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Forord

på oppdrag fra kunnskapsdepartementet opprettet 
Forsknings rådet i 2005 forskningsprogrammet Praksisrettet 
FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning 
– praksisFou. en hovedhensikt med programmet har vært  
å styrke Fou-kompetansen  i norske lærerutdannings-
institusjoner, med forskningsprosjekter som både tematisk  
og gjennom samarbeidsrelasjoner har praksisnærhet som 
forutsetning. i løpet av fem års virksomhet har programmet 
finansiert 32 forskningsprosjekter fordelt på barnehage, 
grunnopplæring og lærerutdanning, med en samlet budsjett-
ramme på ca. 160 mill. kr. prosjektene er eksempler på aktuell 
forskning som studenter og lærere ved lærerutdanningene 
kan ha nytte av i sin yrkesutøvelse. rapporten Funn i praksis 
for grunnopplæringsdelen av programmet ble utgitt i 2011  
og distribuert til alle lærerstudenter i norge. 

Dette er første gang Forskningsrådet har gjennomført en 
samlet programsatsing på forskning for barnehage og 
førskolelærerutdanning. prosjektene avspeiler også 
kunnskaps departementets ønske om forskning om barneha-
gebarn med nedsatt funksjonsevne.

Funn i praksis presenterer resultater fra de 13 barnehage-
prosjektene i programmet, og viser hvordan  forskning kan 
være med å utvikle profesjonsutøvelse og praksis. rapportens 
siste del gir en oversikt over prosjektenes publikasjoner.  
Vi håper at Funn i praksis kan pirre nysgjerrigheten, inspirere 
til nye forskningsspørsmål, og ikke minst øke sjansen for  
at forskningsresultater blir tatt i bruk. Forskningsrådet 
understreker at dette er en kortfattet presentasjon av 
funnene, og oppforder derfor både studenter og forskere  
til å gå til primærkildene når det skal refereres til praksisFou 
prosjektene.

programstyret vil takke forsker Øystein gilje, som har 
utarbeidet rapporten på oppdrag for norges forskningsråd.  
i tillegg til å være forfatter har han også gjort intervjuene  
i rapporten. samtlige prosjektledere har hatt mulighet til  
å kommentere den endelige versjonen av rapporten. Vi vil 
takke prosjektene for interessante forskningsbidrag, godt 
samarbeid i programmet og gode innspill  
i arbeidet med Funn i praksis. 

Forskningsrådet finansierer nå utdanningsforskning  gjennom  
to handlingsrettede forskningsprogrammer: Praksisrettet 
utdanningsforskning – prakut (2010-2014) som er en 
videreføring av praksisFou, og Forskning om utdanning  
fram mot 2020 – utDanning2020 (2009-2018). resultater 
fra forskningsprogrammene vil bli gjort kjent underveis  
i programperioden. Les mer om forskningsprogrammene 
prakut og utDanning2020 her: www.forskningsradet.no 

så håper vi Funn i praksis vil være både nyttig og interessant 
lesning.

november 2012

Svein Lorentzen,
programstyreleder

Kari Tonhild Aune,
programkoordinator
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Ved utgangen av 2011 gikk over 282 
000 barn i barnehagen her i landet. Det 
betyr at ni av ti 1-5-åringer nå går  
i barnehagen. For ti år siden gikk to av 
tre 1-5-åringer i barnehage. blant fire- 
og femåringene er det nå drøye to 
prosent som ikke går i barnehage. 
Dekningsgraden på landsbasis er 97,2 
prosent for 4- og 5-åringer, ifølge 
statistikk fra ssb, og godt over 100 
tusen 4- og 5-åringer har i norge et 
barnehagetilbud på 41 timer eller mer. 

For 40 år siden kunne vi snu disse  
tallene på hodet. Da gikk mindre enn  
5 % av alle 3–6-åringer i barnehage 
(grude, 1972; gulbrandsen, 2009; nou 1972,  

s. 39). bare i det tiåret dette praksisFou-
programmet er blitt gjennomført, har 
det altså skjedd store endringer.

Flere barn i barnehage betyr også flere 
ansatte. antall årsverk har nesten blitt 
fordoblet fra slutten av 1990-tallet og 
fram til  i dag. Ved utgangen av 2011 
arbeidet nesten 90 000 personer i 
barnehage, fordelt på litt over 71 500 
årsverk. svært mange er pedagogisk 
leder på dispensasjon, uten pedagogisk 
utdanning. Dette fordi det mangler  
om lag 6000 førskolelærere her i landet. 
Det har ikke vært mulig å utdanne nok 
pedagogiske ledere for å holde følge med 
det store antall barn som nå har fått 
barnehageplass. i tillegg slutter mange 
nyutdannede etter noen år. myndighe-
tene har derfor i stor grad satset på å 
verve flere til førskole lærerutdanningen 
og skape tiltak som motvirker at 
nyutdannede forlater yrket.1 Denne 
rapporten er delt inn i fire deler. Den 
første delen tar utgangspunkt i de 
forskningsprosjektene som belyser disse 
endringene i sektoren.

Innledning

1 kampanjen ”Verdens fineste stilling ledig” ble 
startet våren 2012 og tar sikte på å bidra til økt 
søkning til førskole lærerutdanningen og økt status 
for førskolelæreryrket. kilde: http://www.
verdensfinestestillingledig.no/nb/aktuelt

Forskning på barnehagen som lærings- og utdannings institusjon er et relativt ungt forsk-
ningsfelt i norge og norden (alvestad, johansson, moser, & søbstad, 2009;  gulbrandsen, 2005; kampmann et al., 

2008). Først og fremst skyldes dette at barnehagesektoren i seg selv har endret seg fra å være 
et marginalt tilbud for de få, til å bli en viktig del av de aller fleste norske barns og foreldres 
hverdag (børhaug & Lotsberg, 2011; gulbrandsen, 2009; Løvgren & gulbrandsen, 2012; Winsvold & gulbrandsen, 2009). 
siden myndig hetene lovet full barnehagedekning gjennomført i 2007, har det blitt bygget 
mange tusen nye barnehager, og det er nå om lag 6500 barnehager i norge (ssb, 2012). 
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prosjektet Styringsutfordringer, organisa-
sjon og ledelse i barnehagen ser nærmere 
på  barnehagen som organisasjon. to 
teoretiske perspektiver i organisasjons-
teori blir brukt. begge disse har iboende  
i seg to kontrasterende diskurser. Det 
instrumentelle perspektivet, som tilbyr to 
varianter,  en hierarkisk og en forhand-
lingstilnærming, og det institusjonelle 
perspektivet som belyser intern organisa-
sjonskultur på den ene siden og 
institusjonaliserte omgivelser (diskurser 
om barnehagen) på den andre siden 
(børhaug, k., helgøy, i., homme, a., Lotsberg, D.Ø. & 

Ludvigsen, k., 2011, s.16). 

Formalisering av barnehagen
Forskningsprosjektet Styringsutfordrin-
ger, organisering og ledelse i barnehagen 
viser hvordan  empirisk forskning om 
barnehagen som organisasjon har vokst 
fram de siste to tiårene, samtidig som 
det avdekker hvordan bruk av indirekte 
styringsvirkemidler har økt. prosjektet, 
som er ledet av ingrid helgøy, viser 
hvordan nasjonale strategier og 

vekt legging av pedagogiske verktøy 
formaliserer barnehagen som institu-
sjon. i prosjektet er det både gjort en 
landsomfattende spørreundersøkelse,2  
i tillegg til i alt 70 kvalitative intervjuer 
med pedagogiske ledere i 20 kommu-
nale og private barnehager i fire ulike 
kommuner.3  

Funnene i dette prosjektet er både 
viktig for å forstå hvordan tiden i 
barnehagen blir organisert og hvilken 
profesjonsrolle pedagogen i barne-
hagen har. undersøkelsen viser at den 
omsorgsorienterte, i motsetning til den 
læringsorienterte pedagogiske tradisjo-
nen, fremdeles står fjellstøtt i barne-
hagen. men nye rammeplaner og den 
nye barnehageloven (barne- og 
familiedepartementet, 2005) skaper 
motsetninger og spenninger i hverda-
gen for de pedagogiske lederne. styrerne 
merker at det foregår en formalisering 
og standardisering av barnehageaktivi-
teter og at dette skaper en ny lederrolle:  
”Det er klar tendens til økt rutinisering 

og dokumentasjon av virksomheten” 
(børhaug, 2010, 2011). blant annet blir det 
stilt mye større krav til dokumentasjon 
av den aktiviteten som pågår. i spørre-
undersøkelsen svarer om lag halvparten 
av styrerne at de nå oppfatter barne-
hagen som en utdanningsinstitusjon 
(børhaug, 2011; børhaug & Lotsberg, 2011).  
i denne nye situasjonen svarer en 
majoritet av lederne i undersøkelsen  
at en økende konkurranse mellom 
barnehager er stimulerende. men disse 

Profesjon og organisering

Livet og aktivitetene i barnehagen har det siste tiåret blitt pålagt tydeligere krav  
og et utvidet mandat i samfunnet. med tilnærmet full barnehagedekning etterspørres 
høyere kvalitet, noe som også var hovedtema i den ferskeste stortingsmeldingen om 
barnehagen (kunnskapsdepartementet, 2011). både myndigheter, eiere og brukere av barnehagen 
er blitt mer opptatt av hva som skjer og hvordan livet i barnehagen blir organisert. 

2 Det landsdekkende spørreskjema ble gjennomført 
sommeren 2009. et elektronisk spørreskjema ble 
sendt til samtlige barnehager i norge med kjent 
e-post adresse, i alt 3761 barnehager (ved utgangen 
av 2008 var det ifølge ssb registrert litt over  
6700 barnehager totalt i norge). 1462 barnehager  
i undersøkelsen svarte på spørreskjema, noe som  
gir en svarprosent på om lag 40. Forskerne har 
indikasjoner på at svarene ”er representative ut fra 
respondentenes kjønn og barnehagens eierskap” 
(børhaug m.fl, 2011, s.16).  
 
3 Disse intervjuene ble gjennomført fra september 
2008 til august 2009. i tillegg ble det gjennomført 
en del intervjuer med barnehagenes kommunale 
samarbeidspartnere i tre av kommunene. 
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4 maFaL står for: ”meistring av førskulelærarrolla  
i eit arbeidsfelt med lekmannspreg.” 
 
