vi som foreldre 
snakker negativt om andre voksne el-
ler barn, eller negativt om barneha-
gen, så tar gjerne barna våre etter. 

En inkluderende voksen
Filmene er med på å vekke foreldrene 
til å se på hvilken rolle de faktisk spil-
ler i barnas liv. For ofte kan vi bidra 
til utestengelse og ekskludering uten 
at vi er det bevisst. Er vi for eksempel 
flinke nok til å se andres barn og invi-
tere dem med i leken? Eller inviterer vi 
alltid de samme barna med hjem uten 
å se det ene barnet som aldri blir invi-
tert med hjem til noen? Inviterer vi til 

barnebursdager og kjører flasketuten 
peker på under gaveutdelingen, uten å 
tenke på at det kan være foreldre som 
holder barn hjemme på grunn av kjø-

«Barn kopierer ofte 
foreldrene i hvordan de 

oppfatter hva som er rett 
og galt å gjøre.»

anne elin kleva
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pepresset og ønsket til barnet deres om 
å gi en fin gave som koster mer penger 
enn det du har råd til den måneden? 
Egentlig er det små drypp i hverdagen, 
som foreldre kan gjøre for å være en 
inkluderende voksen. Bare det å si hei 
og hilse på andres barn i det du leverer 
eller henter ditt eget barn, gir barna 
anerkjennelse og trygghet. 

– Ressursen Rollemodeller mot mob-
bing skal bidra til at foreldre blir mer 
bevisste på sin egen rolle i barnas liv 
og forhåpentligvis til bedre samar-
beid og inkludering i barnehagen. 
Bare det at foreldre sitter ned og snak-
ker sammen, for eksempel om hvor-
dan de kan hjelpe barna til å håndtere 
utfordrende lekesituasjoner – og in-
kludere hverandre i stedet for å ube-
visst ekskludere andre, det hjelper, 
sier Kleva, og utdyper:

– Hvilke rollemodeller ønsker vi 
å være for våre og andres barn – og 
hvordan kan vi sammen skape det 
trygge og gode oppvekstmiljøet vi øn-
sker for barna i kommunen vår? Hvis 
det er ting vi er usikre på eller bekym-
ret for, er vi gode på å ta det opp di-
rekte med barnehagen, for å få løse si-
tuasjoner før de blir for vanskelige? Et 

FAKTA
Nettressursen er gratis tilgjengelig 
på Redd Barnas nettsider og består 
av fem filmer med tilhørende 
diskusjonskort. Filmene er laget 
av Cynergi Film og er utviklet i 
samarbeid med en faggruppe 
bestående av Foreldreutvalget for 
barnehager, barnehageansatte, 
forskere og mobbeombud. 

Les mer her:  
www.reddbarna.no/rollemodeller

mål med ressursen er jo også at den 
skal bidra til et tettere samarbeid mel-
lom barnehagen og foreldrene, for 
begge ønsker jo det samme, nemlig 
en god og trygg barnehage, der barna 
trives og har det fint sammen. 

Kleva forteller at tilbakemeldinge-
ne på verktøyene har vært gode, men 
at det på grunn av koronapandemien 
var mange barnehager som i høst pri-
oriterte bort fysiske foreldremøter, el-
ler kuttet dem ned til et kortere møte 
som ble holdt utendørs, på grunn av 
smitterisikoen.

– Disse møtene utendørs ble da 
brukt til nærmest rene infomøter fra 
barnehagen til foreldre, og det ga ikke 
rom for å gjennomføre samtaler slik 
ressursen Rollemodeller mot mobbing 
i barnehagen, legger opp til. 

– Nå med det nye regelverket om 
barnehagemiljøer er denne ressursen 
enda mer aktuell – og vi vil relansere 
den på nytt i forbindelse med barne-
hageoppstart høsten 2021, når vi hå-
per det vil bli mer naturlig med vanli-
ge foreldremøter som vi kjenner igjen 
fra før pandemien, sier Kleva.

Gratis verktøy og tegneglede for barnehagen
Barnehagen skal ifølge rammeplanen, legge til rette for at alle barn kan oppleve 
bevegelsesglede, matglede, fysisk og psykisk helse. 

Som inspirasjon for tegneglade barn har vi laget filmer om mat, bevegelse, søvn 
og følelser. Materiellet er et godt utgangspunkt for en prat med barna om gode levevaner, 
og som introduksjon av temaet på foreldremøter. 

	 	 					Les	og	se	filmene	her 
	 	 					kreftforeningen.no/oisteins-blyant
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DMMH er Norges eneste høgskole der 
alle studier er rettet mot jobb i barne- 
hagen. Høgskolen holder til i Trondheim, 
har ca. 1400 studenter og 150 ansatte.  

DMMH tilbyr flere bachelor- og master-
utdanninger, samt videreutdanninger 
innenfor barnehagefeltet, forsknings- og 
utviklingsarbeid, kurs og konferanser.

Annonse  - Les mer på dmmh.no

- Å fremme barns empati frem-
heves som en viktig faktor for 
å forebygge både utestenging 
fra lek og andre former for 
mobbing. Her har barnehagen 
et viktig ansvar. Dette sier Kari 
Nergaard ved DMMH. 

Barn er redde for å bli utestengt
- Lek er en viktig dimensjon i barns liv, og 
den frie leken har en sentral plass i nor-
ske barnehager. Men, det å bli utestengt 
fra andres lek oppleves sårt og vondt, og 
noe barnehagebarn frykter, sier hun. 

- Det er vanskelig for barn å sette ord på 
såre følelser og sosiale emosjoner som 
de i stor grad opplever som kroppslige, 
sier forskeren. 

- Det er derfor viktig at de voksne imøte-
kommer barns ulike følelsesuttrykk, og 
er bevisste på at sosial atferd er kontekst-
uell. Personalet har en viktig rolle som 
veiledere i lekens sosiale forhandlinger 
og må støtte barna i å forstå egne og  
andres følelser og opplevelse i leken. 
Det viktigste arbeidet mot utestenging 
fra lek ligger i det pedagogiske arbeidet 
for å styrke leken.

Barnehagen skal ha gode rutiner for å 
følge med. 
Når barn, eller foreldre, forteller om opp-
levelser eller hendelser som kan være 
mobbing, skal barnehagen ha rutiner for 
å undersøke og følge opp, fortsetter hun. 

- Et trygt og godt barnehagemiljø inne-
bærer ikke bare fravær av krenkelser og 
mobbing, men også at barn opplever 
seg betydningsfulle og inkludert i felles-
skapet, og at det å gå i barnehagen er en 
positiv opplevelse. 

Et trygt og godt barnehagemiljø, med 
aksept og toleranse for barns egenart og 
anerkjennelse av mangfold er noe som 
må skapes av de voksne. 

Forebygging av mobbing, utestenging og 
krenkelser fordrer systematiske og kunn-
skapsbaserte tiltak og rutiner; i arbeidet 
rettet mot enkeltbarn, barnegruppa, 
og sosiale relasjoner barn imellom, og  
mellom barn og voksne, avslutter hun. 

- Mobbing er et sosialt komplekst feno-
men som kan defineres og forstås på  
ulike måter. Det voksne ikke nødvendig-
vis vil kategoriseres som mobbing, kan 
likevel oppleves som mobbing av barn. 
Den nye lovendringen tydeliggjør at det 
ikke er nødvendig å bevise at et barn har 
blitt mobbet eller ikke har det bra, men 
at plikten til å undersøke betyr at barne- 
hagen skal undersøke barnets opp- 
levelse.

Nergaard finner at det å bli utestengt fra 
lek oppleves for barn sårt og vondt, og at 
slike opplevelser skaper negative tanker 
om seg selv og sin egen sosiale verdi.

Førsteamanuensis ved DMMH, Kari Nergaard, disputerte i fjor med doktorgraden ”Jevnaldrings-
avvisninger og empati i barns lek og samspill. En hermeneutisk - fenomenologisk studie.” 

Forebygging av mobbing starter i barnehagen
Førsteamanuensis Kari Nergaard mener 
at endringen i barnehageloven bidrar til 
å sette fokus på de voksnes rolle og deres 
betydning for barns sosiale relasjoner og 
samhandling

Vi tilbyr flere forskjellige linjer innen 
barnehagelærerutdanning:

- heltid
- deltid  
- med vekt på flerkulturell forståelse 
- med vekt på musikk, drama, kunst    
  og håndverk 
- med vekt på natur og friluftsliv 
- med vekt på ledelse (deltid, Kr.sund)



Ta
barnehagelærerutdanningen 

ved DMMH

6 BACHELORUTDANNINGER 

Barnehagelærerutdanning, heltid

Barnehagelærerutdanning, deltid

Barnehagelærerutdanning med vekt på fl erkulturell forståelse

Barnehagelærerutdanning med vekt på 
musikk, drama, kunst og håndverk

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
      

4 SAMLINGSBASERTE MASTERUTDANNINGER 

Master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring

Master i barnehageledelse

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

DET ER HER 
DET BEGYNNER

DET ER HER DU BLIR

11 VIDEREUTDANNINGER

Barnehagepedagogikk del 1 

Barns språkutvikling og språklæring

Emnestudier på masternivå

Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

Musikk, drama, kunst og håndverk – Enkeltemne

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (Trondheim)

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (Ålesund)

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Universitets- og høgskolepedagogikk 2

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen
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for Lek og inkludering i tråd  
med ny barnehagelov!

Å arbeide systematisk med leken og med inkludering i lek er,  
slik jeg ser det, barnehagens viktigste forebyggende arbeid. 

tekst: kari pape  |  illustrasjoner fra bøkene
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Å 
gi alle barn muligheten for 
å oppleve seg selv som en 
betydningsfull og ønsket 
deltaker i lek og sosialt 
samspill, krever kunnskap 

om lek og god planlegging. Dette er 
barnehagens viktigste arbeid i mø-
tet med kapittel 8 i barnehageloven 
(01.01.21): Å ivareta alle barns behov 
for å ha et trygt og godt psykososialt 
barnehagemiljø.

