
Pedagogisk innhold 
 

Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? 

Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske 

klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva vi legger særlig vekt på i 

vårt arbeide med barnegruppa og det enkelte barn. Det vi jobber mest med 

gjennom hele året er det vi kaller de mellom - menneskelige forholdene i 

barnehagen: Hvordan har hvert enkelt barn det i forhold til de voksne, til seg 

selv, og i forhold til andre barn? Hvordan kan vi utvikle et anerkjennende 

samspill mellom de voksne og barna? Hvordan kan vi få til en positiv utvikling 

gjennom året for hver enkelt barn og for hele gruppa? 

Sjølfølelse, innlevelse, fantasi og vennskap er derfor noen viktige stikkord for 

vårt arbeid. 

 

Trygghet - en betingelse for utvikling og læring 

De barna som kommer til barnehagen er ofte svært forskjellige: 

noen er åpne, tillitsfulle og utadvendte - mens kanskje andre er det stikk 

motsatte. Enkelte kaster seg ut i alt nytt og får det til, mens andre bare ser på 

og ikke engang tør å prøve (selv om de kanskje innerst inne har veldig lyst). Noen 

barn er dessuten vant til å omgås andre barn, mens andre møter lekekamerater 

for første gang når de begynner i barnehagen. 

Selv om barna har ulike forutsetninger og erfaringer, så har de allikevel en ting 

felles. Skal de trives og utvikle seg, så må de være trygge! 

I første omgang er derfor vår viktigste oppgave å bygge opp 

trygghet, og dette gjøres på ulike måter. 

 

 Samarbeid med foreldre: 

Dette er noe som i stor grad kan bidra til at barna føler seg trygge i 

barnehagen - se eget punkt om samarbeid med foreldrene. 

 

Nærhet og kontakt med de voksne: 

Personalet legger mye vekt på å ha tid til samvær med det enkelte barn, 

både gjennom lek, samtale, omsorg og andre aktiviteter. Barnet må møtes 

med varme, anerkjennelse og oppmuntring. 

 

 Regler og grenser: 

      Erfaring viser at det skaper trygghet når voksne setter forståelige 

regler/grenser og hjelper barna til å overholde dem. Vi har i 

utgangspunktet få regler for hva som ikke er lov i barnehagene våre. Vi 

mener det er viktig å ha fokus på det positive; hva er moro/hyggelig å 

gjøre sammen, hvordan kan vi hjelpe hverandre? 



 

 Utvikle vennskap: 

Dette er utvilsomt noe som gir økt trygghet, og vi kan støtte opp om dette 

på forskjellige måter: f.eks. ved at spesielle barn får være sammen i 

enkelte aktiviteter, at vi drar på tur med en mindre gruppe barn, at vi 

under samlingsstund deler gruppa i to eller tre, at enkelte barn besøker 

hverandre utenom barnehagetida, at vi snakker med barna om vennskap 

osv. 

Men den viktigste forutsetningen for at et barn skal klare å forholde seg 

positivt til andre barn, klare å gå inn i lek og samspill med andre på en 

positiv måte, er at det utvikler sosial handlingsdyktighet. Det betyr å 

forstå andres ulike perspektiv og roller, kunne ta avgjørelser og handle 

sammen med andre, vurdere problemer og løse oppgaver. 

Gjennom samtaler og handlinger mellom barn og voksne må forholdet 

preges av innlevelse og anerkjennelse. Det er viktig at de voksne setter 

ord på det gode som skjer, løfter det fram. 

 

 Sjølfølelse: 

Hva gjør vi f.eks. bevisst for å styrke barnas sjølfølelse, hvilke metoder 

har vi? 

For det første tror vi at det er avgjørende at den voksne er tilstede 

for barna, deler deres opplevelse der og da. Det er viktig at vi stopper opp 

og funderer sammen med barna, de trer tydeligere fram med sine 

meninger og synspunkter da. Ungene må bli møtt med en grunnleggende 

holdning av likeverd og respekt. Å bli lyttet til og forstått viser at de har 

verdi. Vi må ta vare på barnas følelser, akseptere dem - hjelpe barna til å 

gi uttrykk for dem (det er naturlig at alle av og til er sinte, lei seg, gråter 

e.l.). Dette tror vi kan gi barna en grunnleggende følelse av å bli 

respektert/akseptert (det betyr ikke at når barna er sinte, så får de lov 

til å gjøre hva de vil!)  

