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Sammendrag  

Problemområde:  

Formålet med oppgaven har vært å se på ettåringens muligheter for kontakt i barnehagen og 

dette i barnehager med ulik organisering. 

Trenden de siste årene har vært å bygge større enheter med åpnere arkitektoniske løsninger, 

med større barnegrupper og en åpnere avdelingsstruktur. De nye barnehagene blir kalt 

avdelingsfrie-, sone- eller basebarnehager. Vi ønsket derfor også å se hvordan ettåringens 

hverdag var med hensyn barn-voksen relasjonen i barnehager med ulik organisering og 

størrelse.  

 

Studien har følgende problemstillinger: 

Problemstilling nr.1: Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de voksne i hverdagen i 

barnehagen, og hvordan ser dette ut i de ulike barnehagene? 

Problemstilling nr.2: Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de voksne ved måltidet, 

og hvordan ser dette ut i de ulike barnehagene? 

Problemstilling nr.3: Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de voksne i lek, og 

hvordan ser dette ut i de ulike barnehagene? 

Problemstillingen nr.4:Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de voksne under 

bleieskift og hvordan ser dette ut i de ulike barnehagene? 

 

Metode: 

Vår studie er kvalitativ, og vi har valgt observasjon som metode. Vi har utviklet et skjema 

med to hovedbegreper.  Kontakt definerer vi som episoder som oppstår der barnet, i møte med 

personalet i barnehagen, blir “sett”, møtt med respons, og der det er et tydelig felles fokus 

enten på hverandre, en tredje person eller en gjenstand. Kontakt er hovedbegrepet i oppgaven. 

Det andre hovedbegrepet er handling, som beskriver de episodene der kriteriene for kontakt 
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ikke oppfylles. Dette kan være en henvendelse fra en voksen, som ikke innebærer at barnet 

blir sett og hørt, for eksempel når en voksen skifter en bleie på et barn uten å se det. 

Data/kilder: 

Utvalget til studien bestod av 3 barnehager; en stor barnehage (sonebarnehage) med over 300 

barn, en mellomstor barnehage (basebarnehage) med over 100 barn og en liten barnehage 

(avdelingsbarnehage) med under 70 barn., og 4 ettåringer fra hver barnehage. 

Kontaktbegrepet bygger på teori fra forskning på tilknytning, responsivitet og 

fellesoppmerksomhet, og som er viktig for barnets utvikling, trivsel og språkstimulering. Vi 

har vært i 3 barnehager med ulik organisering og observert ettåringenes relasjon til de voksne. 

Fokuset vårt har vært å se på ettåringens hverdag med hensyn til deres muligheter for kontakt 

i barnehagen.  

For å sette tendensen til å bygge større institusjoner med større barnegrupper og en fleksibel 

struktur inn i en ramme har vi sett på barnehagepolitikken og utviklingen av 

barnehagesektoren i Norge. Her kan det se ut som de politiske vedtakene har vært basert på en 

kombinasjon av økonomiske rammer og av ideologiske trender innenfor barnehagefeltet, men 

ikke nødvendigvis av forskning. Vi trekker derfor frem noen politiske beslutninger og 

målsettinger som vi mener har hatt betydning for tendensen med å bygge flere fleksible 

barnehager.  

Videre har vi sett på forskning rundt gruppestørrelse og voksen-barn ratio, og deres betydning 

for barnet i barnehagen, og. to nyere studier på base- og avdelingsfrie barnehager. 

Vi trekker også inn Rammeplanens fokus på medvirkning, læring og språkstimulering, fordi 

denne skal være veiledende for personalet i barnehagen i deres planlegging av innhold og mål 

for barna. 

 

Resultater: 

I studien fant vi 4 hovedfunn.  

For det første fant vi at det var lite episoder med langvarig kontakt og lite kontakt initiert av 

barna, i alle barnehagene. Personalet snakket ofte med barna om hva som skulle skje og hva 

de gjorde, men det var lite episoder hvor barn og voksen hadde et felles fokus over tid. Det 



IX 

 

kunne også virke som det i de fleste tilfeller var de voksne som initierte kontakten.  

 

For det andre, hvis man ser på ulikheter mellom barnehagene fant vi at gruppestørrelsen så ut 

til å ha en betydning for hyppigheten av kontaktepisoder. Vi fant at det var i den mellomstore 

barnehagen som scoret høyest på episoder med kontakt, og det var også denne barnehagen 

som i ulike situasjoner hadde den barnegruppen med færrest barn, selv om de også tilbragte 

mye tid sammen med en annen gruppe.  