I boken Lek og inkludering i bar-
nehagen – motvekt til utestengelse og 
mobbing tar jeg ut-
gangspunkt i egne 
erfaringer i møte 
med over hundre 
barnehager de sis-
te 20 årene. Jeg er-
farer at det viktigste 
kjennetegnet ved 
barnehager som vir-
kelig lykkes i arbei-
det med å skape et 
trygt, godt og inklu-
derende barnehage-
miljø, er at de har 
satt arbeidet med 
lek øverst på dagsor-
denen. Barnehage-
ne gjør leken til noe 
mer enn et pause-
innslag mellom en 
rekke voksenstyrte, 
planlagte aktiviteter. Leken opphøy-
es til selve kjernen i barnehagehver-
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våger å satse på lek!
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alvor. Her finner vi lekende ansatte 
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barnas lek, oppleves 
helt annerledes enn 
å delta i «nordisk 
mesterskap i stille-
sitting». Leke-kloke 
ansatte og barn kan 
skape magiske hver-
dager sammen:

Hverdagsmagi!
Rommet er fullt. 
Barna er i alderen 
3–4 år, og det byg-
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ser. Den ansatte 
tar del i leken som 
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mest av alt min-
ner om «La Sagrada 
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siden av byggverket. På den andre 
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er at de har satt 

arbeidet med 
lek øverst på 
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kari pape
har hovedfag i barnehage-
pedagogikk, har drevet egen 
barnehage, foredragsholder, 
jobbet med kurs og kompetan-
seheving. Hun har ledet store 
utviklingsprosjekter knyttet til 
kvalitetsutvikling, med særlig 
vekt på relasjonsarbeid. Nå 
arbeider hun som fagutvikler 
for Læringsverkstedet. 

Hun har utgitt 12 bøker, de 
to siste er: Lek og inkludering i 
barnehagen – motvekt til ute-
stengelse og mobbing og Gode 
medarbeidere i barnehagen – ar-
beid med lek og inkludering. Kari 
står også bak Foreldrekanalen.
com og Barnehagekanalen. Et 
tilbud til foreldre og barneha-
gefolk, med særlig fokus på 
relasjonsbygging.
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spenning på en reaksjon fra bygnings-
arbeiderne og blir litt overrasket over 
det som kommer. En fireåring smiler 
varmt og sier: «Ja, ja, det er ikke så 
farlig, vi har bygd så lenge nå!» Byg-
ningsarbeiderne forlater haugen med 
klosser og henter seg utklednings-
tøy på et fint stativ. Det ligger Kapla- 
klosser utover hele gulvet. 

Hva ville jeg gjort i en slik situasjon? 
Før jeg rekker å svare meg selv, har 
assistenten funnet en innfallsvinkel; 

Med en tusjpakke mot øret, som en 
telefon, henvendt mot barna sier hun: 
«Jeg ringer fra vegvesenet. Det har 
gått et ras over E6. Jeg kunne trenge 
noen gravemaskinsjåfører her, jeg! Jeg 
har noen store jordmasser som skulle 
vært flytta over i en container!» Tre av 
barna, to gutter og ei jente, kommer 
med hver sin dumper. «Er det her det 
har gått ras?» De begynner å «grave 

opp» klosser fra gul-
vet og over i leke-
kassa. I løpet av 
to minutter er gul-

vet ryddet, og ingen har engang nevnt 
ordet rydding. De tre arbeiderne går 
videre til neste jobb!

Med beundring for denne ansattes 
improvisasjonsblikk, spør jeg: «Hvor-
dan kom du på det!» 

Hun svarer: «Når man trener på å 
leke, hver dag i tre år, blir man gan-
ske god!»

Nå kommer førskolegruppa fra tur. 
En av guttene, Håkon, ser på meg, 
gnir seg i øynene, snur seg rundt og 
ser en gang til. «Hvem er du?» «Jeg er 
Kari!» svarer jeg. «Men skal du jobbe 
her altså?» Jeg svarer at jeg bare er 
på besøk. Da ser han på meg en gang 
til og sier: «Men du! Du har jo ingen å 
leke med!» Han tar hånda mi og sier: 
«Kom!» Så leier han meg inn i nabo-
rommet, der vi finner noen å leke med! 

Og jeg forstår at når barn leker i 
trygge omgivelser, i et inkluderende 
fellesskap, hver dag, ligger alt til 
rette for at de styrker sin sosiale kom-
petanse!

«Når barn leker i 
trygge omgivelser, 
i et inkluderende 
fellesskap, hver 
dag, ligger alt til 
rette for at de 
styrker sin sosiale 
kompetanse!»
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Husker du ett år tilbake?
I fjor vinter kunne Andreas Åmo gå 

inn på avdeling Stortroll i Trollmyra 
barnehage for å levere eller hente 
Aron (3). Om ettermiddagene, mens 
han ventet på at Aron skulle bli ferdig 
med en viktig lek, kunne pappa små-
prate med de ansatte på avdelingen. 
Om hva barna hadde brukt dagen til. 
Om artige situasjoner og behov for 
skiftetøy. 

Når hensynet til smittevern tvin-
ger ansatte og foreldre til å redusere 
den direkte kontakten, er det derfor 
ekstra god hjelp i et trygt, enkelt og 
intuitivt digitalt verktøy for foreldre-
kontakt.

– Foreldrene slipper inn i garde- 
roben, men bare to og to om gangen. 
I de mest hektiske tidene kan det fort 
bli kø utenfor. Da blir det litt for lite 
tid til en god prat, og da blir  
kontakten gjennom Kidplan enda 
viktigere enn ellers, sier pedagogisk 
leder Renate Justad i Trollmyra  
barnehage i Bodø.

Får i gang samtalen
For Andreas Åmo gir appen også det 
han trenger for få i gang praten med 
Aron når de er kommet hjem fra 
barnehagen.

– Barn trenger jo noen gang litt 
starthjelp hvis vi skal ha dem med 
på en samtale om hva de har gjort i 
barnehagen. Ofte får man til svar at 
de har lekt, og så stopper det kanskje 
der. Når man da kan gå inn på appen 
og lese om hva de har gjort og se på 
bilder fra en tur de har vært på, setter 
det i gang praten på en helt annen 
måte enn om vi ikke hadde dette 
verktøyet, sier han.

Gir tid – alt på ett sted
PBL Mentor Kidplan kan brukes i 
forbindelse med de fleste av barneha-

Er du klar for enklere  
foreldrekommunikasjon? 
Få tre måneder gratis  
med rabattkode!

Ønsker du teste om PBL Mentor 
Kidplan er noe for din barnehage?  
Da kan du prøve ut systemet helt 
uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg 
den hjelpen og veiledningen du 
ønsker i prøveperioden.

Oppgi rabattkode VMENTOR2021 
ved bestilling av demo for å få de 
tre første månedene etter prøve-
perioden gratis! Les mer og prøv 
gratis på www.pblmentor.no.

Kidplan – ekstra verdifullt  
under pandemien
Takket være Kidplan er det enkelt for pappaen til Aron å 

opprettholde god dialog med barnehagen – også i en tid 

der det er mindre direkte kontakt enn normalt.

gens rutiner og gjøremål. I barne- 
loggen – som registrerer levering, 
henting, sykefravær, ferie og lignende 
– blir det registrert totalt to millioner 
handlinger i måneden.

– Jeg føler at det gir tid. I hvert fall 
når man har fått systemet i fingrene.  
Det er veldig tidsbesparende og gir 
mye bedre oversikt når man kan ha 
alt på én plass i stedet for å ha de 
forskjellige listene rundt om i barne-
hagen, sier Justad.

Nye smittevernfunksjoner
For teamet bak PBL Mentor Kidplan 
er det viktig at produktet utvikles 
kontinuerlig slik at det dekker de 
behovene foreldre og barnehager til 
enhver tid har.

Kort tid etter at barnehagene var 
gjenåpnet, lanserte PBL Mentor der-
for nye funksjoner tilpasset nye krav 
om smittevern:
•  «Oversikt tilhørighet», en  

funksjon som gir barnehagene 
et effektivt verktøy for å kunne 
dokumentere hvilke grupper og 
avdelinger barnet og personalet har 
hatt kontakt med.

• «Håndhygiene», en funksjon for å 
registrere hvilke barn som nylig har 
vasket eller spritet hendene.
– Ny utvikling skjer hele tiden, og 

vi er her for barnehagene og foreldre-
ne. Så hvis noen ser muligheter for 
forbedringer, kan de ta kontakt, sier 
produkteier Lars Espolin Johnson.

ANNONSE

Fornøyd med Kidplan: Både  
forelder i barnehagen, Andreas 

Åmo, og pedagogisk leder,  
Renate Justad, er godt fornøyd 

med kommunikasjonsløsningen 
PBL Mentor Kidplan.

Klar for en enklere 
HMS-hverdag? Få tre  
måneder gratis med  
rabattkode!

Du kan prøve PBL Mentor gratis 
og uforpliktende i din barnehage, 
bydel, kommune eller konsern 
i dag! Vi gir deg den hjelpen og 
veiledningen du ønsker i  
prøveperioden. 

Oppgi rabattkode VMENTOR2021 
ved bestilling av demo for å få de 
tre første månedene etter prøve-
perioden gratis! Les mer og prøv 
gratis på www.pblmentor.no.

Bydel Ullern knakk koden  
ved hjelp av PBL Mentor HMS 
– Vi er veldig fornøyde, og det er mange som har vært misunnelig på oss 

når vi sier at vi har PBL Mentor HMS, sier Aud Jane Stokkeland Stender, 

seksjonsleder barnehage i bydel Ullern i Oslo kommune. 

ANNONSE

I bydel Ullern har barnehagene jobbet 
systematisk med HMS siden de tok i 
bruk PBL Mentor HMS i januar 2020, 
og siden har de ikke sett seg tilbake.