5 De kvantitative dataene i prosjektet kommer fra 
to kilder. Den første er en spørreundersøkelse som 
ble gjennomført våren 2009. her ble det valgt ut 
1000 tilfeldige barnehager. til sammen kom det inn 
svar fra 1192 pedagoger og 1357 assistenter. blant 
pedagogene er svarprosenten på om lag 60, mens 
det blant assistentene ikke er kjent fordi lederne for 
barnehagen distribuerte skjemaet videre til et 
antall ansatte som ikke kan tallfestes nøyaktig. 
pedagogene er overrepresentert i studiet (Løvgren 
& gulbrandsen, 2012, s. 4). De kvantitative dataene 
fra studDatabasen inneholder data fra førskolelæ-
rere ved start og slutt på studiet. De dataene som 
er brukt i maFaL-prosjektet er innsamlet våren 
2006 og omfatter svar fra førskolelærere som er 
utdannet i bergen, oslo og Volda. svarprosenten var 
her på 55 prosent (se steinnes, 2010, s. 123 for flere 
detaljer).

spenningene mellom læring og 
skoleaktiviteter på den ene siden,  
og fri lek på den andre siden, blir også 
et tema om profesjonsutøvelse. 

Nye profesjonsutfordringer
med den store økningen i antall barn  
i barnehagen, har det vært vanskelig 
mange steder å rekruttere ”nok” ansatte 
med formell kompetanse. Funn i 
prosjektet viser særlig at formell 
kompetanse ikke er den enerådende 
relevante kompetanse i barnehagen,  
og må i noen tilfeller konkurrere med 
erfaringskompetanse og personlige 
egenskaper. Det er også en utfordring  
i disse små arbeidsmiljøene å skape  
en balanse mellom å være privat og 
profesjonell i arbeidet med å motivere 
medarbeidere. styrerne påpekte at både 
formelle kriterier for arbeidsdeling, som 
utdanning og arbeidserfaring og 
uformelle kriterier som personlig 
egnethet og individuelle ferdigheter 
dannet utgangspunkt for hvem  
som utførte hvilke arbeidsoppgaver  
i barnehagen. 

nye profesjonsutfordringer i barnehagen 
blir også tatt opp i MAFAL-prosjektet4 
der man særlig er opptatt av hvordan 
kvaliteten i barnehagen blir påvirket  
av et arbeidsfellesskap som har flere 

ufaglærte enn faglærte. For å undersøke 
dette ble både assistenter og pedagoger 
spurt om hvordan de legger vekt på  
og utfører ulike oppgaver i hverdagen.  
i tillegg brukte forskerne svar fra 
førskolestudenter i studDatabasen,5  
og det ble gjort en del intervjuer med 
pedagoger og assistenter. 

Hvem skal gjøre hva i barnehagen
et viktig utgangspunkt for maFaL- 
prosjektet er en modell som illustrerer 
hvordan kvaliteten på yrkesutøvelsen  
er en konsekvens av hvem som blir 
rekruttert inn i utdanningen, av forhold 
i utdanningen og av forhold i barne-
hagen (institusjonen) (se også gilje, 2011,  

s. 7-9; steinnes, 2010, s. 117). Dersom vi 
forenkler tallene over ansatte i barne-
hagen, kan vi si det slik: i en typisk 
barnehage er det en styrer, tre avde-
lingsledere med profesjonsutdanning 
og to assistenter (årsverk) igjen i hver  
av disse tre avdelingene. Det betyr  
at det som regel alltid vil være flere 
ansatte uten pedagogisk utdanning enn 
med i en barnehage. på lik linje med 
prosjektet Styringsutfordringer, organi-
sasjon og ledelse i barnehagesektoren 
ovenfor, setter maFaL-prosjektet 
søkelys på relasjonen mellom faglærte 
og ufaglærte i barnehagen. generelt 
viste undersøkelsen at førskolelærere 
utfører lederoppgaver knyttet til 
stillingen og er mer aktive i å utføre 
spesialundervisning, lede skoleforbere-
dende aktiviteter og samlingsstund.  
i alle de andre oppgavene mener disse 

to yrkesgruppene at det ikke spiller 
noen rolle hvem som gjør disse 
oppgavene, noe som også avspeiler den 
vaktordningen som finnes i barnehager. 
i hovedsak viser undersøkelsene at 
barnehageansatte er trygge på sin  
egen yrkesrolle, og de vet hva som blir 
forventet av dem i deres arbeid (Løvgren, 

2012 s. 40-41). 

Det finnes likevel noen spenninger  
i dette feltet. For eksempel kan ufag-
lærte med lang arbeidserfaring utfordre 
førskolelærere, særlig de nyutdannede 
med kortere arbeidserfaring. Likevel 
påpeker steinnes, at: ”trass i at den 
praktiske handlingstvangen kan vere 
sterk den første tida, ser førskulelæra-
rane ikkje ut til å forkaste teoretisk 
kunnskap” (steinnes, 2010, s. 132). 
hvordan ser så assistenter og førskole-
lærere på de sentrale kompetanse-
områdene i barnehagen? og hva ser  
de på som viktigst for selv å gjøre en 
god jobb? For å begynne med det siste 
spørsmålet framhever begge yrkes-
grupper personlige evner og verdier  
og holdninger som det viktigste for  

>> styrerne merker at det 
foregår en formalisering  
av barnehageaktiviteter  
og at dette skaper en ny 
lederrolle: ”Det er en klar 
tendens til økt rutinisering 
og dokumentasjon av 
virksomheten”. 

>> jo lenger man har jobbet, 
i begge yrkesgrupper,  
i sterkere grad mener man 
at fagkunnskap er viktig.
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å gjøre en god jobb, også viktigere enn 
praktiske ferdigheter og faglig kunn-
skap. begge yrkesgruppene svarer, på 
spørsmål om kompetanseområde, at de 
først og fremst legger mest vekt på 
omsorg og lek, deretter sosial kompe-
tanse og inkluderende fellesskap. 
interessant er det å se at dette endrer 
seg etter hvert som man får erfaring 
som barnehagelærer. jo lenger pedago-
giske ledere og assistenter har arbeidet 
i barnehage, jo mer legger de vekt på 
området læring, språklig kompetanse 
og kommunikasjon, språk og tekst. jo 
lenger man har jobbet, i begge yrkes-
grupper, i sterkere grad mener man at 
fagkunnskap er viktig.  
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barnehageforskning er et ungt felt i norge. Det er først det siste 
tiåret at det har fått status som del av den pedagogiske 
forskningen i norge. berit bae er professor i barnehage-
pedagogikk ved høgskolen i oslo og akershus, og har arbeidet 
med barnehagepedagogikk over tre tiår. hun mener det de siste 
årene har skjedd mye innenfor dette feltet i norge. – praksis-
Fou programmet har vært en viktig brikke i dette , sier hun. 

PRAKSISFOU – Et bidrag til barnehageforskningen
Året 2006 representerer et viktig skille i barnehagepolitikken. 
på dette tidspunktet overtok kunnskapsdepartementet 
ansvaret for barnehagesektoren. tidligere var det som oftest 

barne- og familiedepartementet og sosialdepartementet som 
finansierte forskningen på feltet. anne-Lise arnesen ble 
involvert i barnehageforskning etter tre tiår som skoleforsker 
med særlig interesse for inkluderings- og ekskluderingspro-
sesser. hun har fulgt med i de store endringene i utdannings-
politikken generelt, og ser hvordan denne påvirker utviklingen 
i barnehagen. i og med overføringen av ansvaret for barne-
hagesektoren til kunnskapsdepartementet, føres barnehagen 
inn i kunnskapssamfunnet, hevder hun. – Vi har fått et 
kunnskapssamfunn der barnehagen har fått en sterkere 
strategisk betydning som forberedelse til skolegang. i de 
politiske føringene legges større vekt på læring. De aller fleste 

barns medvirkning i det nye 
barnehagelandskapet – et 
forskerperspektiv

PRAKSISFOU programmet skaper nettverk og 
nye forskningsmiljøer i det unge forsknings
feltet som barnehageforskningen er. Historisk 
sett kan man si at fram til århundreskiftet var  
det helst enkeltforskere som var engasjert  
i barnehageforskningen. Det siste tiåret har 
forskningen skutt fart og blitt preget av mer 
samarbeid, og det er blitt større oversikt  
samtidig som nye temaer har kommet inn. 



Funn i praksis – ny kunnskap om barnehagen / praksisFou

13

barn går i barnehage. Forståelse av barnehagens funksjon er  
i forandring; hva den skal være og hvordan vi ser på barn.   
– Vi kan i dag ikke se hvordan dette vil utvikle seg og hvilken 
betydning det vil ha for de mange ulike barna i barnehagen, 
påpeker hun.

på 15 år har det skjedd store endringer for norske barn.  
barn blir skolebarn når de er seks år. Den store satsningen har 
gitt så å si alle barn mulighet til å gå i barnehage. Det har 
vært en særlig stor økning i de yngste barnas deltakelse, og 
denne aldersgruppen har det blitt forsket lite på.  

Praksisrettet eller praksisnært?
både bae og arnesen understreker at praksisFou program-
met har vært viktig for å bidra til at enkeltforskere og miljøer 
nå har begynt å samarbeid på tvers. ikke minst har det blitt 
mer formell forskerkompetanse i høgskolemiljøene, og 

forskningsprogrammet praksisFou har bidratt til miljø-
bygging innenfor barnehageforskningen, mener de. 

men, praksisrettet forskning innebærer utfordringer mener  
de to. arnesen påpeker at det ikke er uproblematisk å 
sam arbeide med praksisfeltet. – Vi som forskere går inn og 
blir partnere med noen som verken får ressurser eller penger 
på samme måte som forskerne i prosjektet. bae mener også 
at begrepsparet praksisnær og praksisrettet forskning må 
nyanseres. mange av prosjektene i praksisFou er praksis-
rettet, ved at man har sendt spørreskjema for å kartlegge 
ulike forhold i praksisfeltet (se blant annet på fotnotene, side 
9, 10, 19 og 25). andre prosjekter innebærer at forskerne 
sam arbeider nært med barnehagepersonalet, og dermed 
utvikler mer nyansert kunnskap om hva som skjer faktisk i 
hverdagen. bae påpeker: – jeg tror det er viktig at vi utvikler 
god barnehageforskning der forskerne er i feltarbeid over tid i 
barnehagens hverdag. 

Læringens rolle i kunnskapssamfunnet
i den siste tiden har det blitt mye større vekt på formelle 
læringsprosesser. tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter 
er også en del av den nye barnehagehverdagen begrunnet 
med forberedelse til skolen. arnesen påpeker at læring 

>> Vi har fått et kunnskapssamfunn der 
barnehagen har fått en sterkere strategisk 
betydning som forberedelse til skolegang.

Fo
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egentlig ikke er noe nytt. Det har alltid vært del av det 
pedagogiske arbeidet i barnehagen. hun mener at det er 
formaliseringen og standardiseringen  –  og didaktiseringen 
av læring – som kan være uheldig. bae mener at barnehage-
personalet alltid har vært opptatt av det hele barnet. 
– men, det er en fare for at nye rammeplaner blir mer og mer 
lik skolens rammeplan, og at barnehagens innramming blir 
skole. og her er det sterke føringer, ikke minst angående 
kartlegging. Det er mange som får anvisninger om å se på 
barn i den daglige aktiviteten ut fra de forhåndsbestemte 
emnene rammeplanen inneholder, snarere enn ut fra barnas 
egne initiativ.  Det blir innholdet i skjemaer som styrer blikket, 
mener bae. arnesen, nikker og påpeker at: – Det er mye kritikk 
og motstand mot dette blant personal i barnehagene. hun 
mener det ikke er tvil om at det på forvaltningsnivå og politisk 
nivå er et trykk på mer kartlegging. 