Videre fant vi at det var ulikheter i forhold til hvordan barns medvirkning gav seg til utrykk, 

ved at valgfriheten for hvilke aktiviteter og leker barnet kunne velge i, opplevdes som mer 

begrenset i den store barnehagen enn i de to andre.  

For det fjerde var det store forskjeller på hvordan ettermiddagen og formiddagen fungerte for 

barnehagene. Formiddagene fungerte nesten like godt i alle tre barnehagene, mens 

ettermiddagen skilte seg ut for den store barnehagen. Her hadde de få kontaktepisoder, mange 

barn og få voksen. Barnehagen er godt planlagt og oppdelt i grupper på formiddagen, og ikke 

på ettermiddagen, og dette kan være en forklaring. På den annen side har ikke de to andre 

barnehagene noe mer organisert opplegg eller oppdeling av barna på denne tiden av dagen, 

men scorer likevel betydelig bedre. 
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Forord 

Vi har skrevet oppgaven sammen og begge kan stå fullt og helt for innholdet i de enkelte 

delene i oppgaven.  

Vi vil først og fremst takke barnehagene som var så åpne og rause at de åpnet dørene for oss 

slik at vi fikk komme og observere. Personalet i alle tre barnehagene og testbarnehagen har 

vært imøtekommende og tatt oss godt i mot. Barn og voksen har latt oss få observere dem i 

deres hverdag, og vi setter stor pris på dette. Vi hadde aldri fått gjennomført studien uten 

deres velvilje.  

Vi ønsker også å takke veilederen vår, Veslemøy Rydland, som har vært uunnværlig i denne 

prosessen. Hun svarer raskt, gir meget god og konstruktiv kritikk og er alltid tilgjengelig. 

Veslemøy har gitt mye ros som virker motiverende og hennes veiledningstimer er saklige, til 

poenget, og full av gode råd og vi har hatt diskusjoner som har vært både lærerike og 

inspirerende. Hennes veiledning har vært en helt nødvendig inspirasjonskilde i dette arbeidet. 

Takk til Lisabeth, Mads og Monica for korrekturlesning og Paul Brady som har stått for 

illustrasjonene av barnehager med ulik organisering. 

Vi har også vært så heldige at vi har fått være med på en veiledningsgruppe på Høyskolen i 

Oslo, i regi av Anne Greve. Dette har vært lærerikt og til inspirasjon i arbeidet med oppgaven. 

I tillegg vil takke alle andre som har kommet med gode råd og tips underveis. Ingen nevnt, 

ingen glemt! 

Til slutt vil vi også takke våre fantastiske jenter; Mia på 5 ½ år og Mathilde på 11 år for deres 

tålmodighet mens mødrene deres har brukt tid på prosjekt. De er også vår inspirasjon for å 

ønske å gi et lite bidrag i å lage gode barnehager for ettåringene. Leon, Leif-Arne og Liv får 

også en stor takk for å ha vært gode støttespillere gjennom denne prosessen. 

 

Oslo, 01.06.2011 

 

Mari Hustad Sandøy og Victoria Elise Olsen 
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1 Innledning 

 

Vi har gjennomført en studie av ettåringens muligheter for kontakt med voksne i barnehagen. 

Fokuset vårt har vært å se på ettåringens hverdag med hensyn til deres muligheter for kontakt 

i barnehagen. Vi ønsket også å se hvordan dette var i barnehager med ulik organisering. Vi 

har derfor vært i 3 barnehager med ulik organisering og observert ettåringenes relasjon til de 

voksne. 

De aller fleste barn i Norge går i en barnehage i dag. Tall fra statistisk sentralbyrå viser at i 

utgangen av 2010 gikk 70,4 % av ettåringene i barnehagen (Statistisk Sentralbyrå, 2011). Det 

har vært et sterkt fokus på å oppnå barnehagen som en velferdsgode til alle barn i førskole 

alder de siste 20 årene. I forbindelse med det politiske målet om full barnehagedekning har 

utbyggingstakten i barnehagesektoren økt betraktelig.  