– Vi ønsket oss et felles system som 
var tilpasset barnehager. I tillegg 
måtte det være tilgjengelig og bruker-
vennlig. PBL Mentor HMS oppfyller 
disse kravene godt, og vi er fornøyd 
med at vi valgte dette systemet, sier 
Stender.

Raske oppdateringer under korona
Barnehagene var glade for å ha et 
felles system på plass da korona- 
pandemien brøt ut i mars 2020.

– Vi hadde ikke tid til å vente på 
noe, men sjekklistene fra Utdannings- 
direktoratet kom veldig raskt inn 
i PBL Mentor HMS. For oss var det 
utrolig nyttig. Vi hadde god oversikt 
digitalt og slapp å ha sjekklisten på 
papir. Vi publiserte også egne rutiner 
kjapt ut til barnehagene i systemet, 
forteller Stender og skryter av barne-
hagene som var raske med å følge opp 
oppfordringer fra bydelen.

Siden mars 2020 er det blitt publi-
sert flere rutiner og sjekklister for 
tema korona i PBL Mentor HMS. 

– Vi har laget ulike rutiner, sjekk-
lister, beredskapskort og forslag på 
risikovurderinger som barnehagene 
kan ta utgangspunkt i når de drifter 
under pandemien. Dette har vi fått 
tilbakemelding om at barnehage-
ne har stor nytte av, sier Marianne 
Amundsen Bergrud, produkteier  
PBL Mentor HMS.

Oppdatering etter ny barnehagelov
Det er ikke bare koronapandemien 
som har ført til nye oppdateringer i 
PBL Mentor HMS. Nye krav i barne-
hageloven fra 1.januar 2021 gjør at 
barnehagene har behov for forslag til 
rutiner også på andre områder. Ett 

av kravene er at barnehager nå må ha 
internkontroll for barnehageloven. 

- Den nye loven krever at barne- 
hagene fører kontroll med områder 
som psykososialt barnehagemiljø,  
bemanning og det pedagogiske  
arbeidet. Dette betyr at barnehagene  
må ha rutiner og gjennomføre  
risikovurderinger for ulike områder 
som omtales i den nye loven. Forslag 
på dette er nå på plass i PBL Mentor 
HMS, forteller Bergrud. 

Anbefaler PBL Mentor HMS
Både Stender, Ruud og Anette  
Hogness, som er styrer i Møllefaret 
og Ullenkollen barnehage, anbefaler 
gjerne systemet til andre og er godt 
fornøyd med hvor enkelt det er å  
bruke. Det har gjort HMS-arbeidet 
mer lystbetont.

– HMS-arbeid er ikke lenger noe 
som blir sett på som kjedelig. Vi 
har knekt en kode, og systemet har 
bidratt godt i det. Nå er systemet lett 
tilgjengelig og enkelt å bruke. Da blir 
det fulgt opp, og de ansatte er stolte 
over den jobben de gjør og det de får 
til innen HMS, sier Stender.

Nyttig verktøy: I bydel Ullern har barne- 
hagene jobbet systematisk med HMS siden 
de tok i bruk PBL Mentor HMS i januar 
2020. Her representert ved fra venstre 
Aud Jane Stokkeland Stender seksjonsleder 
barnehage i bydel Ullern, Siri Ruud styrer 
Smestad barnehage og Anette Hogness  
styrer i Møllefaret og Ullernkollen  
barnehage.
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R
ammeplanen sier barna skal 
få oppleve, utforske og ek-
sperimenterer med natur-
fenomener og fysiske lover 
i barnehagen. Her skal nys-

gjerrigheten bli pirret: Hva flyter og 
hva synker? Hvordan oppfører snø 
seg inne? Hvordan kan ting få fart 
uten at vi kaster dem? Hvorfor flyr 
fjær og hvem sine tøfler er tyngst? 
Verden er full av spørsmål som ven-
ter på svar. Noen av dem kan vi søke 
og finne i en kube hvis man gjør den 
til et eksperimentarium. 

De yngste barnas 
lyslaboratorium
«Se lys!» er en av de første setningene 
noen barn lager. De strekker seg mot 
lyset, peker og blir veldig glade når 
de selv får lov til å skru det av og på. 
Med en kube i rommet kan man lage 
et eget lyslaboratorium der det er lov 
å ta på lyset, flytte på det, speile det, 
eksperimentere med det og skape noe 
nytt med det. Begynn med å kle kuben 
med et stoff og stift det fast med 

møbelstiftepistol. Velger dere lystett 
stoff vil det bli helt mørkt på innsiden 
og lyseksperimentene vil holde seg 
som en godt bevart hemmelighet der 
inne. Velger dere tynnere, lyst stoff 
vil lyseffektene skinne gjennom og 
også synes på utsiden. Jeg valgte sort 
stoff denne gangen fordi jeg ønsket å 
gjøre det så mørk som mulig og skape 
en kontrast til lyskildene. Inni kuben 
kan man da legge løse elementer som 
lysende klosser, lommelykter og far-
get plexiglass. Løse, uknuselige speil 
vil skape en spennende romfølelse og 
intensivere lyskildene. Er kuben stor 
nok, kan et lite lysbord skape spen-
nende effekt her inne, sammen med 
skyrlokk, sanseflasker og andre gjen-
nomskinnelige elementer. Mange små 
barn reagerer intuitivt på farger, og 
en stor, sort boks i rommet kan opp-
leves litt skummelt for enkelte. Barna 
må derfor selv få nærme seg lyslabo-
ratoriet i eget tempo. Kontrasten til de 
magiske, lysende elementene på inn-
siden vil kanskje røre litt ekstra når 
man må over motets terskel først?

Magnetkuben
Magnetisme er en kraft som og virker 
på avstand og skyldes elektriske lad-
ninger i bevegelse. Barna forsker på 
magnetisme allerede når de ligger på 
golvet med togvognene de skal feste 
sammen. Da oppdager de raskt at 
togene har en pol og en motpol – nord 
og sør. Ulike poler tiltrekker hveran-
dre og like frastøter hverandre. Når 
det butter, snur man toget. Magne-
tenes virkning er spennende å for-
ske mer på. Hva annet kan magneten 
festes til? Kan vi bygge og skape noe 
med dem? Begynn med å samle alt 
dere har av magneter i kuben. Det kan 
være leketøy som Magnatiles, Polyd-
ron, Magformers, kjøleskapsmagne-
ter eller togene fra tobanen. Noen har 
kanskje også de gode, gamle tegne-
brettene med metallstøv i? Ikke bruk 
magneter som utgjør en svelgings-
fare. Finn deretter det dere har av 
metall som magnetene kan festes på. 
Det kan for eksempel være bakeboller 
fra kjøkkenet, blikkbokser, muttere, 
bestikk og binders. Fest gjerne større 

KUBEEKSPERIMENTER
En kube passer utmerket som ramme for barnas  

eksperimenting med naturvitenskapelige fenomener. 

tekst og foto: trude anette brendeland

kubeideer
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Barna strekker seg mot 
lyset, peker og blir veldig 
glade når de selv får lov 

til å skru det av og på. 
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materiell som magnetene kan fes-
tes på rundt kuben – som magnetlis-
ter, whiteboardtavler, garderobekur-
ver og ovnsrister. Sammen med barna 
kan en også lage sanseflasker med 
oppklippede piperensere og binder-
ser inni – noen flasker med vann og 
noen uten. Skru og lim korken godt 
igjen og før en magnet opp og ned på 
utsiden. Er det forskjell på reaksjonen 
om det er vann eller ikke i flaska? Når 
barna får eksperimentere fritt, kan 
nye spørsmål dukke opp. Hva er det 
som gjør at magneten av og til trek-
kes mot og andre ganger støtes fra? 
Barnas undring over fenomenet kan 
gi mange kloke svar som gir mening 
for dem. Den som vil ha enda mer 
magnetisk påfyll, kan se episoden om 
magnetisme på «Villa Mekk» på NRK-
super. Der er det flere eksperimenter 
med fysiske lover å finne.

Faglig brainstorming
Fagområdene i rammeplanen kan 
virkelig være til inspirasjon når man 
skal innrede en kube. Ta gjerne for 
dere ett og ett fagområde og gjør en 
brainstorming på hver enkelt av dem. 

Da vil dere garantert komme på ideer 
dere ellers ikke ville tenkt på. Bare 
under «natur, miljø og teknologi» fin-
nes en hel verden av muligheter. I 
kuben kan man iscenesette for opp-
dagelser innenfor naturfenomener 
og fysiske lover. Er det noen som tør 
å gjøre den om til en kjempespret-
tert og skyte lette baller og bamser til 
den andre enden av rommet? Da erfa-
rer barna fjærprinsippet – strikk og 
fjær vil alltid søke tilbake til sin opp-
rinnelige form og skaper kraft når 
de gjør det. Det samme vil de erfare 
når en hjemmelaget båt med strikk-
motor suser over et stort vannkar. Et 
kar med vann kan fint plasseres på et 
lavt bord inni en kube. Er man redd 
for mye vannsøl kan man kle neder-
ste del av kuben med byggeplast. Med 
de yngste barna kan vi lage en annen 
variant. De vil fryde seg over bøtter 
som henger i brei buksestrikk rundt 
hele kuben. Har man i tillegg noe å 
fylle i bøttene – som for eksempel et 
kar fullt av furukogler, kan jeg love 
travel aktivitet og erfaring av strik-
kens fleksible form. Hvilke bilder får 
dere i hodet av fysiske begreper som 

friksjon, pendeleffekt, statisk elektri-
sitet, akselerasjon, vekt og lufttrykk, 
eller av tekniske hjelpemidler som 
tannhjul, taljer og vektstang? Kuben 
har ikke hatt dårlige erfaringer med 
naturfag i skolen og er mer enn åpen 
for å huse naturfaglig eksperimente-
ring. Utfordringen er herved gitt.

kubeideer

Barnas undring over 
fenomenet kan gi  

mange kloke svar som 
gir mening for dem. 