– Derfor må vi kjenne til barns rettigheter, blant annet barns 
rett til medvirkning, fortsetter bae, og hun understreker at 
dette også finnes i barnehageloven. men det er ikke så lett  
å gjennomføre i praksis, hevder hun: – teoretisk sett har  
vi mange spennende tilnærminger som kan være med på  
å gi barn en ganske sterk posisjon. men, så har vi igjen  
det politiske presset på at barna skal inn i disse boksene  
og kategoriene. 

bae mener at en del av dem som forsker på barnehage ikke 
kjenner nok til teoriene som gir barn en sterk posisjon. Dette 
må derfor integreres i førskolelærerutdanning og i forskning.  
De som blir utdannet til å arbeide i barnehage må lære å lytte 
til barn slik at deres stemme kan bli hørt og ikke la dette kun 
bli noe vi kan skrive oss fram til i teorien, sier bae.  

anne-Lise arnesen ønsker også å komme med nye perspektiver 
på forskning i barnehagen. hun mener problemet ikke bare er 
knyttet til hva vi ønsker å forske på, men at vi også må spørre 
oss hva slags nye forutsetninger og ressurser barn nå kommer 
med inn i barnehagen: – Dagens barn vokser opp med digitale 
medier rundt seg, og vi ser eksempler på at selv toåringer er 
blitt fortrolige med datamaskiner og mobiltelefoner. sam-
funnsendringen bidrar dermed til å skape barn med andre 
erfaringer enn før som vil påvirke grunnlag for deres med-
virkning, muligheter og interesser, sier hun. 

berit bae avslutter med å peke på at forskning angående  
1-3-åringer i barnehage må styrkes: – hvordan skal vi forske 
på disse små barna?, spør hun. hun mener dette er et helt 
eget forskningsområde som det norske forskningsmiljøet  
i liten grad har tatt tak i. en av grunnene til dette er at slik 
forskning er svært krevende sier hun: – Denne type forskning 
forutsetter at man på en eller annen måte kan fange opp 
kroppsspråket. Det krever metodisk eller teoretisk noen  
andre redskap enn når du forsker på eldre barn. og ikke minst, 
legger hun til: – Det krever en annen etisk bevissthet, 
avslutter arnesen. 

>> Vi som forskere går inn og blir  
partnere med noen som verken får  
ressurser eller penger.

>> Det er en fare for at nye rammeplaner 
blir mer og mer lik skolens rammeplan,  
og at barnehagens innramming blir skole.
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Samhandling og læring

Første del av denne rapporten la vekt på barnehagen som organisasjon og hvordan 
forholdet mellom faglærte og ufaglærte kan forstås i et profesjonsperspektiv.  
Det ble særlig lagt vekt på hvordan læring og utvikling er blitt en viktigere del av barne-
hagens oppgaver. i denne andre delen ser vi nærmere på hvordan barn kan utvikle  
språk og forståelse gjennom samhandling og interaksjon.  

De siste ti årene har det vokst fram 
krav om at barnehagen skal ha mer 
skoleforberedende aktiviteter. politi-
kerne, som i overgangen til 2000-tallet 
var særlig opptatt av utbygging og 
finansiering, og skaffe flere barnehage-
plasser, har de siste årene i mye større 
grad rettet fokus mot barnehagens 
innhold med spesiell vekt på læring. 
ofte diskuteres det i hvilken grad 
barnehagen skal ha strukturerte, 
skoleforberedende læringsaktiviteter, 
og i forbindelse med praksisFou har 
det kommet ut flere viktige bøker som 
bidrar i denne debatten (gjems & Løkken, 

2011; glaser, 2011; otterstad & rhedding-jones, 

2011). Vi skal her særlig se nærmere på 
den betydningen barnehagen kan ha 
som kunnskaps- og læringskontekst. 
Flere prosjekter i praksisFou har 
belyst relasjonen mellom språk, 
kunnskap og læring i barnehagen.  
i denne delen får du en oversikt  
over de viktigste funnene fra disse 
prosjektene. 

Barns samtaler i et sosio- 
kulturelt perspektiv
hva kjennetegner de samtalene som 
finner sted i en barnehage? og hvordan 
inviteres barna til språklige og menings-
skapende aktiviteter i hverdagen? 
Forskningsprosjektet Barnehagen som 
kunnskaps og læringsinstitusjon – barns 
språk som grunnleggende ferdighet har 
seks delprosjekter som alle belyser ulike 
typer samtaler i og om barnehagen. 
Disse samtalene er studert ut fra et 
sosiokulturelt perspektiv på læring (Lave 

& Wenger, 1991; Vygotsky, 1978; Wertsch, 1991), 
med særlig vekt på språket som 
kulturell artefakt slik det brukes  
i dialoger for å skape mening og 
konstruere kunnskap i fellesskap (Wells, 

2007). på den ene siden har barnas 
samtaler om litterære tekster og 
fagtekster blitt studert. i tillegg har  
fire andre forskere sett nærmere på 
foreldresamtaler, hvem som har makt  
i barnehagesamtalene og såkalte 
prosjektsamtaler. For å analysere disse 
samtalene har forskerne tatt utgangs-

punkt i ytringer, slik de har blitt gjort 
tilgjengelige gjennom videodata. en 
samtale er derfor blitt definert som at 
minst ett av barna bidrar med to 
substansielle ytringer til det tema det 
snakkes om (ninio & snow, 1996). For å 
forstå dette i et sosiokulturelt perspek-
tiv på læring er det avgjørende å kunne 
studere det i en virkelig setting der 
barna er i hverdagen. Forskerne var 
særlig opptatt av hvordan førskole-
lærere inviterer barna til samtaler, og 
hvordan samtaler foregår i barnehagens 
hverdagsliv (gjems, 2007, 2009). Det er  
mest hverdagssamtaler i barnehagen.  
i delprosjektet som særlig så nærmere 
på denne type samtaler ble det observert 
i to barnehager over fire måneder.6 
analysene viser at førskolelærere og 

6 Det ble gjort 8,5 timer med videoobservasjoner, 
totalt 16 samtaler med en varighet mellom fire og  
30 minutter. i disse 16 samtalene var det over 2000 
ytringer, førskolelærerne presenterte 799 ytringer, 
mens barna presenterte 1264. Førskolelærernes 
ytringer var mer ordrike enn barnas, som ofte  
bare sa ett ord. 
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7 alle studentene i førskolelærerutdanningens 
andre klasse ble inkludert som studentforskere  
i studien. De hadde fullført studiet i pedagogikk  
og norsk omkring temaene barns læring om og 
gjennom språk (gjems, 2011). studentene samlet 
inn egne data ved at de gjorde opptak av seg selv  
i samtaler med 1–5 barn. etterpå transkriberte 
studentene samtalene der de opplevde å ha lykkes. 
Det kom inn 46 transkriberte samtaler fra 
studentene (fra totalt 110 studenter). De 46 
samtalene hadde 1100 ytringer. 525 av disse  
ble gitt av studentene og 575 av barna.

andre barnehageansatte snakker mye, 
og at det blir stilt mange lukkede 
spørsmål som ofte blir besvart med ja/
nei eller vet ikke (gjems, 2011a). i de 
tilfellene det ble stilt mer åpne spørs-
mål, til barn på fire og fem år, delte 
barna gjerne erfaringer og opplevelser 
(gjems, 2011a). i diskusjon med førskole-
lærerne påpekte mange at det var 
vanskelig å få til slike gode hverdags-
samtaler, ofte fordi ett barn avbrøt med 
noe som ikke ble definert som relevant 
av førskolelærerne. best erfaring med  
å få til lengre samtaler hadde førskole-
lærerne fra felles måltider i barnehagen. 
i prosjektet ble også studenter på 
førskolelærerutdanningen involvert.7 
Det viste seg at studentene prosentvis 
hadde omtrent like mange lukkede og 
åpne spørsmål som førskolelærerne. 
imidlertid viste analysene av barnas 
ytringer at barna i studentenes 
samtaler hadde mange flere lange 
ytringer og brukte mange ord i hver 
ytring sammenlignet med datainnsam-
lingen i de to barnehagene Liv gjems 
observerte. Det er derfor grunnlag for  
å si at studentene lyktes med å la barna 
komme til orde, de hadde langt flere 
ettords ytringer der de kom med 
støttende ord som “ja?”, “og så?”, “oi”. 
prosjektleder Liv gjems mener derfor  
at disse resultatene er oppmuntrende 
og kan knyttes til betydningen av  
å presentere studenter for praksisnær 
forskning. 

etter dette ble førskolelærerne i studiens 
første del informert om funnene, og  
de ansatte samlet selv inn data fra 
samtaler de mente de hadde lykkes 
med. Disse samtalene ble så diskutert 
på fem fagmøter. etter dette begynte 
førskolelærerne å planlegge “hverdags-
samtaler” og sørge for at alle barn fikk 
mulighet til å samtale med en voksen 

hver dag. i et av delprosjektene ble 
dette perspektivet utforsket videre ved 
å studere samtaler om litterære tekster 
mellom barn, og mellom voksne og barn 
(askeland & maagerø, 2011). her ble barn 
videoobservert og det ble gjort lyd-
opptak av studenter. analysene i dette 
delprosjektet viser hvordan og på 
hvilken måte barn bruker samtaler  
som ressurser til å skape sammenheng 
mellom sin egen livsverden og bøkenes. 
Dette er det grunn til å tro vil styrke 
deres lesekompetanse seinere i 
utdanningsløpet. tilsvarende perspekti-
ver finnes også i delstudien som legger 
vekt på hvordan barn kan snakke om 
fag. i tillegg til å observere med video, 
analyserte forskerne her en del fagbøker 
for barn. Der identifiserte de hvordan 
ulike skrivemåter som utgreiing, 
forklaring og fortelling, og veksling 
mellom ulike sjangere synes å være 
”typiske trekk ved tekster skrevet for 
små barn” (askeland & maagerø, 2011, s. 144).

i prosjektet ble det også sett på såkalte 
prosjektsamtaler og foreldresamtaler.  
i prosjektsamtalene var man særlig opp-
tatt av hvordan barn kan innta en aktiv 
innstilling til seg selv og hverandres 
meninger. i disse samtalene benyttet  
de ansatte ofte spørsmål for å fange  
og holde barnas oppmerksomhet, men 
dette syntes ikke å fremme barns 
språklige deltakelse (jansen & tholin, 2011).  
i prosjektet om foreldresamtaler deltok 
foreldre til åtte barn fra to barnehager. 
her påpeker forskeren blant annet hvor 

lite pedagogiske ledere bruker fag-
termer om språk når han eller hun 
samtaler med foreldrene om deres barn. 
tiden som blir brukt i foreldresamtalen 
til å snakke om språk er også svært 
begrenset (aagre, 2011, s. 196). 

