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Oppgave til denne samlingen

Arbeid med pedagogisk ståsted, forståelse og uttrykk. 
Hvordan er det mulig å se de pedagogiske valgene i 
barnehagen? Hvordan jobbes det med synliggjøring 
av rammeplanens verdier? Arbeide systematisk med å 
ordsette egen praksis.

Lese i Bli helstøpt
s. 5 - 68



Hva er refleksjon?

Kraftfull refleksjon innebærer å 
se tilbake på hvordan situasjonen 
ble vurdert og å se situasjonen 
fra ulike perspektiver for å forstå verdien 
av å reflektere (Søndenå 2002)



JEG VIL AT DU SKAL SNAKKE OM MEG!

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1563/1649

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1563/1649


Etisk refleksjon

I følge Sævi (2014) oppstår det  situasjoner som 
virkelig krever kompetanse i etisk  refleksjon i relasjoner 
mellom barn og voksne. Det er disse relasjonsbaserte 
situasjonene hun framhever som den 
formen for praksis som best ivaretar både den 
eksistensielle kompleksiteten og den motsetningsfulle 
forskjelligheten som skaper mening og sammenheng for 
partene.
(Sævi, 2014, s. 257)



At vi møter skuffelser og motgang i livet er sikkert, og en 
god forutsetning for å håndtere det er at vi har erfart at vi 
tåler det. Vi har erfart at ting ikke alltid kan bli som vi vil,
og at livet allikevel går videre. Vi har kanskje også erfart 
hvordan vi kan samarbeide og forhandle med andre så vi 
finner en løsning begge parter kan være fornøyde med. 
Barn må øve på dette, akkurat som de øver seg på å 
snakke og klemme kaviar ut av tuben.
Jeg tar meg ofte i at jeg burde ha større tillit til barns 
utholdenhet. Jeg må i større grad stole på at de tåler å 
ikke lykkes i første forsøk.
Selvsagt tåler de det, hvordan skulle de ellers lære seg alt 
de kan? Allikevel synes jeg det er vanskelig å se at de 
strever. (Ellen Morberg s. 60)



Refleksjoner om å være helstøpt
En følgesvenn og ikke en kommandør
Står i fare for å bli grunnleggende overfladiske
Mer verdivalg enn veivalg
Foreldreutfordringer – behov for hjelp i 
omsorgsansvaret. Barn har behov for å knytte seg til 
sine omsorgspersoner, og gjør det uansett hvilken 
kvalitet det er i omsorgen (Bowlby)
Kompenserende og komplementær tilknytning
Å kunne lese signaler

Til refleksjon: selvregulering og samregulering



Å ha eieforhold til planen
Overordnede prinsipper er barnets autonomi 
og for barnets beste

Barn og barndom
Demokrati 
Mangfold og gjensidig respekt 
Likestilling og likeverd
Bærekraftig utvikling 
Livsmestring og helse 
NB: Omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep
Barnehager med særlige formål

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/




Eller som 
Hostetler (2016)
uttrykker det

Helping people
doing well



En passe forskjell



Refleksjon

Vi må huske at elva er livets elv.
Vi kan ikke beskytte oss mot det vi ikke 
vet kommer rundt neste sving, 
men vi kan øve oss på å svømme i 
strie strømmer



Implementeringsutfordringer
Viktig – vanskelig - vanskjøttet

Kjell Arne Røvik, professor v/ UiT 



Hva har du allerede i bagasjen?

Bruk det dere allerede har gjort

Tenke langsiktig

Vær kritisk - egenvurdering

Prioritering av innhold

Fordyp – reflekter

Våge å se det som skjer

Kari Johanne Kvistad 



Noen harde fakta
Psykiske lidelser er landets dyreste sykdomsgruppe.
Total årlig kostnad er beregnet til 185 milliarder.
Det er en tredjedel mer en kostnadene for alle 
kreftsykdommer.
Tre ganger mer enn alle hjerte-kar-lidelsene.
Nesten like mye penger som står inne på 
Folketrygdfondet – MER enn vi investerte i olje og 
gass i 2016. 3 ganger det det koster å drive Oslo kommune i ett 
år.
Halvparten av sykdomsbyrden fra psykiske lidelser 
skyldes depresjons- og angstlidelser. Blant barn og unge (10-19 
år) og unge voksne (20-44 år) er psykiske lidelser den primære 
driver av global uførhet.



Definisjon på psykisk helse

Tilstand av trivsel og velvære 
der hvert enkelt individ kan 
virkeliggjøre sitt eget potensiale, 
mestre normale utfordringer i livet, 
arbeide produktivt og fruktbart 
og være i stand til å bidra til 
samfunnet rundt seg.

Hvordan få til dette som familie
og i samfunnet man lever livene 
sine?



Retten til å ha det trygt - sårbarhet



Gjennom den daglige og nære kontakten med barna 
er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne 
observere og motta informasjon om barnas omsorgs-
og livssituasjon. 
Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan 
være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle 
overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og 
oppdages. 
Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til 
barnevernet, jf. barnehageloven § 22.



Evolusjonslæren 
Styringselement: trekk som styrker artens muligheter til å overleve –
innarbeides stadig fastere, men trekk som ikke er til nytte blir gradvis 
borte i løpet av mange generasjoner. Dette kalles naturlig utvelgelse.

Lek har blitt formet gjennom menneskets utvikling utelukkende for 
å trene opp ferdigheter individet trenger som voksen og bidra til 
artens overlevelse. Kanskje er det slik at leken er bevart i 
atferdsreportoaret fordi den også har en overlevelsesverdi for barna 
mens de er barn? 