Trude Anette Brendeland 
er barne hagelærer, foredragsholder 
og skribent. Mange kjenner henne 
som Fantasifantasten.no. Når hun 
ikke holder kurs om lek, samlings-
stunder eller fortelling, jobber hun 
i Eventyrhuset lekeverksted. Hun 
ga nylig ut boken Lekelyst som gir 

barnehager praktisk inspirasjon  
til det viktige arbeidet for lek.



LEDERNE ER TIL FOR DEG
Arbeidstakerorganisasjonen Lederne 
bygger gode ledere! Vi har medlemmer 
på tvers av bransjer, titler og nivå, og er  
til for alle som skaper rammer for god 
ledelse. Vi har mange daglige ledere og 
pedagogiske ledere i vår medlemsmasse. 

SPØRSMÅL OM LEDERNE?
Kontakt: anette.light@lederne.no 
Mobil: 906 60 127

Les mer og meld deg inn 
WWW.LEDERNE.NO

 1 Trygghet i lederrollen!
Rådgivning og juridisk bistand. 

2 Kompetanseheving som gir deg faglig
utvikling i lederrollen. 

3 Medlemmer kan søke støtte til etter-  
og videreutdanning.

4 Stort tverrfaglig ledernettverk.

5 Tilgang til Lederne-appen med alt du
trenger for å utøve godt lederskap.

6 Gunstige bankavtaler, forsikringer og
økonomiske rabattavtaler.

-Jeg meldte meg inn i arbeidstaker-
organisasjonen Lederne for å få
økt jobbtrygghet og innflytelse. 

Samtidig ønsket jeg å øke min 
kompetanse på faget ledelse, sier 
barnehagestyrer Jana Jarosova.
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D
e redskapene har både forsk- 
 ning og erfaring vist gir 
barna svært gode effek-
ter, både fysisk og psykisk. 
Nettopp fordi yoga har vist 

seg å gi så gode effekter, er det vik-
tig å introdusere yoga for barn allere-
de i barnehagealder, forteller Isabelle 
Schjelderup, yogaterapeut og forfat-
ter av boken «Lek med yoga» (Cappe-
len Damm Akademisk, 2019) og den 
kommende boken «Yoga og livsmest-
ring i skole og oppvekst».

– Det vil potensielt kunne være vik-
tig både for det enkelte barn, og for 
samfunnet i et folkehelseperspektiv. 
Når vi skal begynne å spise mer sunt, 
så er det ikke så stor hjelp i å spise 
usunt alle dager, bortsett fra ett mål-
tid legger hun til.

Nettopp slik er det også med yoga: 
Å gjøre yoga en gang i måneden el-
ler sjeldnere, vil ikke kunne gi oss alle 
av yogaens gode virkninger. Om dere 
ønsker å tilby yoga i barnehagen, er 
det derfor så viktig at dere gjør det-

te til en fast aktivitet minst en gang i 
uken.

– Slik blir yoga noe barna ordentlig 
kjenner og kan ta frem også utenom 
de faste stundene. Både i barnehagen 
og hjemme, råder Schjelderup.

I kontakt med kroppen
Yoga hjelper barna å få større kontakt 
med kroppen. Å kunne kjenne signa-
ler fra egen kropp - enten det er sult, 
tørst eller metthetsfølelse, behov for 
hvile eller behov for aktivitet, om en 
er kald eller varm, har vist seg å være 
viktige ledd i at barna kan bygge opp 
evnen til å regulere seg selv.

– I de aller første leveårene må vi 
som omsorgspersoner være barnets 
reguleringssystem. Vi må lese barnas 
signaler og forstå om de trenger mat, 
drikke, trøst, en ny bleie eller kos og 
en armkrok å ligge i mens de leses el-
ler synges for, sier Schjelderup, og ut-
dyper:

– Vi må også forhindre at de klatrer 
så høyt at de kan skade seg, løper ut 

Yoga  
I BARNEHAGEN

Yoga gir barn en fin verktøykasse med  
gode redskap med seg på sin videre ferd  

gjennom livet, ifølge eksperten.

tekst: magnhild freuchen
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i trafikken eller stoppe dem i krangler 
om en leke med et søsken eller barn 
i barnegruppen. Alle disse områdene 
som vi i starten må regulere for bar-
na, skal de etterhvert lære seg å løse 
og regulere selv.

Kontakt med egen kropp, også kalt 
kroppsbevissthet, hjelper barna med 
å bygge evnen til selvregulering. Yoga 
gjør det i langt større grad enn annen 
trening eller bruk av kroppen, fordi 
man inviterer barna til å vende foku-
set mot det de kjenner, sanser og  føler.

– De delene av hjernen som en ser 
har mest med evnen til kroppsbe-
vissthet å gjøre, er også de delene av 
hjernen som øker vår evne til empa-
ti, både med oss selv og andre, og til 
selvbevissthet, som er så viktig for å 
utvikle en trygg identitet, forklarer 
Schjelderup.

Gir livsmestringskompetanse 
Barnehager skal ifølge Rammeplanen 
støtte oppunder barnas identitetsut-
vikling. At yoga gir økt kroppsbevisst-
het, er en helt essensiell byggesten for 
denne utviklingen.

– Fra psykologien vet vi at det å få 
kontakt med oss selv gjennom krop-
pen, gir oss en grunnleggende forank-
ring av å kjenne på hvem vi er, av å 
eksistere og å være til. Vi trenger å ut-
vikle en kroppslig identitet før vi kan 
utvikle en personlig identitet. 

– Forskning har vist at yoga rett og 
slett gir barna en sterkere kropp og et 
mer balansert sinn. Barna blir glade-
re og får det bedre både med seg selv 
og med andre ved hjelp av yoga, på-
peker Schjelderup.

Nå er det jo slik i dag at de fles-
te barn har ganske hektiske hverda-
ger, og yoga skal derfor ikke bli enda 
en ting barna må gjøre. Yoga må til-

bys barna med et lekent fokus. Det er 
ikke slik at barna bare skal sitte stille 
på mattene sine og gjøre pusteøvelser.

– Neida, det er så viktig at dere le-
ker dere med yogaen. Barna merker 
raskt hvor fint de får det gjennom å 
gjøre yoga, hvor mye yogaen roer ned 
både kropp og sinn og gir dem en god 
følelse av mestring og velvære. Da blir 
ikke yoga nok en ting som må gjøres, 
men et fristed fra alt som skal gjøres. 
Det vil bidra til et rom for lek, moro, 
gode opplevelser sammen med andre 
– og ikke minst en følelse av ro, sier 
Schjelderup.

Styrker samholdet i gruppen
Et stort bonus er at yoga også viser 
seg å skape et bedre miljø i barne-
gruppen: Det skaper bedre samhold 
og danner grobunn for fine vennskap 
og samhandlinger. Dette skjer via at 
evnen til selvregulering og medfø-
lelse øker hos det enkelte barn, og 
gjennom at barna får gode og posi-
tive opplevelser sammen.

Schjelderup har selv god erfaring 
med å tilrettelegge og  gjennomføre 
yoga i barnehagen. Nå holder hun 
kurs for barnehageansatte hvor hun 
deler sin erfaring og kunnskap.

– Jeg vil anbefale å lage et sted som 
daglig minner om yogastundene i bar-
nehagen. Selv gjennomførte jeg dette 
ved at jeg hadde mange små tre- eller 
plastdyr som hver og en representer-
te de yogaøvelsene vi gjorde. Disse sto 
fremme i hovedrommet hver dag, og 
ble hentet ned en etter en under yo-
gastunden, hvor de hilse på barna og 
så på at barna prøvde å bevege seg ak-
kurat som dem.

I følge yogaterapeuten er det også 
et poeng å ha noen faste yogaøvelser 
som dere alltid gjør. Barn liker repe-

tisjoner, og derfor liker de å få høre 
den samme boken eller sangen igjen 
og igjen. Særlig for de minste barna 
er det viktig å ha noen faste øvelser. 
Og så kan man heller innføre en eller 
to nye hver gang.

– De større barna kan gjerne få være 
med og velge nye øvelser. Bruk for ek-
sempel yogakort som de kan få trekke 
øvelser fra. Gjør yoga med små grup-
per av barn, og om mulig barn som 
er omtrent jevngamle. Vær tålmodi-
ge, og ikke tro at det å holde yoga for 
barn er som å holde yoga for voksne. 

– Gå til yogastunden med en lekende 
og utforskende innstilling, samt at du 
selv virkelig vil yogaen for barna. Da 
kommer dette til å bli en gledens stund 
i barnehagen din, råder Schjelderup.

Her kommer noen tips til yoga øvelser:

«Forskning har vist at 
yoga rett og slett gir 

barna en sterkere kropp, 
og et mer balansert sinn.»
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FROSKEN
Nå skal vi bli som  
en frosk. 

•  Sitt på huk med knærne 
godt fra hverandre.

•  Hendene møter bakken 
foran deg.

•  Frosken kvekker.
•  Hopper høyt.
•  Lander mykt på  

bøyde knær.
•  Klarer du å hoppe  

høyt som den?
•  Klarer du å kvekke som 

den?
•  Klarer du å synge «Små 

rumpetroll-sangen» mens 
du hopper og hopper som 
frosken?

VIRKNING
•  Styrker lår og legger, 

ankler og føtter
•  Strekker og «åpner» 

hofte, strekker akilles-
senen

•  Hjelper på smerter i nedre 
del av rygg, vi sitter mye i 
stoler, og dette fører ofte 
til ryggproblemer, denne 
øvelsen motvirker det.

•  Styrker kjerne-
muskulaturen og bedrer 
balansen

•  Beroliger nerve systemet, 
virker «jordende»

•  Stimulerer organene i ma-
gen, også fordøyelsen

•  Klarner hodet, kan derfor 
være fin å bruke før en 
skal lære noe nytt



78    verktøykassa 1/2021

VI HILSER SOLA
La oss hilse vårsola 
velkommen! Kjenn sola 
varme ansiktet ditt. 
Kjenn kroppen din åpne 
seg mot lyset. Hilser 
sola velkommen tilbake.