De yngste barnas medvirkning
hvordan forstår vi barns medvirkning  
i barnehagen? og hvordan kan denne 
begrunnes ut fra et menneskerettig-
hetsperspektiv? Det er noen av spørs-
målene i prosjektet Barns medvirkning  
i et relasjonelt perspektiv. Dette prosjek-
tet har også  seks ulike delprosjekter, 
der noen av dem bygger på relaterte, 
tidligere prosjekter (se f.eks. Fennefoss & 

jansen, 2008; johannesen & sandvik, 2008).  
Disse prosjektene vektlegger en mer 
reflekterende, til dels filosofisk, 
tolkningsramme orientert mot hvordan 
barn forholder seg til både voksne, 
andre barn og materielle og fysiske 
omgivelser. med et slikt alternativt 
”blikk” ønsker forskerne, med utgangs-
punkt i Fns barnekonvensjon, å 
understreke hvor viktig det er å møte  
de yngste barna i barnehagen med 
verdighet. Da er det også mulig for  
både voksne og barn ”å bli overrasket, 
utfordret og fortryllet av livet” (sandvik, 

2012, s. 119). blant annet ved å bruke 
aksjonsforskning og inkludere førskole-
lærere, har disse og det øvrige barne-
hagepersonalet blitt utfordret til å 

>> Førskolelærere er  
viktige igangsettere av 
samarbeid med barn om 
kunnskapskonstruksjoner.
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reflektere kritisk over egne forståelses-
rammer og handlinger.

i delprosjektet Små barns uttrykk og 
voksnes forståelser har man, i lys av 
filosofen emmanuel Levinas ideer, 
nyansert forståelsen av barns uttrykk  
og medvirkning i pedagogisk praksis. 
når førskolelærerne ser barnas uttrykk 
som verdifulle og utfordrende, bidrar 
dette til en utviklende forståelse av 
profesjonsrollen og ikke minst den 
pedagogiske praksisen (johannesen, 2012). 
Lignende temaer har også vært utviklet 
i et annet delprosjekt (se Fennefoss & jansen, 

2012) som har belyst spennet mellom 
”pedagogens autoritet og barns 
medvirkning”.8 metodisk bygger også 
dette delprosjektet på aksjonsforskning 
og aksjonslæring (se også gilje, 2011,  

s. 14-20; postholm & moen, 2009; steen-olsen  

& eikeseth, 2009; tiller, 2004). på bakgrunn  
av dette har forskerne navngitt tre 
mønstre som uttrykker de forestillinger 
som lever i barnehagekulturen og 
praksis blant ansatte (se Fennefoss & jansen, 

2012, s. 130–141 for detaljer). 

Måltid og struktur
radikal demokratiforståelse er også 
stikkord i et annet delprosjekt der det  
er sett nærmere på måltidsfellesskap  
på en småbarnsavdeling (grindland, 2011). 
med bakgrunn i analyse av sju samtaler 
med barnehageansatte i etterkant  
av enkelte observerte måltider har 
grindland identifisert to type samtaler, 
gjerne kalt diskurser. Den ene konstru-

erer måltidsfellesskap på småbarnsav-
deling som et ordnet og strukturert 
fellesskap der det er lite rom for endring 
av måltidsstrukturene. en annen type 
samtale gir mulighet for et pluralistisk 
måltidsfellesskap som tåler å være 
preget av en viss orden og en ordnet 
uorden: ”i dette fellesskapet vil 
måltidsdeltakerne møte hverandre som 
unike deltakere som er ’fremmede’ for 
hverandre, og som gjennom å få tale 
med sin unike stemme vil kunne være 
med og skape et uferdig måltidsfelles-
skap” (grindland, 2012, s. 75). små barns 
medvirkning er også stikkord i et annet 
delprosjekt der to forskere har samar-
beidet med barnehager i tromsø for å se 
nærmere på hvordan ansatte bekrefter 
barns deltakelse gjennom kroppslige  
og lydlige uttrykk (se også Liset, myrstad,  

& sverdrup, 2011). Ved hjelp av om lag 30 
utvalgte videoopptak fra småbarns-
avdelinger har forskerne sammen med 
de ansatte drøftet hvordan barn i ett- 
og to-årsalderen kommuniserer, og slik 
har aksjonsforskningsprosjektet bidratt 
til å gi de ansatte en ”education of 
attention” (ingold, 2000) til den medvirk-
ning og kunnskapen som finnes hos 
små barn. særlig viser forskerne fram 
enkelte valgsituasjoner i lekende 
samspill, valg som ofte er initiert av 
barna selv og ikke styrt av de voksne.  
i disse valgene kommer barnas kompe-
tanse til syne. Dette synet på barnet 
står i kontrast til valg som er styrt og 
kontrollert av de voksne. prosjektet 
bidrar i særlig grad til å synliggjøre hvor-
dan barn kan medvirke aktivt i barne-

hagens hverdagsliv (se bae, 2012), 
særlig gjennom bruk av humor og 
lekende ytringer som en form for 
motstand mot voksnes forventninger 
og reguleringer. Forskerne vil derfor ha 
mer debatt om dette lekende sam-
spillet, som et uttrykk for en motstand. 
De mener det er undervurdert og lite 
verdsatt i mer overordnede demokra-
tiske diskurser om barnehagens innhold 
og kvalitet. 

Dataspill og digital barnehage
De siste årene har det også blitt mer 
oppmerksomhet omkring bruk av 
digitale gjenstander i barnehagen  
(se også intervju med berit bae og 
anne-Lise arnesen, side 12-14). Flere 
forskningsprosjekter har belyst hvordan 
både små og store barn leker og 
utforsker digitale fotografier og ulike 
datamaskiner og lesebrett (bølgan, 2009b; 

jernes, alvestad, & sinnerud, 2010; knudsen  

& eriksen Ødegaard, 2011). politisk er det et 
sterkt press på å bruke slike digitale 
verktøy i større grad i barnehagen, og 
det arbeides med å kartlegge både bruk 
og tilgjengelighet (bølgan, 2009b). 

Digob-prosjektet9 ser nærmere på 
barns aktivitet med datamaskiner ut fra 
to delstudier. Det første viser hvordan 
pedagogen håndterer et kommersielt 
utviklet dataspill i barnehagen, del - 
studie 2 ser nærmere på førskolelæreres 
oppfatninger av roller ved bruk av 
digital teknologi i tre ulike kategorier: 
Viten, prosess og visjon (se jernes et al., 

2010). barns inkludering og ekskludering 

>> i måltidet vil måltids-
deltakerne møte hverandre 
som unike deltakere som er 
’fremmede’ for hverandre.

>> barn bruker samtaler 
som ressurser til å skape 
sammenheng mellom sin 
egen livsverden og bøkenes.

8 gjennom et 12 uker langt feltarbeid i to barne - 
hager over tre år har forskerne videofilmet  
60 timer med medvirkningsprosesser i planlagte 
læringsaktiviteter.  
 
9 Digob står for: ”Digitale objekts plass i barns 
sosiale og språklege danning i barnehagen.”
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av andre foran skjermen er også 
studert. Dette er gjort ved observasjon 
av barna i tillegg til intervjuer med 
pedagogene i barnehagen (jernes & 

engelsen, i trykk). i tillegg er det gjennom-
ført en nasjonal spørreundersøkelse 
blant styrere i norske barnehager, til 
bruk som bakgrunnsinformasjon for de 
to delstudiene.10 undersøkelsen viste at 
nær sagt alle barnehagene bruker ikt i 
dag som en del av det pedagogiske 
arbeidet. holdningene blant styrerne er 
gjennomgående positive, samtidig som 
de har en sunn skepsis til ikt som del av 
den pedagogiske aktiviteten. De mener 
at barns bruk av datamaskin i barne-
hagen er mer sosial enn individuell, og 
at den er viktig å styre og regulere 
(engelsen, jernes, kvinge, Vangsnes, & Økland, 2012). 

Derfor representerer også spillene en 
didaktisk utfordring for de pedagogiske 
lederne i barnehagen. i delprosjektet 1, 
som ser nærmere på spillet Josefine og 
Sofus i Gulrotparken, ble det tydelig at 
det kommersielle spillets innebygde 
didaktikk i liten grad inviterte barna til  
å ta den rollen som førskolelærerne 
ønsket. Deres bruk av spillet inkluderte 
at de selv tok en rolle som pedagog, og 
dette passet dårlig med den instruksjo-
nen, bygget på et behavioristisk 
læringssyn, som allerede ligger i spillet. 
For barna ble derfor spillet en slags  
lek med ulike alternativer gjennom 

interaktivitet som gjerne framsto som 
litt tilfeldig. De brukte derfor spillet på 
en tredje måte, som verken spillets 
struktur tilsa eller som fulgte den 
didaktikk som pedagogen la opp til. 

Dette skaper derfor en konflikt, en 
’didaktisk dissonans’ som ikke er uvanlig 
når kommersielle spill blir inkludert  
i barnehagen (Vangsnes, gram Økland,  

& krumsvik, 2012). samlet viser disse 
delprosjektene at det er stort behov  
for en kompetanseheving i barnehage-
sektoren og for førskolelærerutdannin-
gen på dette området. Dette har også 
andre forskere innen feltet påpekt 
(plowman & stephen, 2007). 

>> Det ble tydelig at  
det kommersielle spillets 
innebygde didaktikk  
i liten grad inviterte barna 
til å ta den rollen som 
førskole lærerne ønsket.