Flere og flere av de nye barnehagene som har blitt bygd, eller som er under utbygging, bygges 

og organiseres på en annen måte enn det som tidligere har vært vanlig. Tradisjonelt sett har de 

fleste av barnehagene både arkitektonisk og organisatorisk vært ganske like: det vil si relativt 

små enheter delt inn i adskilte avdelinger. Trenden de siste årene har vært å bygge større 

enheter med åpnere arkitektoniske løsninger, med større barnegrupper og en åpnere 

avdelingsstruktur. De nye barnehagene blir kalt avdelingsfrie-, sone- eller basebarnehager. 

Utgangspunktet for studien vår var at vi var nysgjerrige på hvordan hverdagen så ut for de 

yngste barna i barnehagen og hvordan den var i barnehager med ulik organisering. Spørsmål 

vi ønsket svar på, var om en slik organisering gir muligheter for eller er til hinder for god 

kontakt mellom voksne og barn i barnehagen. Hvor mange voksne må barna forholde seg til? 

Hvordan er kvaliteten på voksen-barn samspillet? Påvirker organiseringen eller størrelsen på 

barnehagen hverdagen for de yngste barna i barnehagen? 

Av erfaring har vi sett at overgangen fra hjemmeomsorg til institusjonsomsorg kan være stor. 

Barnet går fra å ha å få omsorgspersoner, fortrinnsvis mor og far, til å måtte forholde seg til 

flere omsorgspersoner og i tillegg dele oppmerksomheten fra disse med flere andre barn. 

I en barnehage som deler barnehagen inn etter avdelinger, ville barnet begynt på en avdeling 

med en barnegruppe med plass til 9-14 barn og med 3-4 voksne. Avdelingen har et fast fysisk 
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område hvor barn og voksne kan oppholde seg i. I avdelingsløse barnehager eller 

basebarnehager er tanken å dele barna inn i større barnegrupper. Rommene i barnehagen deles 

ikke inn etter avdelinger, men etter tema. Ettåringene starter dermed kanskje i en gruppe med 

40-50 barn og 12-14 voksne. Vi ønsket derfor å finne ut hvordan disse barnehagene ivaretar 

de yngste barnas behov for kontakt i en så stor gruppe. 

 

 

1.1 Struktur på oppgaven 

Historisk gjennomgang og teori 

 

I oppgavens første kapittel vil vi for å sette tendensen til å bygge større institusjoner med 

større barnegrupper og en fleksibel struktur inn i en ramme, først gjøre rede for 

barnehagepolitikken og utviklingen av barnehagesektoren i Norge. Vi vil her vise at det har 

vært en utvikling fra alderssegregerte grupper til tradisjonell organisering og til barnehager 

med ulik organisering slik vi ser i dag. 

For å gi personalet i barnehagen en forpliktende ramme for gjennomføring, vurdering og 

planlegging av barnehagens virksomhet har Stortinget fastsatt overordnende bestemmelser om 

barnehagens innhold og formål. Rammeplanen kom for første gang i 1995, og i en revidert 

utgave i 2006. Den viser hva barnehagen skal jobbe med, og vi vil derfor gi en presentasjon 

av denne i neste del i kapitlet. Videre vil vi gjennom OECDs rapport, si noe om den nordiske 

barnehagetradisjonen for å gi et bilde av hva som har vært typisk for barnehagene i Norden og 

dermed i Norge. Her vises det blant annet til at det har vært en tradisjon for de nordiske 

landene å se på førskolebarnet som being (å være) altså kompetente fra fødselen av, i stede for 

becoming (å bli).  

Deretter vil vi se nærmere på noen pedagogiske begrunnelser for valg av en fleksibel/åpen 

barnehagestruktur. Her vil vi se nærmere på Reggio Emilia filosofien og “barns rett til 

medvirkning” som ser ut til å være rådende argumenter for nevnte struktur. I Reggio Emilia 

legges det stor vekt på at det fysiske miljøet har mye å si for hvordan barn samhandler, og det 
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er spesielt metaforen “rommet som den tredje pedagog” det blir henvist til. Her handler det 

også i stor grad om barns medvirkning, som også er et viktig fokus i rammeplanen og dermed 

for alle barnehagene.  

Videre vil vi gi en begrepsavklaring i forhold til base-, sone- og avdelingsbarnehager, fordi 

disse begrepene er forholdsvis nye, og brukes om hverandre. Her vil vi bruke artikkelen til 

Randi Evenstad som bakgrunn, hun har blant annet basert forklaringene sine på Funksjons- og 

arealprogram for kommunale barnehager i Oslo. Vi vil også illustrere de ulike 

barnehagemodellene ved å vise figurer som er laget på oppdrag fra oss av grafisk designer 

Paul Brady som har benyttet Funksjons- og areal programmet for kommunale barnehager i 

Oslo som kilde. 