•  Stå støtt med begge beina på 
bakken.

•  Løft venstre bein ut langt 
bak deg og vri foten utover 
90 grader.

•  For å beskytte kne og kors-
rygg: vri så foten bittelitt 
innover.

•  Bøy det forreste kneet.
•  La hånden på samme side 

som det bakre beinet skli 
nedover mot baksiden av 
kneet på beinet bak deg.

•  Løft den andre hånden opp 
og vend håndflaten inn mot 
ansiktet ditt, som om hån-
den din er sola som skinner 
på deg.

•  La også hjertet og brystet 
ditt strekke seg mot sola.

•  Gjenta øvelsen med høyre 
bein strukket ut bak deg.

VIRKNING
•  Gir energi og utholdenhet
•  Jobber med hele kroppen
•  Bedrer blodsirkulasjon
•  Strekker nervus vagus og 

inngir til en følelse av ro og 
fred

Kilde: «Lek med yoga» (Cappelen 
Damm Akademisk, 2019)  
av Isabelle Schjelderup 

 Flere 
 ideer til Yoga i  barnehagen kommer  i neste nummer. Boken  Lek med yoga bestiller  du i barnehage- 
butikken.no



Søk om midler 
fra PVS-fondet!

I år er det viktigere enn noen gang å rette
fokus på gode opplevelser for barn og unge.

Kjenner du til noen barn og unge som fortjener det lille
ekstra? Pedagogisk VikarSentral deler ut 30 000 kroner to
ganger i året til skoler, barnehager eller andre virksomheter
som jobber med å fremme gode opplevelser for våre yngste
samfunnsborgere. Se pvs.no for mer informasjon og for å
sende inn søknad. Søknadsfrist: 1. juni og 1. desember.

Åpningstider: 
man-fre: 06:00-23.00 søn: 16:00-23:00

Les mer om oss,
våre tjenester og
hvordan man kan

søke på pvs.no

BERGEN | SUNNHORDLAND
HAUGESUND | STAVANGER

KRISTIANSAND | ØSTFOLD | DRAMMEN
 LILLESTRØM | OSLO | TRONDHEIM | TROMSØ



Nyhet på Barnehageforum: 
DIGITAL KURSBASE!

Et medlemskap på www.barnehageforum.no gir hele  
personalgruppen tilgang til mengder med fagstoff, inspirasjon og  

ideer, grundige verktøy for fagutvikling og mye mer. Nå kan du også få 
tilgang til vår digitale kursbase, med blant annet disse kursene:

I tillegg til selve kurset får personal gruppen 
noen enkle oppgaver under overskriftene: 
TENK, DISKUTER og GJØR. Kursene kan 
personalgruppen se sammen – eller hver for 
seg – når det måtte passe. Slik kan man bru
ke vår DIGITALE KURSBASE som et viktig 
verktøy i kompetanseutviklingen i personal
gruppen. Meld barnehagen inn i dag på:

Pris for 6 mnd kr 990, (+mva)

BIRGITTE FJØRTOFT
Tullprat og ulovlig lek (36 min)

MARIA ØKSNES
Lekende læringsliv i barnehagen (38 min)

TRUDE ANETTE BRENDELAND
Rom for lekende ytringer - og Kygo (32 min)

TERJE MELAAS
Leken og lovverket (29 min)

INGRID LUND
Muligheter og utfordringer i møte 

med ny aktivitetsplikt i barnehagen

JON-HÅKON SCHULTZ
Trygge koronasamtaler med barna

Trygge koronasamtaler  
med barna

Jon-Håkon Schultz
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Stellebord 

Hev/senk og faste stellebord for bruk i alle  
situasjoner – max vekt opptil 200 kg
Arbeid i barnehage, helsevesen eller som personlig pleier er ofte 
også fysisk krevende jobber. Det kan blir mange tunge løft i løpet 
av en dag. Vi ser viktigheten av å tilrettelegge for ergonomisk  
korrekt arbeidshøyde ved stell.  

Ved å minimere løft og feil arbeidsstillinger får man ned syke- 
fraværet, de ansatte får en bedre arbeidshverdag  
og de som pleies føler på trygghet  
og gode stelleforhold.

Se også våre nyeste stellebord  
med helstøpte stelleplater som  
reduserer bakterievekst.

Spør etter vår nye katalog i dag!

Modell 333 med 
servant - elektrisk hev/
senk, her vist med stige 

og kurvrekke

TA KONTAKT: 911 27 003   –  vaglid.no 
SERVICETJENESTER INNEN DET GRØNNE FAG

NYANLEGG I BARNEHAGER
OMBYGNINGER
SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD
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kunstmagi

MINNEPYRAMIDE  
OG AKT FOR BARN
Pyramider, faraoer, marmor statuer 

og søyler. I denne utgaven reiser vi 

tilbake til da den vestlige kunsten 

startet. Bygg en tidsmaskin med lys, 

esker, tepper, klyper og hjul; eller hva 

med en tidsreisende løve i snø ute?  

Ta med barna og reis tilbake i tid!

tekst: mette torstensen
foto: marthe gjerde og @kunstmagi
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E
gyptisk kunst kalles ofte 
kunstens vugge. Fra denne 
tiden kan man trekke linjer 
frem til dagens kunst gjen-
nom kunsthistorien. I det 

gamle Egypt, for flere tusen år siden, 
bygget man enorme pyramider, der 
faraoene og kongene ble begravet i 
midten i sarkofager. Den døde krop-
pen ble gjort om til en mumie ved 
at alle innvollene ble tatt ut og lagt 
i ulike, hellige krukker. Kroppen ble 
pakket inn i linklede og satt inn med 
ulike stoffer for at den skulle beva-
res. Man trodde nemlig at når noen 
døde, reiste den til et annet sted, og 
da trengte man alle de tingene man 
hadde i dette livet. 

Man dekorerte og malte veggene 
med hieroglyfer, som var egypter-
nes «bokstaver». Hieroglyfene fortal-
te ofte historier om den som var død, 
og hvem han/hun var. Statuene stod 
ofte slik at de tok et skritt. Dermed så 
de ut som om de levde. Ansiktet til 
statuen hadde en oppskrift på hvor-
dan det skulle se ut, og selv om alle 
mennesker er ulike, ble statuene gan-
ske like; de fulgte en kanon. I pyrami-
den var det smale ganger der sjelen 
(kalt ka) kunne fly ut fra gravkam-

meret i midten av trekanten. Store 
sfinxer, en løve med menneskehode, 
voktet pyramiden og tempelanlegget 
som ofte ble bygget sammen med py-
ramidene. I Egypt var kunsten knyttet 
opp mot deres religion, der faraoen 
var en slags Gud. Likevel var kunst-
en forbeholdt konger og viktige per-
soner. 

Visste du at …
Når man malte et menneske, ble 
hodet og bena malt fra siden, mens 
overkroppen og øynene alltid ble 
malt slik at man så de forfra. 

I det gamle Egypt var skjegg strengt 
knyttet til sfinxer, farao og guder. Alle 
andre menn måtte barbere seg for å 
vise respekt. Til og med Dronning 
Hatsepsut brukte løsskjegg.

Tutankhamon er nok den mest be-
rømte farao i Det gamle Egypt, og han 
regjerte ca. 1334–24 f.Kr. Han ble kon-
ge da han var 9 år, giftet seg med sin 
halvsøster og døde 19 år gammel. I 
graven hans fant man 3500 gjenstan-
der, og den mest kjente arkeologis-
ke gjenstanden var en maske i 12 kilo 
gull som lå oppå mumiefjeset, og en 
går ut fra at den viser hvordan ansik-
tet hans egentlig så ut.

Oppgave:
• Du trenger klosser, tusj og ark.
•  Hvert barn skriver/tegner sitt 

fineste minne, eller det de liker 
best, på en kloss. Sammen bygger 
dere en minnepyramide sammen. 

•  Tegn hieroglyfer på et ark etter å 
ha sett på disse på nett. Blir det et 
tulleord?

•  Prøv å tegne et menneske slik: 
hodet og bena sett fra siden, men 
øynene forfra.

kunstmagi
«Kunstmagi – den store kunstboka til barn og unge» dekker 30 000 år med kunsthistorie.  

Hvert kapittel tar for seg en epoke/retning med tilhørende oppgave, filosofidel og fun fact. 
Oppgavene er perfekte å gjøre i barnehagen. Boken er skrevet av Mette Torstensen og  

illustrert av Bjørg Thorhallsdottir. Verktøykassa vil gi dere tips fra boken gjennom 2021.

Egyptisk  
 kunst

Filosofiboks:
–  Hvilken form har pyrami-

den?
–  Hvilke andre ting har 

denne formen?
–  Hvordan klarte man å lage 

en så stor pyramide uten 
å ha gravemaskiner og 
heisekraner?

– Hva er det inne i pyrami-
den?

–  Finnes det pyramider i 
Norge?

–  Hva består en sfinx av?
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E
tter egyptisk kunst sier man 
ofte at antikken var den neste 
store kunstepoken, og de før-
ste greske statuene lignet på 
de egyptiske med det samme 

håret og de stive kroppene. 
Antikken oppstod i Hellas og regnes 

fra rundt 700 f.Kr. til rundt 500 e.Kr. 
Antikken inndeles i gresk antikk og 
romersk antikk, etter at Romerriket 
invaderte Hellas og regjerte over sto-
re deler av Europa. Som tidligere var 
det den greske religionen, altså hvil-
ke guder man trodde på, som var av-
gjørende for kunsten. Man bygget sto-
re templer til gudene og utviklet her 
tre ulike søyleformer. Billedhugger-
ne hugget ut vakre statuer av gude-
ne i marmor. I dag er alt dette hvitt, 
men på den tiden så malte man stei-
nen i sterke farger. De greske hånd-
verkerne var «flinkere» enn egypter-
ne til å gjengi menneskekroppen vår 
og veldig opptatt av det vakre og har-
moniske. De hadde matteregler for 
hva som var vakkert. Noen mente for 
eksempel at hodet skulle være 1/6 
del av kroppen. Andre hevdet at ho-
det skulle passe åtte ganger nedover 
statuen. For å gjøre statuene leven-
de, brukte de ofte en kontrapoststil-
ling, der skulpturen hadde en knekk i 

Kunsten 
i antikken

hoften så linjen mellom skuldrene ble 
skrå, og linjen fra den ene hoftekam-
men til den andre også ble skrå. Man-
ge av skulpturene ble borte, men ro-
merne laget kopier av dem, slik at vi 
i dag kan se disse på museer. Kopie-
ne mangler ofte et hode, et ben eller 
en arm. 