10 Den nettbaserte, nasjonale spørreundersøkelsen 
med 41 spørsmål om tilgang, bruk og holdninger til 
digital teknologi ble sendt til et tilfeldig utvalg på 
2700 barnehagestyrere i norge, og fikk en respons 
på 40 % (n=1080). 
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Læring og kontekst er dypt vevet sammen i barnas hverdag. For 
førskolebarn er barnehagen en viktig arena for utvikling og 
læring. Likevel er utvikling og læring begreper som litt for ofte 
ikke fremheves som sentrale i førskolelærerutdanningene. Det 
mener førsteamanuensis Liv gjems ved høgskolen i Vestfold. 
hun har i forskningsprosjektet Barns læring om språk og 
gjennom språk studert samtaler mellom barn og voksne, og 
mellom barn i barnehagen. i prosjektet har de vært opptatt  
av å vise hvor viktige slike samtaler er for å lære om omverden 
og om eget språk. hun mener det ofte er for lite bevissthet  
om slike samtaler: – Læring i barnehage har i stor grad vært 
ensbetydende med skoleforberedende aktiviteter, sier gjems 
og fortsetter: – Det har for eksempel vært mye mer fokus på 
dokumentasjon enn på barns læring gjennom hverdagsaktivi-
teter, men jeg håper at dette er i ferd med å endre seg slik at vi 
blir mer opptatt av at læring er noe barn gjør hele tiden. ingunn 

størksen, førsteamanuensis ved senter for atferdsforskning 
(saF) i stavanger nikker enig. – barns nysgjerrighet er viktig, 
den må være drivkraften bak all læring. Vi må ikke glemme  
at barn lærer hele tiden, hjernen deres fungerer nesten som  
en svamp hvor de tar inn læring hele tiden, sier størksen. 

i bambi-prosjektet som hun har ledet, har de blant annet 
vært opptatt av hvordan barn som opplever samlivsbrudd 
takler hverdagen. her brukte de en forskningsmetode som 

barnehagen – et utfordrende 
forskningslandskap

Barnehagen er en viktig læringsarena for alle 
barn. De siste ti årene har det vokst fram krav 
om at barnehagen skal ha mer læring som en 
forberedelse til skolens læringsaktiviteter. Men 
barns utvikling og læringsprosess handler om 
mye mer enn skoleforberedende aktiviteter. 
Og i barnehagen foregår språklæring, der  
barn får utløp for sin forståelse av verden, 
gjennom ustrukturerte samtaler og aktivite
ter. To prosjekter i PRAKSISFOU har med ulike 
metoder gitt bedre innsikt i hvordan disse 
samtalene foregår – eller kan skapes.

>> Det er mye mer fokus på  
dokumentasjon enn på barns læring  
gjennom hverdagsaktiviteter.
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kalles Q-metodologi som går ut på at informantene skal 
sortere bildekort som viser hva de føler. størksen synes det  
å prøve ut en slik metode var utfordrende av to grunner, både 
at barna var små, og at de temaene de skulle snakke om var 
vanskelige. – Vi hadde mange samtaler om etikk på forhånd 
og skrev også en artikkel om etikk i denne studien i etterkant, 
sier hun. prosjektet ble både meldt inn til nsD og rek 
(regionaletisk komité for medisinsk forskning). – i nesten et år 
diskuterte vi fram og tilbake med rek ulike etiske problemstil-
linger knyttet til denne delstudien, sier størksen og påpeker: 
– samtidig var det metodisk spennende som forsker å dele en 
nysgjerrighet for slike bildekort forskerne og barna sammen 
skapte en samtale rundt, sier hun, og utdyper dette poenget: 
– jeg tror den autentiske nysgjerrigheten du finner i barne-
hagen er noe det er mulig å finne igjen blant forskere. Det er 
et slags kontaktpunkt. jeg var nysgjerrig på bildekortene og 
hvordan man kunne bruke dem. Det var barna også og i flere 
barne hager merket vi at det var veldig ”populært” blant barna  
å delta i studien.

Barns rolle i et forskningsprosjekt
selv om nysgjerrigheten til forskere og barn har noen 
likhetstrekk, er det også en stor ubalanse i relasjonen. til 
forskjell fra å forske på større barn, ungdommer og voksne, 

slik det ofte blir gjort i pedagogisk forskning, så har små  
barn lite forståelse for hva et forskningsprosjekt egentlig 
innebærer. både gjems og størksen har i stor grad i sine 
prosjekter diskutert mange sider ved den rollen barn har eller 
kan ha i forskningprosjekter.

bare for å ta et eksempel, begynner størksen, dette med 
informert samtykke. Vi fikk anbefaling om å innhente muntlig 
samtykke fra barna i denne alderen.  men, kan vi kalle dette  
et informert samtykke? spør hun. – Vi hadde jo allerede 
snakket med foreldrene om dette, og de ansatte i barnehagen.  
De hadde sagt at det var greit at barnet var med i prosjektet.  
og så kommer jeg som forsker, og har en agenda. har barnet 
egentlig noen mulighet til å si noe annet enn ja? spør 
størksen. slike etiske dilemmaer gjør at man må skjerpe seg 
ytterligere i gjennomføringen av studien, sier hun. gjems er 
enig selv om hun har hatt en litt annen rolle i sitt prosjekt om 

>> jeg tror den autentiske nysgjerrigheten 
du finner i barnehagen er noe det er mulig 
å finne igjen blant forskere.
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>> Det var viktig å være mest  
mulig usynlig!

samtaler i barnehagen: – For meg var det viktig å være mest 
mulig usynlig! hun mener det er viktig å være tydelig for 
barna og introduserte gjerne seg selv som forsker som skulle 
se hvordan barna hadde det. hennes erfaring var at barna 
nesten glemte henne med en gang der hun satt med sitt 
videokamera: – som forsker på denne måten kan jeg jo ikke 
hele tiden minne dem om at jeg er der, og i stor grad var det  
få barn som tok notis av meg. bortsett fra en liten gutt som 
veslevoksent sa: ”nå håper jeg du får med deg alt!”

Barnehagen som forskningskontekst 
De to forskningsprosjektene representerer to ulike tilnærmin-
ger til hvordan man lærer mer om barn og deres livsverden.  
i bambi-prosjektet snakket forskere med hvert enkelt barn  
i om lag en time på et eget rom i barnehagen, mens i det 
etnografisk orienterte prosjektet til Liv gjems la forskerne  
i mye større grad vekt på å studere den samtalekulturen som 
var i barnehagen. Disse to tilnærmingene viser også den  
variasjonen vi kan finne i studier av barn i denne alderen,  
og tilnærmingene gir barna noen ulike roller eller stemmer  
i forskjellige prosjekter. Liv gjems påpeker at hennes funn  
i stor grad er knyttet til en slutning de kan trekke basert  
på samtale mønstre i barnehagen som de kan se over tid.  
– slik kunne vi se hvordan de ansatte på ulik måte ga barna en 
posisjon der de enten bare kunne avkrefte eller bekrefte noe 
de ble spurt om, eller de fikk en rolle der de kunne utforske  
et tema sammen med andre barn og førskolelærerne. hun 
påpeker at hun som forsker hadde en tilbaketrukket rolle:  
– jeg kom inn i barns rolle i verden gjennom observasjon som 
metode, sier gjems og legger til at det var en utfordring noen 
ganger at førskolelærerne skulle forstå at hun ikke var ute 
etter å ta dem på noen måte. i størksen sitt prosjekt, som 
følger Q-metode, ble de veldig opptatt av at det barn formid-
let i en time var et slags øyeblikksbilde. – Vi så på kunnskapen 
om barnets livsverden som noe barnet formidlet der og da. et 
snapshot. Det ga et innblikk i barns opplevelsesverden der og 
da, basert på det barna formidlet til oss, avslutter størksen. 
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Det pågår viktige diskusjoner om 
mangfold, flerkulturalitet og integrering  
i samfunnet. her blir mangfold i større 
grad nærmest synonymt med ordene 
innholdsrikt, variert eller sammensatt. 
begrepet har blitt et uttrykk for den nye 
sammensatte befolkningen i norge, noe 
som også ble markert med et mang-
foldsår i 2008. Det er viktig å merke seg at 
mangfold også er knyttet til den etnisk 
norske befolkningen som sees på som 
mer variert og forskjellig enn tidligere. 
Dette på grunn av nye og ulike familiefor-
mer, og ikke minst at barn med funksjons-
hemninger er blitt integrert i mye større 
grad i barnehagen. 

tilnærmingen til mangfold i barnehage 
kan være enten problemorientert eller 
ressursorientert, og valg av tilnærming får 
konsekvenser for hvordan mangfold blir 

forstått og tatt vare på i barnehagen (hauge, 

2004; nygård & korsvold, 2009, s. 29). en ressurs-
orientert tilnærming vil ta utgangspunkt  
i at ulikhet og mangfold danner grunnlag 
for vekst og ikke er et utgangspunkt for 
å definere problemer (Fasting, hausstätter  

& turmo, 2011, se også nedenfor).

i stor grad er mangfold blitt et begrep med 
en normativ kulturell verdi som oppleves 
som positiv, med et ønske om å oppvur-
dere forskjeller (korsvold, 2011a, s. 17-18). Flere 
forskningsprosjekter i praksisFou har 
belyst disse problemstillingene, både gjen- 
nom studier av flerkulturalitet og inte- 
grering, og i studier av nye familiekulturer 
og barns oppfatning av samlivsbrudd. 

Tre generasjoner førskolelærere
prosjektet Barnehagen i endring, 
inkludering i praksis består av tre 

delprosjekter og ett av disse problema-
tiserer likheter og forskjeller i et 
historisk perspektiv. Dette er gjort ved  
å gjøre nye intervjuer og tolke tidligere 
intervjuer og tekster fra tre generasjo-
ner med førskolelærere.11 slik kan man 
forstå historisk hvilke barn som til ulike 
tider har blitt oppfattet å være forskjel-
lige fra et ”vi”. i femtiårene ble slike 
ulikheter i hovedsak knyttet til klasse, 
på 70-tallet til barn i ”nybyggerfeltet” 
og de siste to tiårene forstås ”barn fra 
andre kulturer” som forskjellige fra 
andre barn (Korsvold, 2011b). Denne 

Mangfold og flerkulturalitet

med over fem millioner innbyggere i norge og stor innvandring fra både europeiske  
og andre land er den norske befolkningen i stor endring. særlig i de store byene, men 
også i rurale strøk har de fleste barnehager minst ett barn eller to, som er født i norge, 
med mor og/eller far med innvandrerbakgrunn. barnehagens personale må derfor i 
større grad forholde seg til et større mangfold enn det som var vanlig for bare 10–15 år 
siden. i 2006 var det i alt 15 700 minoritetsspråklige barn i norske barnehager. minori-
tetsspråklige barn i barnehage er antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, 
svensk, dansk eller engelsk. i 2008 hadde det steget til 25 100 (ssb 2010).

11 Det ble gjennomført dybdeintervjuer av 11 
førskolelærere med over 15 år praksis i barnehagen. 
Dette intervjumaterialet er analysert sammen  
med intervjuer fra tidligere prosjekter, og en 
historisk analyse av tre generasjoner førskolelærere 
(40 informanter) i perioden 1945-2008 er blitt 
gjennomført.
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>> styrers utdannings-
bakgrunn i flerkulturell 
pedagogikk har betydning 
for den pedagogiske  
praksisen.

siste forståelsen av barn fra andre 
kulturer er utgangspunktet for en rekke 
ulike prosjekter og delprosjekter  
i praksisFou.

med utgangspunkt i en ressursorien-
tert og en problemorientert tilnær-
ming i pedagogisk praksis har forskere 
sett på flere ulike praksiser i barneha-
gen. i delprosjektet Barnehagen og 
kulturell identitet har to studier i 
henholdsvis rurale og urbane strøk 
blitt gjennomført ved å gjøre observa-
sjoner og intervjuer av personalet. 
norske barnehager vektlegger i stor 
grad en likhetstankegang, og dette 
prosjektet viser at denne norske 
likhetstankegangen ofte er basert på 
majoriteten sine normer. en analyse av 
det å gå på ski, kan illustrere dette:   
Å gå på ski er innrammet av en positiv 
og selvfølgelig kulturell verdi, og derfor 
er ski en av de private tingene barn 
gjerne kan ha med om vinteren  
i barnehagen. Ved å se nærmere på en 
urban barnehage, som definerte seg 
som et fargerikt fellesskap, har man 
fått innsikt i prosesser av kulturell (re)
produksjon og sosialisering. majori-
tetskulturelle praksiser (her: skiturer) 
har en selvsagt legitimitet og legger 
premissene for hverdagslivet og hva 
som verdsettes. analysen illustrerer  
at alle voksne, på tvers av majoritets- 
og minoritetskategorien, deltar aktivt  
i barnas strev med å mestre skiene. 