Videre vil vi se på forskning rundt gruppestørrelse og voksen-barn ratio, og deres betydning 

for barnet i barnehagen. Vi vil også se nærmere på to nyere studier på base- og avdelingsfrie 

barnehager; International Research Institute of Stavanger rapport; Barnehagenes organisering 

og strukturelle faktoreers betydning for kvalitet fra 2011 og Monica Selands 

doktorgradsrapport; Det moderne barn og den fleksible barnehagen  fra 2009.  Studiene ser 

på hvordan organiseringen av barnehagene har innvirkning på den pedagogiske kvaliteten.  

I neste del av kapitlet vil vi se på teori og forskning på tilknytning, felles oppmerksomhet og 

responsivitet. Her vil vi spesielt trekke inn Bowlby og Ainswoth i forhold til tilknytning, men 

også nyere teoretikere for å gi et mer nyansert bilde. Videre ønsker vi å se nærmere på 

hvordan felles oppmerksomhet og responsive voksne er særlig viktige premisser for barns 

språkutvikling.  Teorien og forskningen fra denne delen vil være bakgrunnen for begrepet 

kontakt, som er hovedfokuset i studien vår. 

Avslutningsvis i kapitlet ønsker vi å se nærmere på viktige samspillskontekster i barnehagen. 

Her vil vi vise til teori og forskning som har ført til at vi vil ha et spesielt fokus på måltidet, 

lek og bleieskift i forbindelse med studien. 

Helt til slutt i kapitlet vil vi skissere problemstillingene som er dannet på bakgrunn av 

ovenfornevnte teorien. 
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Metode 

 

Vi har gjennomført en kvalitativ studie, og utvalget bestod av 3 barnehager; en stor barnehage 

(sonebarnehage) med over 300 barn, en mellomstor barnehage (basebarnehage) med over 100 

barn og en liten barnehage (avdelingsbarnehage) med under 70 barn. I hver barnehage ble 4 

ettåringer observert. 

I metodekapitlet vil vi først beskrive refleksjoner rundt valg av metode. Her vil vi også vise 

hvilke vurderinger vi har gjort for å sikre validiteten, og har benyttet Lincoln og Gubas 

kriterier for dette. Deretter vil vi vise hvordan rekruttering av utvalget og datainnsamlingen 

har foregått.  Videre vil vi operasjonalisere begrepene vi skal benytte oss av i studien, og gi 

nærmere beskrivelse av studien. 

Vi vil deretter se på observatørrollen, og hvilke tanker og forbehold vi har gjort oss med 

hensyn til dette. I neste del av kapitlet, vil vi beskrive hvilke etiske vurderinger vi har gjort 

oss i forbindelse med gjennomføringen av studien, spesielt med tanke på vi skulle observere 

småbarn. 

Avslutningsvis i metodedelen skal vi beskrive barnehagene som vi har observerte i, og 

presentere datamateriale. Her vil vi skissere tabeller som viser hvor lang tid vi har observert i 

de forskjellige barnehagene, og antall barn og voksne som har vært til stede. 

 

Resultat 

 

I resultatkapitlet vil vi vise tabeller som viser resultatene fra observasjonene våre. Vi vil også 

gjengi beskrivelser av ulike episoder og situasjoner som vi ser som spesielt relevante eller 

som finner som representative. 
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Diskusjon 

 

Her vil vi komme med funn for å svare på de ulike problemstillingene. I diskusjonskapitlet vil 

vi først se på barnehagepolitiske beslutninger, og deres implikasjoner for dagens barnehager. 

Deretter vil vi trekke frem noen hovedfunn og drøfte disse i lys av teori og forskning.  Vi vil 

også drøfte betydningen av kontakt for ettåringen. 

Deretter vil vi drøfte begrensninger vi har sett i metoden og studien, og til slutt komme med 

noen avsluttende refleksjoner om hva vi tenker med hensyn barnehagefeltet og de yngste 

barna. 
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2 Historisk gjennomgang og teori 

 

Barns hverdag har endret seg mye de siste 50-60 årene (Korsvold, 2008). Fra å være en 

institusjon for noen få, har barnehagen blitt en institusjon for de aller fleste. De siste 20 årene 

har barne- og familiepolitikken vært preget av å nå målet om full barnehagedekning. I dette 

tidsrommet har det vært en sterk utbygging av barnehagesektoren og en bred politisk enighet 

om å gjøre barnehagen til et velferdsgode for alle småbarnsfamilier (ibid). 