Måten vi er bygd opp og fungerer på i dag, viser seg  nyttig i vår 
overlevelse som art. Ekspertene er uenige om hva de positive effektene 
består i – men det vektlegges det mangedimensjonerte fenomenet lek er. 



Et skremmende aspekt
Det moderne samfunn gir et knippe evner og ferdigheter 
stadig mer prestisjeverdi på bekostning av andre.

Dette blir dyrket fram som mer verdifullt – og enkelte barn 
blir derfor mer verdifulle for samfunnet enn andre.

Leken blir sett på som et virkemiddel for å forme barna 
slik samfunnet vil ha dem, framfor som en verdi i seg selv. 
De ser den som et middel til å trene opp egenskaper som 
sosialisering, selvkontroll, konsentrasjon og intellektuell 
fungering slik at barna kan vokse opp og bli nyttige 
samfunnsborgere. 

Kilde: Nils Eide-Midtsand



https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Mg
q1Gr/Barn-som-ikke-far-lekt_-kan-sta-i-fare-for-a-
utvikle-psykiske-lidelser--Per-Brodal-og-Charlotte-
Lunde

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Mgq1Gr/Barn-som-ikke-far-lekt_-kan-sta-i-fare-for-a-utvikle-psykiske-lidelser--Per-Brodal-og-Charlotte-Lunde


Det tar tid å vokse opp og bli et helt 
menneske – leken er barns arbeid
Margreth Olin

Det er urovekkende at man i dagens barnehager vil 
fortrenge barnets naturlige læringsmåte til fordel 
for formalisert innlæring av matematikk og 
lesing.

En hverdag som i tråd med Kunnskapsløftet, skjerpes 
ytterligere når barna begynner i første klasse.



En barnehjerne nær tredobler sin vekt fra fødsel til 
ettårsalder. Deretter skjer det en langsom vekst frem til 
barnet er 5–6 år. I denne perioden oppstår en enorm 
økning i koblinger (synapser) mellom hjernens milliarder 
av nerveceller, samtidig som barnet lærer – om seg selv 
og om verden.

Disse koblingene danner igjen finmaskede nettverk for 
styring av bevegelser, for tolkning av sanseinformasjon, 
for tanker og for følelser som igjen utvikles og 
samordnes. Denne biologiske utviklingen av 
hjernenettverkene drives av meningsfull bruk – det vil si 
gjennom aktiviteter som barnet oppfatter som viktige.

Vi vet også at utrygghet og stress i en læringssituasjon 
driver oss mot enkle, automatiske forsvarsreaksjoner 
fremfor læring av noe nytt.



Hvis ikke hjernenettverkene tas i meningsfull bruk i 
en bestemt periode, er muligheten for god utvikling 
senere mye dårligere.
Nettverk som danner grunnlaget for vår evne til å 
tilpasse seg andre i en gruppe, til å utsette egne 
behov og til å leve seg inn i andres tanker og følelser, 
er helt sentrale for samarbeid. De kan ikke vente 
med å utvikles til etter skolestart.



Erika Christakis spørsmål:
«Vis meg en eneste voksen (...) som ikke ønsker at 
barn skal utvikle livslange ferdigheter eller bli dyktige 
til å lese, skrive, samarbeide og løse problemer», og 
fortsetter med at «the million dollar question ...» er 
hvorfor så mange har bestemt seg for at lek i 
barnehagen er en fiende av slik læring.

Et smalt fokus på lesing og matematikk til fordel for aktivitet 
som fremmer regulering av emosjoner, kritisk tenkning og 
viljestyrke, vil være et alvorlig feilgrep, ifølge Christakis. Det 
hjelper ikke med flere timer med formalisert undervisning 
hvis det biologiske og psykologiske grunnlaget for læring ikke 
er lagt før skolestart.





Samlingene 2018
23 og 24 januar: Barnehagens verdigrunnlag
Arbeid med pedagogisk ståsted, forståelse og uttrykk. Hvordan er 
det mulig å se de pedagogiske valgene i barnehagen? Hvordan 
jobbes det med synliggjøring av rammeplanens verdier? Arbeide 
systematisk med å ordsette egen praksis. Nå status.

22 og 23 mai: Barnehagelæreren som leder
Er det noe du som leder bør gjøre annerledes i forhold til struktur, 
arbeidsfordeling og delegering for å utvikle den pedagogiske 
praksisen? Beskrivelse av på-vei – status. Arbeide systematisk med 
å ordsette egen praksis.

23 og 24 oktober: Barnehagelæreren som leder 
Etter samlingene bør det være en oppsummering og evaluering av 
prosessen lederne har vært sammen om. Hva har dette betydd 
faglig og personlig? Beskrivelse av nå status sammenlignet med 
stauts ved oppstart. Hva har endret seg?



Én situasjon



Reflekterende venn 
Dere pedagogiske ledere skal kobles til en reflekterende venn 
som er i egen gruppe.

Dere sender hverandre en mail før nettverket skal være + at 
dere sender en oppfølgende mail til hverandre før neste 
samling. Gi hverandre gjerne tilbakemeldinger J

På den siste mailen dere sender til hverandre før samlingene 
(2 og 3 samling) ønsker jeg å stå på kopi:
line@styd.no
Her skal dere gi hverandre tilbakemeldinger –
der trenger ikke jeg stå på kopi.

Det vil si at jeg trenger å få inn mailene 14. mai og 15 oktober. 
Dette vil også styre innholdet på samlingene og jeg får 
innblikk i prosessene.



Ikke si mer nå.
Ørene mine renner

allerede over
av ord.

Jeg trenger plass
til mine egne tanker.

@nattteravn



Kontaktinformasjon

Styd Kommunikasjon

Styd.no

www.styd.no

line@styd.no


