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Hva er det vi har jobbet med? 

Kritisk innsikt i egen yrkesrolle og egen praksis, økt forståelse 
for barnehagens formål og samfunnsmandat. 
Hva må vi gjøre da?

Ledelse som legger vekt på tett tilknytning mellom teoristudier 
og praksisfelt. Hvordan gjør vi det?

Fokus på barnehagens læringsmiljø, som er en viktig 
forutsetning for å styrke barns læring og utvikling.
På hvilke måter?



Én situasjon

Som handler om lederskap
og lese resten av boken



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)



Tilbakemeldinger

Er dette riktig?
Håper jeg har forstått riktig?

Handler dette om rammeplanen?
Henger det sammen med det vi leser?

Jeg har tolket det slik…
Slik ble det nå…
Det surrer og jobber oppi skallen – håper 

den ikke faller. Av.



Grunnloven § 104
Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har 

rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og 

deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse 

med deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. 

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for 

barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den 

nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige 

trygghet, fortrinnsvis i egen familie.



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/


Barnet har en fremtid, men det har også en 
fortid i form av minneverdige hendelser, 
erindringer, mange timer med viktige 
betraktninger i all ensomhet.

I likhet med oss husker de noe og glemmer 
noe annet, verdsetter det ene og er 
likegyldig til det andre, tenker logisk – og 
havner på villspor når de ikke vet bedre.

De har tillit og tviler, 
begge deler med god grunn.
- Janusz Korczak





DEKONSTRUKSJON
Barn 4 er kommet inn ny i barnehagen. 
Det blir lekt med sverd i en lek som Kaptein Sabeltann, og 
dette tar helt av. Deretter er leken kun som dette og det 
blir brukt både feiekost og rake som sverd. 
Flere ganger om dagen blir andre barn dyttet og skumpet borti. 
Barnet blir satt vekk på benk for å samtale om dette. 

Om følelser, vennskap og si unnskyld.
De mindre barna blir dyttet og blir lei seg og gråter.
Dette gjentar seg svært ofte. 
Barnet får ingen venner og alle sier det er barn 4 som dytter 
eller slår. 



Barnet ER aldri 
problemet

Og skal heller aldri 
føle seg som det.





Etter å ha lest 
refleksjonene
Latt meg inspirere av Martin Luther King:
«Jeg har en drøm» (ikke: jeg har en plan)
Andre ord: engasjement - entusiasme

Alle mennesker er sårbare.
Noen med mer bagasje enn andre. 
Det gjelder små som store.

Har du støpt lys før?
Da vet du at tid og temperatur er helt 
avgjørende!

«Jeg ønsker meg erfaring å slå i bordet 
med!»



Gjør vi det vi sier vi gjør?

Kunne det vært en tanke å analysere seg selv

og hverandre mer enn det vi gjør til dags dato?

Mer bevisst på atmosfære og det som skjer

På valgene jeg tar – prioriteringene – det er det som 

faktisk styrer hverdagene.

Endringer – både i det fysiske miljøet og i det mentale 

landskapet får konsekvenser. 

Foreldres kritiske blikk kan få meg til å ville gjemme 

meg – lenge.

Jeg tar nok for mye hensyn.

Jeg bør nok stole mer på meg selv.

Jeg er lei av «det er sånn vi pleier å gjøre»

Og: det er ikke så alvorlig – det er bare barn. De 
forstår ikke så mye enda…. 

Føler at jeg ikke strekker til – henger etter – med et 

ekstremt ønske om å gjøre det bedre.



Har prosessen endret din egen praksis og hvordan du ser på arbeidet? 

Eventuelt hvordan?



”Lek er enhver oppførsel, aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og 
strukturert av barna selv; den finner sted når og hvor mulighetene 
oppstår. (...) lek i seg selv er ikke-obligatorisk, drevet av indre 
motivasjon og foretatt for sin egen skyld, snarere enn som et middel til 
et mål. De viktigste kjennetegnene ved lek er moro, usikkerhet, 
utfordring, fleksibilitet og ikke-produktivitet.