Hvis de voksne klarer å være mer opptatt av barnas sterke sider enn av 

de litt negative, slik at barna merker en positiv forventning fra de voksne, 

så hjelper dette i stor grad til å bygge opp en god sjølfølelse. 

Det er viktig at barna opplever at noen liker dem, tar kontakt med dem, er 

interessert i dem og har omsorg for dem (og dette kan både barn og 

voksne bidra til). Å få oppgaver og ansvar som de lykkes i har også stor 

betydning. 

 

 

 

 



Trygghet danner grunnlaget for utvikling av verdifulle egenskaper. Barnet må 

møtes med varme, anerkjennelse og oppmuntring. 

Vi arbeider ut fra en teori om at jo tryggere barn er på seg selv og omgivelsene, 

jo lettere vil det være å utvikle verdifulle egenskaper som toleranse, fantasi, 

glede, initiativ, vennskap/samhold, moral/normer og ansvar - for å nevne noen av 

de vi er mest opptatt av. 

 

Hvordan kan vi legge opp arbeidet i barnehagen for å utvikle slike 

egenskaper? 

  

 Toleranse: 

Når det gjelder å utvikle barnas evne til å vise toleranse, så tror vi først 

og fremst på eksempelets makt: det at vi er forbilder for barna når det 

gjelder hvilke holdninger vi skal ha til hverandre. Vi snakker dessuten mye 

med ungene og tar opp situasjoner hvor det bør vises toleranse. Et 

eksempel: dersom det er et eller flere barn som stadig blir avvist av de 

andre (kanskje av helt forståelige grunner) så mener vi dette er en viktig 

situasjon å jobbe med. 

 Den som blir avvist, må prøve å ta kontakt på en mer positiv måte (uten å 

dominere, ødelegge eller være aggressiv), og de andre må lære seg til å la 

vedkommende få være med i lek - i alle fall av og til. Dette er vanlige 

situasjoner i en barnehage, og det er ganske avgjørende hvordan de 

voksne løser slike problemer 

 

 Fantasi/initiativ: 

Fantasi/initiativ er også viktige nøkkelord når det gjelder hva vi er 

opptatt av å utvikle/ta vare på hos barna. Dette betyr at store deler av 

dagen må være "ledig" - slik at ungene kan (og må) finne på ting selv, uten 

at de voksne har bestemt alt på forhånd. Da er det også lettere å ta vare 

på ungenes eget initiativ og spontanitet og dele opplevelsen, gleden og 

øyeblikket med dem, det utvikles en anerkjennende relasjon mellom de 

voksne og barna. 

Å gi barna gode og varierte opplevelser i naturen er en viktig kilde for 

utvikling av fantasien, og naturen er også et sted hvor det er ”lett” å 

bruke den!  

Leker/utstyr som kan brukes på forskjellige måter, stimulerer også 

fantasien, det samme gjelder også historier og eventyr. Barn fantaserer 

og fabulerer mye: dette ønsker vi å ta vare på (vi tror ikke det medfører 

at de vil lyve mer som voksne, slik enkelte tror). En velutviklet fantasi tror 

vi vil være en stor verdi i senere voksent liv: det gir større evne til å 

sette seg inn i andres situasjoner, evne til å se en sak fra flere sider, 



større evne til å løse problemer og finne alternative forslag, større evne 

til å være åpen for nye ting (toleranse).  

 

 Moral, normer og ansvar: 

Moral, normer og ansvar er vi også opptatt av å formidle til barna (vår 

kristne formålsparagraf betyr ifølge Rammeplan for barnehager(BFD), at 

vi skal legge vekt på verdier som ærlighet, rettferdighet, 

nestekjærlighet, likeverd, toleranse, tilgivelse, respekt for liv og tillit til 

samfunnsfellesskapet). Evnen til innlevelse i andres situasjon er av 

avgjørende betydning for utvikling av etiske holdninger. Vi voksne hjelper 

barna i vanskelige konfliktsituasjoner ved å gå inn i dem og sammen med 

barna sette ord på hva som har skjedd og hvordan det ble opplevd av den 

enkelte. Det blir også viktig å finne løsninger, kan man for eksempel gjøre 

noe godt mot den man ikke behandlet så bra? 

Slik kan konflikter bidra til at barn får økt følelsesmessig innsikt, økt 

evne til å sette seg inn i andres sted og forståelse for egne og andres 

behov. 