Den norske barnehagens røtter strekker seg tilbake til 1800-tallet, men vi har valgt å avgrense 

den historiske framstillingen til utviklingen i barnehagesektoren etter krigen og frem til dags 

dato. Dette er for å vise at etablering av flere barnehager med ulik organisering er et ledd i en 

utvikling som har funnet sted over tid og som kan knyttes til det politiske målet om full 

barnehagedekning.  

I det følgende vil vi først komme med en generell framstilling av barnehagens framvekst og 

skissere hvordan barnehagen har vært ulikt organisert opp igjennom tidene.  

Vi vil også redegjøre for den nordiske barnehagetradisjonen. Videre i teorikapitlet vil vi 

komme med en begrepsavklaring i forhold til base-, sone og avdelingsfrie barnehager, og 

beskrive noen pedagogiske begrunnelser for valg av fleksibel barnehagestruktur. Vi vil også 

redegjøre for eksisterende forskning på gruppe – og institusjonsstørrelse for barnehager.  

Deretter vil redegjøre for forskning og teori knyttet til begrepene tilknytning, felles 

oppmerksomhet og responsivitet. Videre vil vi beskrive 3 viktige samspillskontekster i 

barnehagen; måltid, lek og stelleromsituasjonen.  

På bakgrunn av denne teorien vil vi tilslutt i teorikapitlet presentere problemstillingene for 

studien vår. 
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2.1 Barnehageutbygging i Norge med fokus på 

organisering av barnehagene 

 

I det følgende kommer en beskrivelse av utbyggingen av barnehager i Norge og statens 

involvering i denne. I den historiske fremstillingen vil vi ha fokus på ulike 

organiseringsmodeller for barnehager. 

Når vi i dagens barnehagedebatt snakker om tradisjonell organisering av barnehagen, er det 

organiseringsmodellen hvor den er delt inn i 1-3 års-avdeling med 9 barn og 3-5 års-avdeling 

med 18 barn, det siktes til. Ved bruk av ordet tradisjonell for å beskrive denne 

organiseringsmodellen, kan en lett tenke at dette har vært en organiseringsmodell som har 

vært typisk for barnehagesektoren langt tilbake i tid. Som vi skal vise nedenfor er det mye 

mer variert enn det.  

Ved å lese ulike politiske dokumenter som tilhører barnehagesektoren fra etterkrigstiden og 

fram til i dag, ser vi at det parallelt har eksistert et mangfold av ulike organiseringsmodeller 

for daginstitusjonene, førskolene og dagens barnehager. Vi kan likevel se at det opp gjennom 

tidene har rådet ulike tendenser eller trender som har vært typisk for sin periode, og at 

lovgivning og forskrifter som har vært satt har enten gitt begrensninger eller gitt rom for ulik 

organisering av institusjonene.  

Disse ulike tendensene kan kort oppsummeres ved at vi opplever at det har vært en utvikling 

fra alderssegregerte grupper til tradisjonell organisering, og til barnehager med fleksibel 

organisering slik vi ser i dag. Dette vil vi redegjøre for nedenfor og i denne sammenhengen 

ønsker vi å trekke frem tre politiske avgjørelser som vi mener har vært grunnlaget for dagens 

trend med å bygge større og mer fleksible barnehager. Disse tre er; er den første 

barnehageloven fra 1975, det politiske målet om full barnehagedekning uttrykt i St.meld. nr. 8 

(1987-88) “Barnehager mot år 2000” og Barnehageforliket fra 2003.  
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2.1.1 Etterkrigstiden 

 

I etterkrigstiden var det liten politisk interesse for utbygging av barnehager, men det var 

derimot et sterkt fokus på å bygge ut skolen i Norge (Greve, 1994). Daghjemmene, som da 

var heldagsinstitusjoner for barn, var forbeholdt noen få barn (Lysethkomiteen,1961). Barn 

som gikk i daghjem var enten knyttet til barnevernstjenesten eller hadde behov for tilsyn av 

andre sosiale årsaker. Barnehager, barneparker og daghjem tilhørte sosialpolitikken (ibid). 