Oppgave 1:
•  Du trenger: et ark som er like stort 

som deg selv (papirduk er fint å 
bruke), saks og tegnesaker eller 
pastellkritt.

•  Legg deg på gulvet og få noen til 
å tegne et omriss. Du bestemmer 
hvordan du vil ligge.

•  Dekorer deg selv som du vil.
•  Klipp ut og heng på veggen.
•  Er det flere, så kan dere tegne 

rundt hendene deres på et felles 
stort ark.

•  Dere kan sammenligne kroppene 
og hendene deres, og snakk om 
hvor like og ulike vi er.

Oppgave 2:
•  Du trenger: en sokkel å stå på og et 

hvitt laken/tøystykke.
•  Etterlign positurene til de ulike 

greske statuene på sokkelen og ta 
bilde av dette.

•  Lær ordet kontrapost; å hvile på 
hoften slik som Venus fra Milos.

Oppgave 3 (litt eldre barn):
•  Du trenger: ark og kull.
•  La en stå modell i 1-3 minutter i 

samme stilling og tegn akt / cro-
quis. Bytt på.

•  Tegn de ulike søylene fra antikken. 
Tegn så din egen søyle, med ditt 
design på kapiteelet (toppen) og 
basen (nede). Heng gjerne opp et 
langt papir på veggen så alle barna 
tegner sin søyle bortover, så får 
dere en søyleskog!

Filosofiboks:
–  Hva består vi alle av i krop-

pen?
– Hva er ulikt og hva er likt?
–  Er hodet ditt 1/6 av kroppen 

eller 1/8 del? Mål hodet ditt 
og se hvor mange ganger 
det får plass på kroppen din?

–  Kan man lage regler og 
mattestykker for å finne ut 
hva som er vakkert?

–  Finnes det slike statuer 
i dag, som ligner på de 
greske?

kunstmagi
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Boken  
Kunstmagi,  bestiller du hos 

barnehage- 
butikken.no



Salaby Barnehage er et digitalt univers hvor 
barna kan utforske, leke og lære – sammen. 
Der finner du pedagogisk utviklede spill og 
fellesaktiviteter som gjennomføres både 
digitalt og analogt. 

Les mer og prøv ressursen her:
https://www.gyldendal.no/barnehage/
salaby-barnehage/c-312291/

Et digitalt univers for utforsking og læring
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gi meg en 
klem!

Å få en klem er bra. Alltid.  
Og aldri har det vært viktigere enn nå.

tekst: john roald pettersen  |  illustrasjoner fra boken

Salaby Barnehage er et digitalt univers hvor 
barna kan utforske, leke og lære – sammen. 
Der finner du pedagogisk utviklede spill og 
fellesaktiviteter som gjennomføres både 
digitalt og analogt. 

Les mer og prøv ressursen her:
https://www.gyldendal.no/barnehage/
salaby-barnehage/c-312291/

Et digitalt univers for utforsking og læring
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F
amilien til Felipe er veldig 
ryddige, ordentlige og skikke-
lige. Og de mener at man ikke 
skal komme for tett innpå 
hverandre. Felipe er oppdratt 

til å stå helt stille og bli beundret.
Men det Felipe ønsker aller mest, er 

at noen tar rundt ham. At han får en 
klem.

Årsaken til den mangelfulle nærhe-
ten er lett å skjønne. For Felipe er en 
kaktus. Med skarpe pigger!

Ny bildebok
I bildeboka Gi meg en klem er det man-
gelen på nærhet, venner og klemmer 
som er temaet. Et alltid aktuelt tema – 
men særlig aktuelt nå, etter et år med 

sterke begrensninger i besøk, felles-
skap og fysiske møter.

Endelig en dag får Felipe en venn. 
En ballong som daler ned fra himme-

len. De kommer nær hverandre – og 
det går jo ikke så bra.

Felipe blir lei seg. Ingen i familien 
tenker på å gi ham en klem. Og ikke 

finner han noen ny familie. Han er 
ikke velkommen noe sted.

Men så: En dag skjønner Felipe at 
det også finnes en annen som er en-
som ... 

Flere, lengre og  
varmere klemmer
Her berører kaktus-piggen oss på et 
sårt og litt vanskelig tema i korona-
debatten. Mennesker er sosiale vese-
ner som trenger andre mennesker og 
nærkontakt. Forskning har faktisk vist 
oss at ikke bare trenger vi nærkon-
takt – vi er avhengig av det. For barn 
er nærkontakt en faktor i selve utvik-
lingen deres. Selv om smitteverntil-
takene begrenser oss sosialt, kan vi 

«Noe av det første vi 
gleder oss til å gjøre etter 

pandemien er å åpne 
armene og gi hverandre 

en god klem.»
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kompensere med flere, lengre og var-
mere klemmer innenfor kohort-grup-
pen. Vi bør rett og slett ikke slutte å 
klemme – fordi vi er avhengige av 
dem, sier Jon-Håkon Schultz, Profes-
sor i pedagogisk psykologi, UiT Nor-
ges Arktiske universitet

Et dypt menneskelig behov
– Klem og fysisk kontakt er et dypt 
menneskelig behov. Hele grunnfilo-
sofien under pandemien er at vi ikke 
har kontakt, og jeg tror vi kan miste 
både nærhet, trøst og fortrolighet. Alt 
dette står i fare for å bli borte når vi 
mister klemmen, sier psykologspesi-
alist og forsker Kari Anne Vrabel ved 
Modum Bad.

Uten fysisk kontakt så sliter vi men-
nesker, og klarer oss dårligere, sier 
Vrabel. Nå om dagen prøver vi å finne 
andre måter å omgås, med øyekon-
takt og ved gode smil bak munnbin-
dene. Når en dag pandemien er over 
og vi kan gi hverandre en god klem, 
tror Vrabel at vi gjenopptar fysisk 
kontakt og klemming raskt.

– Det er dypt menneskelig, og vi er 
designet fra naturens side for å være 
i nær kontakt og klemme hverandre, 
så jeg tror vi vil gjenoppta klemmen 
raskt. Noe av det første vi gleder oss 
til å gjøre etter pandemien er å åpne 
armene og gi hverandre en god klem, 
sier Kari Anne Vrabel.

Simona Ciraolo
Gi meg en klem
Mangschou, 2021

 Boken Gi meg en klem  
bestiller du i 

barnehgebutikken.no 



Et utvalg tidligere episoder du kan høre:
 
Endelig skal barnehagene vurdere barns norskkunnskaper!
Sondre og Trond har lest regjeringens høringsutkast for å innføre vurderingsplikt 
for barns norskkunnskaper i barnehagen. Kort sagt: Nei takk, fra Tidligvakta!
 
Utestenging - mobbing eller en del av leken?
Sondre og Trond diskuterer ny barnehagelov, aktivitetsplikt, mobbing og utestenging. 
De er skeptiske til uttrykket nulltoleranse, og de er litt usikre på hvorvidt det er klokt at 
bekymrede foreldre skal utløse en omfattende aktivitets- og dokumentasjonsplikt i barnehagen.
 
Manualbaserte programmer eller pedagogisk skjønn?
Sondre og Trond diskuterer manualbaserte pedagogiske programmer som Steg for Steg 
og De utrolige årene. Ikke overraskende ser de begge flere problemer med slike programmer 
og slår et slag for godt pedagogisk skjønn. Helt til slutt lurer de på om det at barn var 
så mye ute før, egentlig var bedre?
 
Å kjefte er å slå med ord
Vi har snakket om noe vondt og vanskelig som berører oss alle. Vi har snakket om å kjefte 
på barn. Vi tenker at voksne kjefter når de selv ikke har det så godt i livet. Uansett er kjefting
utelukkende negativt for både voksne og barn, så vi må finne en vei ut av kjeftingen. 
Og ja, vi har begge kjeftet på egne barn.
 
Vi kan ikke la barna få leke i fred
Sondre og Trond snakker om leken og hvor vi voksne bør befinne oss i forholdet til leken. 
Skal barn få leke i fred, eller skal vi voksne være midt i leken? Og hvordan kan vi verne leken 
mot avbrudd? Og hva mener vi egentlig med uttrykket frilek?
 
Sondre og Trond tar marshmallowtesten
Sondre tror ikke han hadde bestått marshmallowtesten på grunn av manglende evne til
selvavgrensing. Trond prøver å forenkle det å være foreldre til dette: Finn ut av hva som er ditt
barns egenart, og bygg opp under det. Punktum. Holder dette vann, eller blir det for enkelt?

Sondre og Trond er to førskolelærere av den gamle skolen. 
Sondre, som mange kanskje kjenner fra NRK-serien Verdens beste

pappa, jobber fortsatt i barnehage. Trond jobber med kurs,
konferanser og utgivelse av fagbøker på barnehagefeltet. 

De liker å møtes over en kopp kaffe før tidligvakt for å diskutere
barnehagefag, praksis og barneoppdragelse. 