Delprosjektet Barnehagen – en integre-
rende samfunnsinstitusjon? retter søke - 
lyset mot barn med nedsatt funksjons-
evne. i en nasjonal kart leggingsstudie 
har ansatte i barne hagene og foreldre til 
barn med tydelige funksjonsnedsettelser 
besvart et omfattende spørreskjema. 
undersøkelsen viser at barnehagene 
lever godt opp til den politiske mål-

settingen om fysisk integrering. et 
over veldende flertall (86 %) av barn med 
tydelige funksjonsnedsettelser går  
i ordinær barnehage og oppholder seg 
derved på samme arena som barn flest. 

Mangfold i nord
i prosjektet Barnehagen – et inklude-
rende fellesskap så flere forskere 
sammen på hvordan førskolelærere 
håndterer både flerspråklighet og 
mangfold i barnehagene i Finnmark. 
både urfolk (samer i Finnmark) og 
nasjonale minoriteter (kvener) har 
historisk og i dag en stor betydning for 
sammensetningen av barn i barne-
hagen. De siste to tiårene er det også 
mange innvandrere fra russland i 
tillegg til innvandrere fra afrikanske  
og asiatiske land. hver femte innvandrer 
i Finnmark kommer fra russland.  
De største språkgruppene i barnehager  
i Finnmark er, foruten norsk, samisk, 
russisk og kvensk. Forskerne var derfor 
opptatt av inn holdet barnehagen 
formidlet fra disse ulike kulturene. 

utgangspunktet var et kulturpsykolo-
gisk perspektiv (thorsen & toverud, 2002) 
som gir rom for å forstå kultur som  
noe sosialt konstruert (eriksen, 2001) 
der ofte enkeltpersoner kan oppfatte  
en splittethet og ambivalens (gullestad, 

2002).12 i prosjektets første del ble det 
sendt et spørreskjema til styrerne  
i alle barnehager der man kartla både 
ansatte og sammensetningen av 
barnegruppen.13 et viktig mål var  
å kartlegge hvordan styrerne i barne-
hagene forsto barnehagens rolle som 
kulturformidler. svarene her kategori-
serte forskerne i fire deler: 1) barne-
hagen i spennet mellom sentral og lokal 
kultur; 2) barnehagen som viderefører 
av en bestemt kultur; 3) barnehagen 
som formidler av Finnmarkskultur og  

4) barnehagen som kulturformidler 
knyttet til institusjonalisert kunst og 
kultur (germeten & nilsen, 2012, s. 73–74). 

i et delprosjekt ble åtte russiske mødre 
og fem pedagoger intervjuet. i tillegg 
ble det samlet dokumentasjon og 
observert i to barnehager. her ble det 
blant annet tydelig at de russiske 
mødrene ønsket mer skoleorienterte 
aktiviteter og mer formell læring  
i barnehagen etter et planmessig 
program. et annet delprosjekt i 
Barnehagen – et inkluderende fellesskap 
belyser hvordan barnehagen fungerer 
som læringsarena for barn som snakker 
kvensk. Feltarbeidet ble utført i børselv, 
og inkluderer intervjuer med foreldre  
og ansatte i barnehagen. 

i et annet delprosjekt har stipendiat 
Carola kleemann sett på hvordan 
norske og samiske barn i samme 
barnehage bruker begge språk i sin lek 
med hverandre. Foreløpige analyser 
tyder på at barna snakker samisk  
i regiytringer og norsk, gjerne østlands-
dialekt, i rolleytringer. Det kan derfor 

12 For lignende perspektiver, se også (Fangen, 
alghasi, & Frønes, 2006; prieur, 2004). 
 
13 Den elektroniske spørreundersøkelsen ble sendt 
til samtlige styrere i Finnmark via e-post (Quest- 
back). mange av de 73 spørsmålene var formulert 
som åpne spørsmål og svarene var derfor i stor grad 
lengre avsnitt med tekst. svarprosenten var på 
under 40 prosent. 
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>> metoden bidrar til  
et økt fokus på barn som 
subjekter, og ikke som 
objekter, i forskningen. 

virke som om barnegruppa som helhet 
har tre språk: norsk, samisk og ”gruppe-
språket” der det er tillatt å veksle 
mellom språkene. slik får barna 
kjennskap til hvordan man kan skifte 
mellom ulike språk i veldig ung alder. 

i prosjektet Den flerkulturelle barne-
hagen i rurale strøk er det gjort en stor 
landsomfattende undersøkelse.14  
i tillegg er det et kvalitativt delprosjekt 
som omhandler samarbeid hjem- 
barnehage, og to phD-prosjekter som 
tar for seg henholdsvis leken som 
kulturell møteplass og det formelle 
språkarbeidet i barnehagen. 

utgangspunktet for prosjektet var å få 
mer kunnskap om hvilke kjennetegn 
den flerkulturelle barnehagen har i 
rurale strøk, og man la særlig vekt på  
å kartlegge profesjonsutøverens arbeid 
med minoritetsspråklige barn og deres 
familier. spørre undersøkelsen viser at 
nesten alle barnehager i rurale strøk har 
barn som snakker et annet språk enn 
norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk, 
og som har en eller begge foreldre med 
innvandrerbakgrunn. svarene viser også 
at de fleste profesjonsutøvere i barne-
hage mener det trengs spesielle 
kunnskaper for å arbeide i en fler-
kulturell barnehage (andersen, 2010,  

s. 62-63). Likevel finnes det svært få 
ansatte med formell kompetanse  
i flerkulturell pedagogikk eller tilsva-
rende fagområder. Det ser ut til at 
styrers utdanningsbakgrunn i flerkultu-
rell pedagogikk har betydning for den 
pedagogiske praksisen barn og foreldre 
møter i disse barnehagene. samtidig 
viser svarene at foreldre med en annen 
etnisk bakgrunn enn norsk i liten grad 
brukes som ressurs og kilde til kunnskap 
for å øke språklig og kulturelt mangfold 
i barnehagen. i den daglige kontakten 

som personalet oftest bruker for å få 
tilbakemeldinger og synspunkter, er det 
i liten grad diskusjon om den pedago-
giske virksomheten. i hovedsak snakkes 
det om praktiske ting som mat, klær, 
åpningstider og dugnader. og i mange 
av disse samtalene er foreldrenes 
manglende ferdigheter i norsk språk 
den største utfordringen. 

Nytt blikk på barns opplevelse  
av samlivsbrudd
Der vi i de to første prosjektene særlig 
har sett på hvordan ulike barn og 
kulturer blir håndtert i barnehagen, skal 
vi med utgangspunkt i prosjektet Barne-
hagens møte med barn og familier som 
opplever samlivsbrudd se nærmere på 
hvordan barnehageansatte håndterer 
slike utfordringer. prosjektet har derfor 
en annen tematikk enn de to foregå-
ende. Likevel sier det noe om det 
mangfoldet av samlivsformer som både 
barn og ansatte i barnehagen må 
forholde seg til i norge i dag. Det skiller 
seg også metodisk både fra de foregå-
ende prosjektene og de andre i praksis-
Fou-programmet. Det metodiske skal 
derfor få litt ekstra plass her fordi det  
i dette prosjektet for første gang er blitt 
gitt ut en bok om såkalt Q-metode i 
norge (thorsen, allgood, brown, & berner, 2009). 

Forskningslitteraturen har ulike 
forskningstradisjoner og retninger med 
tanke på barns tilpasning etter foreldre-
brudd. på den ene siden finnes det 
litteratur som framhever de negative 
konsekvensene av et brudd, på den 

andre siden er det også forskning som 
vektlegger barns tilpasningsevne og  
at det går bra for de fleste barn. 

i prosjektet Barnehagens møte med barn 
og familier som opplever samlivsbrudd 
(bambi) deltok 37 fem år gamle barn, 
der om lag halvparten av disse hadde 
opplevd at foreldrene gikk fra hverandre. 
på landsbasis viser statistikken at hvert 
fjerde ekteskap ender i skilsmisse innen 
ti år, om lag 5000 par går fra hverandre 
(årene 2001-2010, ssb) . Det er mao 
mange småbarn som opplever en 
skilsmisse. målet med bambi-prosjektet 
var å se hvordan barnehagen best mulig 
kunne legge til rette for å ivareta behov 
hos barn og familier som opplever 
samlivsbrudd. Det er forsket mindre på 
hvordan små barn opplever en skilsmis-
se, sammenlignet med hvordan større 
barn opplever samlivsbrudd (Leon, 2003). 
noe av årsaken til dette er de metodolo-
giske utfordringene det ligger i å få et lite 
barn til å beskrive hvordan slike samlivs-
brudd oppleves. et viktig mål med 
prosjektet var derfor å videre utvikle en 
metode (Q-metodologi) innen dette 
forskningsfeltet som et alternativ til de 
metodene som tradisjonelt brukes innen 
utviklingspsykologi (greene, 2006; størksen, 

thorsen, Øverland, & brown, 2011). Q-metoden 
har internasjonalt fått en viss utbredelse 
de siste 20 årene, men den har også en 
lengre historie innenfor et snevrere 
forskningsfelt (se ellingsen et al., 2010; thorsen 

& allgood, 2010 for oversikt). metodologien 
baserer seg på elementer fra både 
kvalitative og kvantitative tradisjoner og 
kan derfor være vanskelig å plassere i en 
bestemt kategori. i korthet går metoden 
ut på at man presenterer ulike subjektive 

14 i spørreskjemaundersøkelsen er det sendt ut 
spørreskjema som 525 pedagogiske ledere og 288 
styreledere i alle kommuner i sju fylker svarte på. 
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utsagn trykt på individuelle kort for 
respondentene (Wolf, 2004, 2010). respon-
dentene i studien sorterer så kortene i 
henhold til en gitt matrise og en bestemt 
instruksjonsbetingelse (Q-sortering). 
metoden bidrar til et økt fokus på barn 
som subjekter, og ikke som objekter, i 
forskningen (ellingsen, størksen, & stephens, 