Her tror vi barnehagen har en viktig oppdragende oppgave: i miljøet 

hjemme kan  konflikter ute i gata "løses" ved at ungene blir furtne og går 

inn, eller at den ”sterkeste” vinner, mens en i barnehagen er nødt til å 

finne konstruktive løsninger i samarbeid med andre. 

Uansett vil verdiformidlingen til barna først og fremst skje gjennom oss 

voksne som forbilder for handlinger og holdninger.  

 

 

Hvilke aktiviteter og samværsformer vil vi generelt legge mest vekt på? 

 

For å nå de målene vi har nevnt i forrige avsnitt, så tror vi at det er helt 

nødvendig med mye direkte kontakt og samvær med barna. Mange av 

aktivitetene i barnehagen vil derfor bære preg av dette, ikke minst den 

aktiviteten som vi tror er den viktigste, nemlig:  

 

Leken: 

Grunnen til at leken er så høyt prioritert, er at vi mener lek er den mest 

naturlige aktivitet og samværsform for barn, og at de gjennom sin lek 

lærer svært mye om seg  selv og sitt forhold til andre mennesker. Leken 

er dessuten full av naturlige utfordringer: Hva skal vi leke, hvordan skal vi 

gjøre det, hvem skal være hva - og alle bør få bidra med forslag. I leken 

gjør man om på et stykke virkelighet, det blir en tilpasning til livet. Leken 

hjelper barnet til å ta vare på livsmotet. 

 Her får en trening i å ta hensyn til andre, høre på andre, finne felles 



løsninger. Vi ser det altså som ønskelig at de voksne bruker mye av sin tid 

til å delta i barns lek, og det vil trolig noen sette et spørsmålstegn ved: 

"Forstyrrer ikke de voksne barnas naturlige lek ved å delta, og ikke minst: 

gjør vi ikke da barna avhengige av oss voksne, slik at de etter hvert leker 

dårligere enn før og ikke klarer seg på egenhånd?". 

Her er det forskjellige meninger og teorier, men det er i alle fall manges 

mening at når barn leker uten at noen griper inn, så blir det ofte den 

sterkeste som får bestemme alt - og en del barn blir alltid holdt utenfor. 

Dersom voksne da griper autoritært inn og sier: "Jo, nå skal dere la Jens 

få bli med!", så kan dette lett føre til at ungene fortsetter på samme 

måten som før, bare at de nå passer på så ingen voksne ser dem. Dersom 

den voksne derimot er en akseptert deltaker i leken, så kan man på en 

positiv måte prøve å få med de som blir holdt utenfor (påpeke positive 

sider som kan være til nytte i leken, eller foreslå roller). 

 Når voksne deltar i lek, så er det ikke for å dirigere eller stadig finne på 

ting for ungene, men vi deltar i stedet aktivt på barnas premisser. Berit 

Bae, en anerkjent pedagog, sier følgende om lek: ”Når lek sees som en 

måte å forholde seg, en kommunikasjonsform, må den voksne se på seg 

selv som en kommunikasjonspartner også i forhold til barns lek. I den grad 

man holder seg på avstand og overlater den mer eller mindre til seg selv, 

kommunisere man også at man er uinteressert i det de er opptatt av. Man 

går glipp av kunnskap om hva slags motsetninger de strever med å 

uttrykke og forsone, og hvordan de ser på seg selv og det miljøet de 

ferdes i.”. 

En annen side ved dette er at barnehagen også skal være et godt 

språkstimulerende miljø, noe som ivaretas best ved at det er et godt 

forhold mellom barn og voksne - slik at de snakker mye sammen. 

Vi er også opptatt av at vi skal være gode modeller for barna, men dette 

krever igjen mye nærhet og interesse fra de voksnes side - hvis ikke, får 

ikke barna lyst til å identifisere seg med det de voksne gjør (- kanskje 

snarere tvert imot). 

Som en konklusjon vil vi si at unger ikke blir pasifisert ved at voksne deltar i 

leken, bare de voksne er bevisste på hvordan de deltar. Det er tvert imot vår 

erfaring at dette gir barna nyttig læring som de kan bruke når de voksne ikke er 

med i leken (barna leker jo i små grupper, så det vil alltid være en del barn som 

ikke har noen voksne med seg). Vi mener at vi på denne måten kan gi barna 

grunnleggende erfaringer om hvordan problemer kan løses og hvordan mennesker 

bør være mot hverandre. 