De er ikke redde for å konkludere,  og alt de sier 
står for deres egen regning

BARNEHAGEFORUM PRESENTERER NY PODCAST

"Så bra podcast! Borda alla som jobbar i barnehage höra på." - Anna Carina
 
"Jeg liker godt den gode, lekne samtalen deres og hvordan dere gjennom
dialogen og fortellingen belyser verdier og faglige perspektiver." - Kristin Danielsen Wol
 
"Takk for kvalitet på ørene! Fantastisk spennende episoder!" - Elise Wagner Finnanger
 
"Veldig gode refleksjoner og problemstillinger." - Royne Berget
 
"Digger denne podcasten - masse gode refleksjoner, tips og god humor :) 
Gleder meg til nye episoder." - Rannveig Finnekåsa Haukås
 

 
 
 

Du finner podcasten Tidligvakt på Spotify, itunes og Acast. 
Og på www.barnehageforum.no, Facebook og Instagram.

NY EPISODE 
HVER MANDAG
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Det samlende måltidet
Mat, og det å samles rundt mat, er en av de 
viktigste bærebjelkene våre, uansett bakgrunn og 
kultur. Culina tilbyr produkter i den gode smaks 
tjeneste, og er opptatt av å levere gode rammer 
rundt mat og drikke, enten du skal lage maten, 
servere den, spise den eller rydde opp etter 
måltidet. 

Å lage et måltid sammen kan bli en fin stund der man 
lærer om samarbeid og får innblikk i hvordan maten 
tilberedes. Erfaring viser at barn som får 
delta i matlaging oftere både smaker og liker maten.

I Culina oppfordrer vi til å la barna prøve selv, og har 
en rekke produkter som passer små barnehender i 
ekte storkjøkken kvalitet.

Hos Culina finner du alt du trenger av utstyr til 
kjøkken, servering, dekketøy, kokketøy, skjærefjøler, 
kokkekniver, oppbevaringsbokser, renholdsutstyr og 
elektrisk småutstyr. Bestill enkelt i nettbutikken eller 
kontakt din forhandler på cu l ina .no

I den gode smaks tjeneste
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Det beste fra idebroen.no

Fargerike snømenn

D Det er mye fint en kan lage av malte 
ispinner og isoporkuler. Med lim, hatter, 
plastøyne, filt og pong pong nese blir det 
tryllet frem mange fargerike snømenn. 
Når minusgradene ute nærmer seg 30 mi-
nus, er det alltid kos med litt forming inne.

May-Britt Andersen, 
barne og ungdomsarbeider, 
Dovre barnehage

Det samlende måltidet
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viktigste bærebjelkene våre, uansett bakgrunn og 
kultur. Culina tilbyr produkter i den gode smaks 
tjeneste, og er opptatt av å levere gode rammer 
rundt mat og drikke, enten du skal lage maten, 
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kokkekniver, oppbevaringsbokser, renholdsutstyr og 
elektrisk småutstyr. Bestill enkelt i nettbutikken eller 
kontakt din forhandler på cu l ina .no

I den gode smaks tjeneste
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S kolestarteren 
ved Espira 
Kystad Gård 
barnehage 
har benyttet 
seg av kulde-

gradene og laget vakker 
is-kunst.

Vi har Kystad-skogen 
som nærmeste nabo, og 
den er et populært turom-
råde for oss både for lek 
og samling av naturmate-
rialer.

I forkant av is-kunst-
prosjektet vårt samlet 
vi inn granbar, kongler, 
greiner og granskjegg. 

Disse la barna i plast-
former som er gjenbruks-
materiale fra kjøkkenet. 
Etter at barna hadde lagt 
naturmaterialene sine opp 
i eskene ble de fylt med 
vann og noen med farget 
vann. Deretter bar vi dem 
ut for at de skulle bli fryst. 
Stor stas var det dagen 
etterpå, da vi kunne ta is-
kunsten ut av formene og 
studere den i sola. Barna 
hadde stor glede av dette, 
og prosjektet holder vi 
fortsatt på med.

Mette Louise Skaret, 
pedagogisk leder ved 
Espira Kystad Gård 
barnehage

Iskunst
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 Sjekk inn på idebroen.no hvor du finner mer enn 9000 søkbare ideer.
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Det beste fra idebroen.no

Koronagrill

Å lytte på samtaler mel-
lom barn som er i lek 
i barnehagen, er vel-
dig artig. Får høre mye 

morsomt, som da jeg overhørte 

to barn som lekte at de var på 

grilltur og det ene barnet sier 

til det andre barnet: 
– Kom, nå skal vi grille!
Det andre barnet svarer: 
– Greit, nå skal vi grille 

korona virus. 
Barna har og fått litt korona 

på hjernen av alt koronastyret 
vi er opp i nå.

Cecilie Nøttestad

LEK MED KORONA
Det har vært og er krevende tider for barneahgene  

– men kreativiteten lever – og her er noen eksempler på det fra  
facebook-gruppen idebroen til barn. Del gjerne flere ideer og historier.

K orona virus-monster med øyne og ben, laget av barn på 
snart 4 år på Vik oppvekstsenter i Kvæfjord. Fin måtte å 
lære små barn om virus, samtidig som vi har det artig med 
munnmotorikk. (monstrene er laget av vannmaling som 

barnet har blåst på, med sugerør). Fargeinnlæring ble det også, 
kjempespennende når to farger ble blandet for å så bli til en ny farge.

Ragnhild Mikalsen

Virusmonster

V i har laget Korona monster 
ved å blåse maling utover 
med sugerør. Barna velger 
hvor vi skal lime øyne og 
nese, og voksne tegner på 

armer og bein, og barna velger om de 
skal ha lange/korte armer og bein.

Line Klovholt

Korona-
monster
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 Sjekk inn på idebroen.no hvor du finner mer enn 9000 søkbare ideer.

Hvordan 
foregår  
korona-
leken?

Vi vet at lek er viktig 
– men hvor viktig blir 
korona-leken og hvor-
dan foregår den? Dette 
er spørsmål vi lurer på. 
Det er gjort mange un-
dersøkelser om lekens 
betydning for barns 
utvikling, bearbeiding 
og forståelse. Men vi 
trenger fortsatt mer 
kunnskap om hva som 
skjer av lek og aktivitet 
i barnehagen – eksem-
pelvis hvordan dette 
hjelper barna til å bli 
tryggere og å forstå mer 
av korona. Vi har blitt 
veldig nysgjerrige etter 
å ha sett bilder av krea-
tive korona-tegninger, 
film av korona-eventyr 
og korona-monstre 
på Facebook-gruppen 
Idebroen til barn.

For å lære mer, del 
gjerne flere erfaringer, 
ideer og historier på ide-
broen tagg gjerne med 
#korona. 

Jon-Håkon Schultz, 
professor UiT.

Koronapinãta
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V i har brukt brødformer til å 
fryse ned vannet i, for så å 
bygge en ganske så stor lys 
borg. Borgen består nå av ca 
160 isbrød. Hjertene er malt 

på, for så å bli sprayet med mere vann.
Denne er nå synlig for alle som pas-

serer vår barnehage om morgenen og 
kvelden. Bruker to fakler til å få lyst 
den opp. Ble ganske fin da!

Jeg lagde den for å belyse den situa-
sjonen alle barnehager står i, ikke bare 
hos oss.

På den tredje siden malte jeg en 
regnbue med skriften ALT BLIR BRA 
over.

Terje Johansen, assistent ved Nor-
landia Sten-Tærud barnehage på 
Skedsmokorset.

Lysborgen GOD NYHET TIL IDEBROBYGGERE
Vi arbeider nå med at du kan få din egen profilside på 
 idebroen.no. Her vil du kunne ha alle dine ideer være 

samlet på en side – og du kan selv redigere dem! 
Profilsiden blir enkel og oversiktlig og en fin presentasjon 

av deg og dine bidrag. Profilsiden vil lanseres på 
idebroen.no så snart vi er klare på idebroen.no  

og i Facebookgruppen Idebroen til barn. 
Følg med! Og bli med!



EEnngglleebbaarrnneekksspprreesssseenn
- På veien mot nye eventyr

Barn lærer og utvikler seg gjennom alt de opplever og erfarer. Derfor er det viktig å gi dem stadig nye 
impulser og opplevelser som utfordrer motorikken og sansene deres. Med Englebarnekspressen trilles barna 

trygt i trafikken og forbi farlige hindringer frem til skog, parker og andre læringsarenaer i barnehagens 
nærområde hvor de små kan få undre seg og leke. Vognen er laget for 1-3 åringene som gjerne vil, men 

som selv ikke holder hele distansen til og fra – og underveis har barn og voksne gode muligheter for godt 
samspill med sang og moro. 

 Se Englebarnekspressen på YouTube - søkeord: Englebarnekspressen 

Over 2 000 Englebarnekspressen triller nå ut på ekspedisjoner og turer i norske barnehager. Tilbakemeldinger
fra brukerne viser at vognen fungerer godt og at de finner både inspirasjon og motivasjon til arbeidet når de 
enkelt kan planlegge og gjennomføre turer med de små barna utenfor barnehagens port og gjerder.  

En vakker dag skal vi alle igjen leve uten strenge smittevernsregler, men selv med dem finnes det 
garantert mange spennende steder å besøke og utforske sammen med barna. 

Tilbud på Englebarnekspressen:

kr.11.300,- eks.mva.

  Ord. pris kr.12.900,- eks.mva.

 Tilbudet gjelder frem til 1.juni. Frakt tilkommer.

  Bestill her: 

www.transport 4 kids.com  eller tlf.  413 16 373 
Englebarnekspressen 
• har et lavt inngangsparti som tillater selv små barn å komme seg inn og ut av vognen på egen hånd. Gøy for barna. Bra for ryggen.
• har store hjul for å kunne forsere fortauskanter og komme seg frem på mer krevende underlag som gjørme og snø.
• har en solid brems. En god brems er en forutsetning for sikker transport. Bremsehåndtaket er også utstyrt med et håndbrekk som enkelt  

settes på når vognen står parkert.
• har et håndtak som kan justeres etter brukerens høyde. Feil høyde kan medføre at vognen blir vanskeligere å manøvrere.
• I tillegg er vognen utstyrt med fire solide armlener, sikkerhetsseler, refleks på alle sider samt vannavstøtende sitteunderlag på setene.