2010, s. 404; greene & hogan, 2005). Forskerne 
påpeker at det kan være en skånsom 
måte å samle inn sensitive data på slik 
som i forskningen på barns opplevelse  
av samlivsbrudd (ellingsen et al., 2010). Det 
spesielle i bambi-prosjektet er å utprøve 
denne metoden på fem år gamle barn. 
tidligere studier har konkludert med  
at barn i tre–fire-års alderen er i stand  
til å delta i slike studier (størksen & thorsen, 

2010, s. 85). 

et hovedfunn i studiet er at historiene 
eller opplevelsene som formidles om 
samlivsbruddet kan være ganske 
forskjellige innad i familien. Forskerne 
ser at barnets historie i stor grad 
samsvarte med den historien som ble 
formidlet av mor – altså den forelderen 
som barnet ofte tilbrakte mest tid  
i sammen med. Forskerne påpeker  
at mor får en type definisjonsmakt  
i ”sannheten” om samlivsbruddet. For 
små barn kan dette være vanskelig  
å forstå, fordi de ut fra sin kognitive 
utvikling har en tendens til å tro at det 
kun finnes ”en sannhet”. Flere familie-
terapeuter framhever at det kan være 
viktig at foreldre som går fra hverandre 
kan evne å komme fram til en felles 
historie rundt bruddet, og at denne bør 
formidles til barna på en aldersadekvat 
måte. Forskerne i dette prosjektet 
mener derfor, basert både på egen og 
andres forskning, at det er viktig at 
foreldrene blir enig om hvilken informa-
sjon som skal formidles til barnet etter 
et samlivsbrudd. 
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Fra 2000 til 2009 gikk andelen barn som 
fikk spesialpedagogisk hjelp opp fra  
0,7 % (2573 barn) til 2,1 % (5861 barn).15 
Dette kan skape utfordringer for den 
fellesskapstradisjonen som framheves 
som særegen i barnehagen (kunnskapsde-

partementet, 2009, 2011). i forskning på 
inkludering i barnehage og skole har 
man i stor grad vært opptatt av et 
makro- og et mikroperspektiv. peder 
haug mener disse to perspektivene, 
som inkluderer de politiske føringene  
og lærernes praksis, ikke fanger opp 
”kvaliteten i inkluderingen, forstått som 
graden av barnas deltakelse i samspill 
og læringsfellesskap” (haug, 2010; simonsen, 

2012, s. 216).16

i et makroperspektiv har det å gi et barn 
med nedsatt funksjonsevne tilpasset 
hjelp med spesialpedagogiske tiltak 
vært drøftet i over 40 år, helt siden 
blom-utvalget kom med sin innstilling 

om nye lovregler for spesialundervis-
ning (solli, 2010). i perioden 1976-1998 
har fire egne stortingsmeldinger 
omhandlet spesialundervisning, før det 
på 2000-tallet ble drøftet i ”kvalitets-
utvalget” og midtlyng-utvalget (midtlyng, 

2009). i denne rapporten blir det lagt 
vekt på at barnehagen skal være en 
arena som kan forebygge vansker i skole 
og arbeidsliv (solli, 2010, s. 29). slik fanger 
barnehagen i større grad enn tidligere 
opp barn som omfattes av institusjo-
nelle tiltak og individuelle opplærings-
planer (arnesen, 2012). i forskningsprosjek-
tene her presenteres inkludering og 
likeverd mer som prosesser i barne-
hagens hverdagsliv, enn mål i seg selv. 
slik utvikler de på ulike måter et blikk 
på den kvaliteten på inkludering som 
tidligere til en viss grad har blitt 
oversett i forskningen (haug, 2010).

Får barna det de har krav på?
Det er viktig her å være klar over at det 
tradisjonelt har vært forsket mer på 
inkludering i skolen enn i barnehagen. 
Den forskningen som finnes, viser til  
at barnehagen har et inkluderende 
potensial for alle barn, og avhenger  
av hvordan barnehagen fungerer som 
pedagogisk fellesskap og tilrettelegging 
for samspill på alle plan (solli, 2012).  
i prosjektet Barnehagens arbeid for 
inkludering av barn med nedsatt 
funksjonsevne i et profesjonsperspektiv 

Inkludering og likeverd

interessen og den voksende mengde med faglitteratur om barnehagen har både nasjonalt 
og internasjonalt ulike begrunnelser (se f.eks Vislie, 2003). på den ene siden er disse knyttet til 
barnehagen som lærings- og utdanningsinstitusjon med samfunnsøkonomisk betydning. 
på den annen side har oppmerksomheten vært rettet mot barnehagen som et velferdsgode 
og et område med muligheter for forebygging av vansker og utjevning av sosiale forskjeller. 
på dette siste området har man i stor grad vært opptatt av å fange opp og skreddersy tiltak 
for barn i risikogrupper, samt å gi et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne. 

15 tallene er hentet fra nou 2009, slik de er referert 
av anne-Lise arnesen i boken Inkludering – perspek-
tiver i barnehagefaglige praksiser (simonsen, 2012, 
s. 70-72). Forfatteren påpeker at tallene er noe 
usikre på grunn av mangelfull rapportering i gsi.  
 
16 også andre forskere er kritiske til en inndeling  
i et makro- og mikroperspektiv (arnesen, 2012), 
men framstillingen her er forenklet, og derfor 
presenteres følgende avsnitt ut fra et slikt perspektiv.
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>> styrerne har en viktig 
rolle i barnehagene for  
å “sy sammen tilbudet” til 
de med særlige behov. 

ønsker man å studere fundamentet for 
barnehagens inkluderingsarbeid. 
inkludering sees på som et mangetydig 
og komplekst fenomen og tar utgangs-
punkt i det vanlige barnehagemiljøet 
(arnesen, 2012, s. 15). i prosjektet ønsker 
man å se hvordan personalet oppfatter 
og utøver inkludering og likeverd  
i barnehagens hverdagsliv i lys av 
samfunnsendringer på barnehage-
området (arnesen, 2012). For å få kunnskap 
om dette ble det gjennomført doku-
mentanalyser, samt en spørreunder-
søkelse, og senere observasjoner og 
intervju av personalet i fire ulike 
barnehager i to kommuner. på bak-
grunn av disse undersøkelsene doku-
menterer forskerne at det arbeides 
aktivt med å skape en inkluderende 
barnehage der alle kan delta ut fra sine 
forutsetninger. Viktigst i dette arbeidet 
er personalets holdninger i det lange 
løp. Forskerne påpeker at vilkårene  
for å skape et inkluderende fellesskap 
skapes av de ansatte, og deres holdning 
til spesialpedagogiske tilnærminger.  
et slikt inkluderende fellesskap karakte-
riseres ved at barn med ulik interesse, 
kompetanse og utviklingsnivå kan ta del 
i barnehagens hverdagsliv. i et slikt 
fellesskap er spesialpedagogiske tiltak 
innlemmet i barnehagens hverdag  
på en naturlig måte (solli, 2010, s. 41-42). 
Det innebærer også at man må forstå  
at gruppen med barn med nedsatt 
funksjonsevne representerer et like stort 
mangfold som funksjonsfriske barn. 

undersøkelsen viser også at personalet  
i barnehagen forbinder begrepet 
inkludering med vennskap, tilhørighet, 
gode relasjoner og deltakelse. samtidig 
gis det et mer komplekst bilde når 
personalet skal beskrive hva de faktisk 
gjør. mange oppgir at det er barn som 
ikke får den hjelp som de mener barna 

har krav på. plassmangel, for lite faglige 
ressurser og utilstrekkelig økonomisk 
støtte, blir nevnt (solli & andresen, 2012). 
over halvparten av styrerne er enige  
i at enkelte barn kan bli isolert fra 
samværet med andre barn. De grup-
pene som nevnes oftest er barn som 
lett kommer i konflikt og ikke får til å 
delta i lek med de andre barna, og barn 
med omfattende funksjonshemninger. 
en oppfølgingsstudie har særlig vist 
hvilken viktig rolle styrerne i barne-
hagene har for å “sy sammen tilbudet” 
til de med særlige behov (kolle, 2012). Det 
er styrerne som skaper forbindelser til 
hjelpeapparatet, organiserer tilbudet 
internt, støtter personalet og legger til 
rette for kompetanseutvikling. Forsker 
tonje kolle påpeker at det kan være et 
skritt i riktig retning å forskyve ansvaret 
slik at det blir mer lokalt, og lagt på 
styreren. Da ”reduseres behovet for  
å vente på at andre skal komme og ta 
kontroll” (kolle, 2012, s. 210). Ved å overføre 
opplæringslovens paragraf 5-7 til barne-
hageloven vil styrerne i større grad 
gjøres profesjonelt ansvarlige. 

en av delstudiene viser betydningen av 
pedagogisk dokumentasjon. Denne 
kan ta utgangspunkt i arbeid med 
prosjekter, loggbøker og praksisfortel-
linger eller tekster og artefakter (kolle, 

Larsen, & ulla, 2010, s. 95–115). Ved at de 
ansatte mer systematisk tar utgangs-
punkt i konkrete situasjoner, gjen-
stander eller skriver logger, som i sin 
tur blir gjenlest og reflektert over, 
åpnes det for at personalet oppdager 

nye ting om situasjonen og seg selv og 
sine reaksjoner i møte med ulike barn 
(Larsen, 2010). i løpet av de siste par årene 
er det skjedd endringer i synet på 
barne hagens rolle i samfunnet med en 
sterkere vektlegging på læring og tidlig 
innsats (arnesen, 2012). Dette har fått 
virkning på barnehagenes arbeid med 
inkludering. Flere barn blir definert 
som hjelpetrengende. Det stilles i 
økende grad forventninger til kartleg-
ging og standardisert dokumentasjon. 
Denne utviklingen ble aktualisert i en 
delstudie i en av de studerte barne-
hagene (andresen, 2012), som viste en 
overgang fra pedagogisk til en skjema-
basert dokumentasjon; fra å lære noe 
om barna gjennom deres aktiviteter  
og oppdage noe nytt i samhandlingen 
med dem, til å lære noe om barna ved  
å innpasse deres aktiviteter i skjema 
som korresponderte med ferdighets-
mål innenfor delemnene i fagområ-
dene (andresen, 2012, s. 117-118).17 

en annen delstudie har blant annet 
belyst hvordan personalet med sin 
tilstedeværelse bruker blikk, berøring og 
bevegelse i inkluderingsprosesser. Ved  
å bli mer observant på håndens, øyets 
og ryggens bevegelser i profesjons-
utøvelse kan man forstå inkludering 
selv som de minste bevegelser, blikk 
som veksles og trykk på talen når et 
navn nevnes (ulla, 2012, s. 146).