(...) Mens lek ofte er betraktet som ikke-essensielt, understreker 
komitéen at det er en grunnleggende og viktig dimensjon til å glede seg 
over barndommen, samt en essensiell komponent i fysisk, sosial, 
kognitivt, emosjonell og åndelig utvikling.”
(FN, 2013)

FNs komité for barns 
rettigheter



Likevel økes læringspresset fra år til år, 
og særlig for de yngste (…)
Men slike tiltak vil trolig bare forsterke kunnskapstrettheten. For 
skal nysgjerrigheten få næring, må barn ha hatt tid til å undres, 
over alt fra regnbuer og iltre maur til såpebobler og meitemark. 
Mennesker fødes ikke til en barndom omgitt av ting og objekter, 
men til en verden full av følelser der de får venner og store 
saker er på gang. Og der må barn få være til de selv har fått 
nok.
Riktignok spør og graver småbarn om alt mellom himmel og 
jord. Men de spør ikke egentlig etter årsaker. «Hvorfor regner 
det?» eller «Hvorfor rauter kuen?» handler ikke først og fremst 
om meteorologi eller landbruksfag, men om en eksistensiell 
forbløffelse: Hvilken underfull verden jeg er kommet til!



https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bKx8Av/Gi-ikke-
barnehagebarna-vernebriller----Markus-
Lindholm?fbclid=IwAR2ddAiktGJTvmc8esEO-
AZ6VygtCYwHsX8yyFsAA3SWSQTUst7rldUMwmY

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bKx8Av/Gi-ikke-barnehagebarna-vernebriller----Markus-Lindholm?fbclid=IwAR2ddAiktGJTvmc8esEO-AZ6VygtCYwHsX8yyFsAA3SWSQTUst7rldUMwmY


Livsmestring
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende 
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske 
og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal 
bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd 
og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever 
krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og 
følge opp dette.

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan 
prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna 
skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli 
kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, 
hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.



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.



Hva 

er 

det 

med 

han 

og 

pinner?



Det første blikket på Erik og 
pinnen ble en tom erfaring, 
fordi jeg tok innholdet i 
handlingen for gitt.

Vi bør stille oss i den 
posisjon at hver gang vi 
møtes, bør etterstrebe det 
helstøpte, profesjonelle 
perspektivet på hva det 
betyr å være et menneske, 
og på hvordan vi best mulig 
ivaretar hverandres 
integritet.
Merete Mortensen



Barns rettigheter 
skal ikke være noe vi diskuterer,
det skal være noe vi innfrir.

Kirsti Egge Haugstad





Den etiske fordring
Vi er utlevert til hverandre. Derfor har vi 
aldri noe med andre mennesker å gjøre uten at vi har noe 
av deres liv i vår hånd. 
Det særegne ved det profesjonelle maktforholdet 
er at det er faglig formidlet.

Etisk sett er det vår oppgave å bruke makten 
til den andres beste – å ta vare på vår nestes 
liv som vi har i vår hånd. 
K.E. Løgstrup 1956



Etikk
Etikk (fra gresk ethos, sed) eller moralfilosofi er den delen av
filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva 
er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».

Etikken er de reglene og kjennetegnene vi bruker i de 
moralske vurderingene (teorien)
Moral er hvordan vi handler – altså normer – verdier og 
holdninger.  Så gjenstår det å se: gjør vi det vi sier vi gjør?

http://no.wikipedia.org/wiki/Sed
http://no.wikipedia.org/wiki/Filosofi


Profesjonsetikk
Den som arbeider med mennesker står i en relasjon 
som ikke bare styres av regler og retningslinjer, 
men også av den andres medmenneskelighet. 

Med andre ord: 
hva bestemmer over dine valg 
og vurderinger? 
Fag? Personlighet?
Relasjon? 



Profesjonell integritet
Etisk bevissthet og høy faglighet er kjernen i 

profesjonens integritet og avgjørende for å skape 

gode vilkår for lek, læring og danning. 

Vår metodefrihet og profesjonelle skjønnsutøvelse 

gir oss et særlig ansvar for å være åpne om de 

faglige og pedagogiske valgene vi gjør. 

Samfunnet skal ha tillit til at vi bruker vår 

autonomi på en etisk forsvarlig måte.



Helstøpt – men ikke i jern

Det helstøpte mennesket er ikke et menneske uten tvil, men et 
menneske som er villig til å utforske tvilen og reflektere seg 
frem til et valg – som er villig til å utfordre egne motiver. 

Det helstøpte mennesket er alltid i støpeskjeen.

Situasjoner som utfordrer oss, der vi kjenner ubehaget, bør være 
et kompass for oss, som viser at vi er på vei til å gjøre en 
avgjørende jobb for barnets beste. Det er kanskje slik at disse 
situasjonene som krever noe ekstra av oss, er med på å gjøre oss 
mer helstøpt? 



Hva blir viktig for deg fremover i barnehagen?

Hvilket fagspråk har du tilgjengelig i det daglige?



line@styd.no
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