Englebarnekspressen er et norsk produkt, utviklet med over 15 års 
erfaring fra barnehage med ulike vogner. Den er laget for å fungere. 

 GOD TUR! 



Kirsten Flaten: Barnehagen under korona
Jon-Håkon Schultz: Jo skumlere det er, desto viktigere å snakke om 
Dag Olav Hessen: Sosialisering: En døråpner for håpefull fremtid
Per Schultz Jørgensen: Oppdragelse til livsmot og bærekraft

 
Årets første nummer av Barnehagefolk har tema: Fremtidsutsikter.
Vi lever i en urolig tid. Internasjonale politiske konflikter, klimautfordringer, psykiske
lidelser, flyktningkriser, IT-angrep og en verdensomspennende pandemi preger 
nyhetene. Hvilken fremtid skal barnehagebarna rustes for? Barnehagen er barnas 
første møte med samfunnet, og her gjør de sine første demokratiske erfaringer. 
 

FREMTIDSUTSIKTER
inviterer til digitalt personalmøte 

 
Mandag

26. april
 18:00-19:45

Kveldskurset er gratis for Barnehagefolk abonnenter.
Sjekk mer på utviklingsforum.no - og meld dere på! 

Birgitte Fjørtoft har med seg fire av bidragsyterne fra årets første nummer
av Barnehagefolk - når vi inviterer til digitalt kveldskurs mandag 26. april.

 
Perfekt for

personalmøte

Tidskriftet for deg som jobber i barnehagen

1/2021: Fremdtidsutsikter
Vi lever i en urolig tid. Internasjonale politiske konflikter, klimautfordringer, 
psykiske lidelser, flyktningkriser, IT-angrep og en verdensomspennende 
pandemi preger nyhetene. Hvilken fremtid skal barnehagebarna rustes for?
Barnehagen er barnas første møte med samfunnet, og her gjør de sine 
første demokratiske erfaringer. Hvilke utfordringer og muligheter finnes 
i fremtidens barnehage?

Barnehagefolk ønsker en tett dialog med dere som hver eneste 
dag går inn porten og jobber for at barna skal få trygge, lekende og
lærerike dager. Med innsiktsfulle artikler, engasjerte debattinnlegg
og praksisnære spalter ønsker tidsskriftet å stimulere til diskusjon
og samtale. Årets oppfordring er derfor: Riv ut artikler, kopier 
opp spalter og ta Barnehagefolk med inn på møterommet!

Bli også med på Barnehagefolk sitt første
digitale personalmøte mandag 26. april.
 

Velkommen
til ny spennende

årgang

2/2021: Praktisk talt
Denne utgaven er viet til det levde livet i barnehagen, fortalt av personalet 
selv. Historiene gir oss innblikk i det pedagogiske håndverket, de etiske 
vurderingene og utøvelsen av faglig skjønn –innimellom stellebord, 
perlebrett og gummistøvler.

3/2021: Fagspråk – til nytte eller besvær?
Mange nyutdannede barnehagelærere slutter å ta i bruk faglige begreper og uttrykk i løpet av 
det første året som pedagogisk leder, mye kommunikasjon gjøres på et enkelt hverdagsspråk 
og kommentarfeltene på sosiale medier er fulle av hjerter og klappende hender. 
Hva skjer med fagspråket i barnehagen?

4/2021: Rammeplanen – Hva og hvordan? 
Barnehagene er forpliktet til å følge rammeplanen, men hvordan ligger vi an i implementeringen? 
I denne utgaven får vi innblikk i rammeplanens ulike kapitler og fagområder. Hvordan kan planen 
forstås og tolkes? Og ikke minst, hvordan blir den tatt i bruk der ute i barnehagene?

Barnehager: Kr 545,- Yrkesaktive: Kr 440,- Studenter: Kr 390,-
Abonnementspriser 2021-årgangen / 4 nummer: 

Les mer på barnehagefolk.no - og bli abonnent! 
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LEDERFORUM 2021 - 26. MAI - 09.30 - 15.30 DIGITAL
KONFERANSE

Å være leder i barnehage skiller seg fra å være leder i andre virksomheter. 
Kanskje handler det om teamarbeid og en inkluderende lederstil? 
Barnehageledere må være dynamiske og håndtere unntakstilstander, kriser 
og andre hendelser raskt og omsorgsfullt? Uansett – som barnehageleder 
er det helt nødvendig at man kjenner seg selv.

GOD BARNEHAGELEDELSE - HVA ER DET?

09:30: Henrik Syse: Ledelse og trøst i koronaens tid  
10:15: Pause
10:30: Frode Torjussen: Ledelse i praksis
10:40: Tom Are Trippestad: Å være leder under unntakstilstand
11:25: Pause
11:40: Mimi Bjerkestrand: Ledelse i praksis
11:50: Marit Bøe og Karin Hognestad: Pedagogisk ledelse i vanskelig dobbeltrolle
11:25: Pause
13:00: Royne Berget: Ledelse i praksis
13:10: Kjell Åge Gotvassli: Teamutvikling i barnehagen
13:45: Pause
14:00: Pia Halvorsen: Ledelse i praksis
14:10: Kristin Aase: Leder, kjenn deg selv
15:00: Konferansen avrundes

Dette er programmet til konferansen: 

Sjekk utviklingsforum.no - for mer informasjon og påmelding. 

Priser: Kr 1895,- for en deltager. Deretter kr. 1200,- for hver ekstra deltager.
Medlemmer av Barnehageforum kr. 1395,-Deretter kr. 1000,- for hver ekstra deltager
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DIGITAL
KONFERANSE

Sjekk utviklingsforum.no - for mer informasjon om de digitale kveldskursene. Bli med!

KONFLIKTER - det hjelper lite å bare si unnskyld 

INNENFOR OG - barns relasjoner, voksnes ansvar

DIGITAL
KONFERANSE

Konflikter mellom barn er ikke til å unngå i barnehagen, men hvordan gjøre konfliktene 
til en ressurs? I dette kveldskurset gir Sondre Bjaberg konkrete tips til hvordan vi kan endre vårt syn
på konflikter i barnehagen. Hvordan kan ansatte håndtere konflikter mellom barn på en bedre måte? 

DIGITALT KVELDSKURS MED SONDRE BJABERG ONSDAG 24. MARS: 17:30 - 20:00

DIGITALT KVELDSKURS MED MARGARETA ÖHMAN TORSDAG 15. SEPTEMBER 18:00 - 20:30
Å kunne se og møte ulike typer av krenkende handlinger er alle pedagogers plikt. Hva kan en slik sosial
verktøykasse inneholde av strategier?Hvilken guiding trenger barna? Hvordan støtter vi i barnehagen 
best det enkelte barn og arbeider vi med gode gruppeprosesser?



BARNEHAGEBOKA er barnehagefolkets 
personlige almanakk, med god plass til å skrive  
inn avtaler, møter og notater. 

Tema i år er: Innenfor og utenfor – om barns 
trivsel. At barna trives i barnehagen er helt 
avgjørende. Sigurd Aukland har utviklet et verktøy, 
slik at man kan sikre at barna trives og at de har 
noen å leke med. Med årets Barnehageboka kan 
hele personalgruppen jobbe med dette viktige 
temaet gjennom hele året.
 
Pris kr 165,- Ved bestilling av 10 eller flere kr 140,-

Uke for uke – dag for dag  |  Pedagogisk Forum og Barnehageforum.no

   Barnehageboka
TEMA:  

Innenfor og utenfor  
– om barns trivsel

2021 | 2022

   Avdelingsboka

Randi Gording og Marianne Livastøl  |  Pedagogisk Forum 

2021 | 2022

AVDELINGSBOKA er først og fremst en 

fremmøteprotokoll, men i tillegg får du mange 

nyttige verktøy som; planleggingskalender, sider 

for registrering av de ulike gruppene, hvilke 

barn som har vært på tur, vært ordensbarn, 

hvem som har betalt til foreldre kassen etc. Du 

får også oversikt over primær-kontakter/leke- 

og arbeidsgrupper, opplysninger om barna og 

praktiske skjemaer til kopi ering, som du kan ha 

bruk for i barnehagehverdagen.

Pris kr 175,- Ved bestilling av 4 eller flere kr 165,-

Bestill begge bøkene på barnehagebutikken.no

To nyttige verktøy for 
barnehagefolk!



Tema 2/2021: Lekeplassens pedagogikk

Vi vier et helt nummer til sandkassa, huskene, sykkel- 

veiene, skogholtet og maurtua. Gjenoppdag alle de  

pedagogiske mulighetene som ligger på en lekeplass. 

I hvert nummer
Margareta Öhman om leken
Kunstmagi med Mette Dybwad Torstensen
Fantasifantasten Trude Anette Brendeland
Albert Åberg

Tema 3/2021: Magiske samlingsstunder
Samlingsstunden har vært en tradisjon i barnehagen i alle år, men hva fyller vi denne stunden med? Og hvor lett er det å finne inspirasjon til stadig nye og spennende samlingsstunder. Med dette nummeret byr vi på ideer til mange magiske samlingsstunder! 

Tema 4/2021: De store samtalene
Livet er mest hverdag, men det handler også om store 
hendelser, triste som fine. Skumle som betryggende. 
Og i verden rundt barnehagebarna skjer det stadig 
ting de kanskje ikke forstår. I dette nummeret skal vi 
utforske de store samtalene om livet, og om døden.  
For en ting er sikkert: Vi må snakke med barna om alt.

Verktøykassa 2021
Inspirasjon & Ideer til deg!

Ønsker du å  
bli abonnent? 

Gå inn på  
verktoykassa.no 



Returadresse:  
Habitus – Pedagogisk Forum
PB 360 Sentrum,  
0101 Oslo