Sosiale relasjoner og forståelse  
av barn
i prosjektet Barn med nedsatt funksjons-
evne – praksis og verdier i barnehagen  
er forskerne opptatt av hvordan ansatte 
i barnehagen håndterer barn med 
ikke-tydelige og diskutable funksjons-

17 For et kritisk perspektiv på dette se: pettersvold  
& Østrem, 2012.
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nedsettelser.18 prosjektet tar utgangs-
punkt i at det er et grenseland mellom 
hva som betraktes som ’normalt’, 
’annerledes’ og ’avvikende’. i fire barne-
hager ble det gjort kortere feltarbeid, og 
intervjuer med 16 ansatte, halvparten 
fra småbarn- og halvparten fra stor-
barn-avdelinger. Forskerne er særlig 
opptatt av å få innsikt i hvilke forhold 
og erfaringer som personalet synes er 
bekymringsfullt med barna; om det 
utydelige, diskutable, det som befinner 
seg i et grenseland, og som kan være 
kontekstavhengig. Dermed er man ute 
etter å gripe den kategoriseringsproses-
sen som skjer fram mot at barn 
eventuelt plasseres inn i gruppen ’barn 
med nedsatt funksjonsevne’. en slik 
tilnærming til prosessene står i kontrast 
til  vurderinger som gjøres med ulike 
kartleggingsverktøy (som for eksempel 
tras).19 i dette forskningsprosjektet 
ønsket man å vise hvordan sosiale 
relasjoner og kontekstuelle forhold er 
en del av de ansatte sin forståelse av 
barna. Forskerne mener måten barna 
ble beskrevet og vurdert på  
i hverdagslige og uformelle intervju står 
i sterk kontrast til vurderinger som 
uttrykkes via kartleggingsverktøy. 
prosjektet ønsker derfor å kritisk vise 
fram hvordan standardiserte verktøy 
kan gi et redusert og forenklet bilde på 
hva som er normalt eller avvikende. 
analysene legger derfor et grunnlag for 

en kritisk diskusjon av hvor fruktbare 
kartleggingsverktøy er i personalets 
arbeid med å vurdere barns kompe-
tanse og væremåte.  Ved å ha et slikt 
perspektiv blir det mulig å diskutere 
også de forventningene som rettes mot 
barn, at de skal være kompetente, 
nysgjerrige, sosiale, aktive og selvsten-
dige. analysene viser at det som gir økt 
bekymring blant de ansatte ofte ikke er 
særskilte handlinger eller uttrykk, men 
like gjerne graden eller utførelsen av 
såkalt ordinær og forventet adferd. 

et slikt helhetlig blikk blir også brukt  
i prosjektet Samarbeid for barnets 
helhetlige utbytte – barnehagebarn med 
nedsatt funksjonsevne. i dette prosjektet 
er man spesielt interessert i hvordan 
støtteapparatet i samarbeid med 
foreldre deler og kommuniserer 
kunnskapen om barn med individuell 
opplæringsplan i overgangen mellom 
barnehage og skole. For å få kunnskap 
om dette har man intervjuet foreldre til 
seks barn med en individuell opplæ-
ringsplan (iop) og de personer som er 
involvert i barnets utvikling i hverdagen 
og i støtteapparatet (se eklund nilsen & 

jensen, 2011, s. 3 for detaljer). i norge finnes 
det på nasjonalt plan ingen standard 
for hvordan iop skal utformes. i tillegg 
er det til nå lite forskning på arbeid med 
slike planer i (Cameron & tveit, 2011, s. 13; 

eklund nilsen & jensen, 2011). 

med bakgrunn i dette materialet 
identifiserte forskerne viktige forut-
setninger for godt samarbeid. Det er 
tverrfaglig koordinering ved overgang til 
skole basert på et samarbeid som er 
bygget på trygghet, tillit og felles forstå-
else. særlig legger forskerne vekt på at 
støtteapparatet må ha en felles 
forståelse av iop som et viktig doku-
ment i denne overgangsfasen (Cameron  

& tveit, 2011). en case-studie viste særlig 
at det er rom for forbedringer i dette 
samarbeidet, fordi foreldre noen ganger 
’gir opp’ framfor å konfrontere et 
støtteapparat de ikke synes fungerer 
tilfredsstillende (Cameron & tveit, 2011, s. 21). 
på bakgrunn av disse casene kan man 
påstå at det er viktig at den individuelle 
planen fungerer for å kunne sikre 
kontinuitet og tilgang på tjenester, men 
at dette imidlertid ikke var utnyttet. 
utover disse formelle rammene, blir det 
påpekt at informasjons- og kunnskaps-
utveksling på uformelle arenaer er 
viktig og at særlig denne kunnskaps-
utvekslingen er avhengig av personlige 
relasjoner mellom engasjerte kollegaer  
i støtteapparatet. Det er kombinasjonen 
av kjennskap til barnet og faglig 
kunnskap som gjør rollen til de ansatte  
i barnehagen unik, og forskerne 
anbefaler derfor at denne kunnskapen  
i tilknytningen til iop blir gjort synlig 
med eksplisitte mål, framfor visjoner  
og ’drømmer’ (Cameron & tveit, 2011, s. 21).  
i dette arbeidet bør barnehageansattes 

>> Ved å bli mer observant 
på håndens, øyets og  
ryggens bevegelser i profe-
sjonsutøvelse kan man 
forstå inkludering selv som 
de minste bevegelser.

>> Forskerne ønsker en 
kritisk diskusjon av hvor 
fruktbare kartleggings-
verktøy er i personalets 
arbeid med å vurdere barns 
kompetanse og væremåte.

18 prosjektet er relatert til annet forskningsprosjekt 
som er finansiert av praksisFou: Barnehagen  
i endring. inkludering i praksis (se del 3). 
 
19 tras er et kartleggingsverktøy som består av et 
registreringsskjema med spørsmål og veilednings-
bok. registreringsarket er delt i ulike språkområder 
som representerer innhold, form og bruk. Verktøyet 
brukes til å kartlegge disse ulike sidene ved 
språkutviklingen til 2-5-åringer. 
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faglig funderte kunnskap betones 
sterkere og arbeides med for å spisse 
målsetninger i individuelle planer.

Å tilrettelegge for  
hørselhemmede barn
De fleste hørselshemmede barn får  
i dag tilbud om opplæring i sin lokale 
barnehage eller skole, i motsetning til 
tidligere da dette ble gitt i egne 
barnehager, skoler eller klasser (arnesen  

& simonsen, 2011, s. 115). hørselshemmede 
barn er avhengig av visuell tilrette-
legging av læringsmiljøet, og mange av 
barna vil alltid, eller i noen sammen-
henger, være tegnspråkbrukere eller ha 
behov for visuell støtte gjennom tegn til 
tale. (ohna m.fl., 2003). Dette gjør disse 
barna sårbare i sosiale sammenhenger 
og læringssituasjoner med hørende, 
både i barnehage og skole. i norge 
eksisterer det ingen nyere studier av 
barnehagens tilrettelegging for 
hørselshemmede barn, men studier av 
læringsmiljøet for hørselshemmede 
elever i norsk grunnskole viser at det 
ofte er behov for bedre tilrettelegging 
av læringsmiljøet for disse elevene 
(hjulstad, kristoffersen, & simonsen, 2002; ohna, 

2003; simonsen, kristoffersen, & hjulstad, 2009). 

i prosjektet Veien inn i skriftspråket for 
barn med hørselshemming er forskerne 
opptatt av hvordan barn med hørsels-
hemming får opplæring i vanlige 
barnehager. særlig er de opptatt av 
interaksjonen mellom barnehagean-
satte og barn, både hørende og 
hørselshemmede. hørselstapet hos de 
hørselshemmede barna varierte fra 
lettere til moderat og alvorlig hørselstap 
til døvhet. noen av barna hadde cochlea- 
implantat mens andre hadde ordinære 
høreapparat. Forskerne har ikke samlet 
inn audiogram som viser det enkelte 
barns hørselstap. Fordi formålet med 

studien var å utvikle kunnskap om 
kommunikasjonspraksiser, var ikke 
individuelle audiogram for det enkelte 
barn sentralt. utgangspunktet har vært 
at hørselstap er en ‘communication 
disability’ som må forstås som et 
sosiokulturelt fenomen og studeres som 
et spørsmål om deltakelse i autentisk 
kommunikasjon. Ved å studere såkalte 
litterasitetshendelser, der tekst direkte 
eller indirekte spiller en viktig rolle har 
forskerne belyst hva som kjennetegner 
disse og hvordan litterasitetshendelser 
åpner for samhandling mellom 
hørselshemmede og de hørende barna. 

i de fem barnehagene som inngår  
i studien er det gjennom intervjuer, 
observasjoner og videoopptak studert 
hvordan det alle steder blir arbeidet 
med innlæring av bokstaver på ulikt vis. 
selve organiseringen av denne inn-
læringen er ikke påvirket av at det er 
hørselshemmede barn i barnehagen.  
i noen tilfeller skyldes det at de ansatte 
har lite kjennskap til pedagogisk 
tilrettelegging i barnegrupper hvor 
hørselshemmede deltar. Forskerne 
konsentrerte seg blant annet om 
analyser av litterasitetshendelser der 
nye begreper ble introdusert, og som i 
sin form åpnet for barnas selvstendige 
utforskning i samhandling med andre. 
Langt på vei fikk de bekreftet sine 
antakelser om at disse sentrale 

litterasitetshendelsene ikke var like 
tilgjengelige for de hørselshemmede 
barna som for de hørende. Dette så ut 
til å ha sammenheng med at de hørsels-
hemmede barnas behov for visuell 
tilrettelegging, både i form av tegn-
språk, tegn til tale eller andre visuelle 
holdepunkter ikke alltid ble systematisk 
ivaretatt. Dette er en utfordring som 
gjenkjennes i andre studier om 
hørselshemmede barns deltakelse  
i barnehagen og i klasserommet (hjulstad 

et al., 2002; ohna, 2003; simonsen et al., 2009). 
For eksempel viste studien at samlings-
stunden er helt sentral for interaksjon 
med tekster som tema. samlingsstun-
den ’utgjør en del av barnehagens 
karakter’ og tilhører barnehagens 
tradisjon (eide, os, & pramling samuelsson, 

2012, s 1). Forskerne mener at slike 
samlingsstunder bedre kan legges til 
rette for at de hørselshemmede barna 
kan samhandle bedre med de hørende. 
studien viser at de mer rutinepregede 
aktivitetene, med forutsigbart innhold, 
begrepsbruk og vokabular ga de 
hørselshemmede barna mulighet til å 
delta. Det er en stor forskjell i den 
kompetansen som finnes om tegnspråk 
og barnets språkutvikling. Det er derfor 
en reell fare for at intensjonene om et 
rikt tospråklig miljø med både norsk 
språk  og tegnspråk ikke blir realisert 
(simonsen, 2012). 

>> Forskerne mener at  
slike samlingsstunder 
bedre kan legges til rette 
for at de hørselshemmede 
barna kan samhandle 
bedre med de hørende.
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