Statens rolle, med hensyn til daghjem, barnehager og barneparker, ble likevel noe forsterket 

(Lysethkomiteen, 1961). Dette skjedde ved at Sosialdepartementet fra 1947 skulle godkjenne 

institusjonene og at kommunene fikk ansvar for å holde tilsyn med institusjonenes lokaler, 

utstyr og den daglige virksomheten med barna (Ot.prp.nr.15, 1947). I tillegg kom det i 1954 

en lov knyttet til barnevernloven som skulle regulere driften av daghjem, barnehager og 

barneparker (Lysethkomiteen, 1961).  

  

 

2.1.2  Lysethkomiteen 

 

I 1958 ble daghjemmene, barnehager og barneparkene overført til Departementet for Familie- 

og forbrukersaker (Lysethkomiteen, 1961). Departementet oppnevnte i 1959 en komite, 

Lysethkomiteen, som skulle utrede det framtidige behovet for daghjem, barnehager og 

barneparker. Daghjem, barnehager og barneparker fikk da en fellesbetegnelse; 

daginstitusjoner (ibid).  

Den gryende politiske interessen for barnehagen starter med Lysethkomiteens innstilling i 

1961 (Tømmerbakke, 1987). Ansvaret for barneoppdragelse ble likevel fortsatt ansett som et 

familieanliggende og det er en sterk skepsis i innstillingen til at institusjonsopphold for barn i 

førskolealder er bra for barns utvikling (Lysethkomiteen, 1961). Denne holdningen kan vi 

spore generelt i Lysethkomitéens innstilling og spesielt når de omtaler spe- og 

småbarnsinstitusjonene for barn under 3 år. “Institusjonen må søke å erstatte barnet den 

trygghet, varme og nære kontakt som det er berøvet, fordi mor må ut i arbeid og overlate 
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barnet til en institusjon” (Lysethkomiteen, 1961, s. 37). Daghjem var fortsatt først og fremst 

et sosialpolitisk tiltak. 

I innstillingen fra Lysethkomiteen påpekes det likevel at daginstitusjoner er en nødvendig 

forutsetning for at kvinner i større grad skal kunne delta i arbeidslivet, men det er først og 

fremst som avlastning for hjemmeværende mødre at barnehagene må finne sin begrunnelse 

for sin eksistens de nærmeste årene (Lysethkomiteen, 1961).  Her henspilles det til 

korttidsbarnehagene, Husmødrenes barnehager som var et særegent norsk fenomen som 

oppstod på 1950-tallet (Korsvold, 2008). Barnehagene ble bygget og driftet av Norges 

Husmorforbund. De første barnehagene som ble bygget på initiativ fra Norges 

Husmorforbund ble riktignok åpnet før krigen, men det var på 1950- og 1960-tallet de hadde 

sin storhetstid. Åpningstiden var på 4 timer om dagen og barna som gikk i disse barnehagene 

kom fra middelklassehjem (ibid).  

I innstillingen fra Lysethkomiteteen, ser vi at en alderssegregert organiseringsmodell av 

daginstitusjonene blir anbefalt (Lysethkomiteen, 1961). Aldersinndelingen som 

Lysetkomitéen viser til som hensiktsmessig er; 0 – 3 år, 3- 5 år og 5-7 år. I tillegg anbefales 0-

3 års avdelingen å være delt inn 2 grupper. I innstillingen står det: “I en småbarnsavdeling for 

8 barn bør barna kunne inndeles i 2 grupper med et soverom, såkalte liggebarn, og et 

kombinert sove-lekerom for krabbebarn” (Lysethkomiteen, 1961, s. 38). Anbefalingene med 

hensyn til gruppestørrelse, for henholdsvis 3-5 års gruppene og 5-7 års gruppene, var maks 15 

og 18 barn i daghjemmene (ibid). 

På grunn av den økte tendensen med industrialisering, urbanisering og flere kvinner i 

arbeidslivet, konkluderte Lysethkomiteen at det i fremtiden vil komme et økende behov for 

daginstitusjoner (Lysethkomiteen, 1961). I løpet av 1960-årene økes likevel ikke 

utbyggingstakten for daginstitusjoner vesentlig. I begynnelsen av 1970-årene er det 2.8 % 

prosent av alle barn i førskolealder som går i en daginstitusjon (Korsvold, 2008). 

2.1.3  Daginstitusjonsutvalget 

 

Med oljefunnene på norsk sokkel på slutten av 1960-årene ble etterspørselen etter arbeidskraft 

stor, samtidig som likestillingsbevegelsen hadde sin storhetstid (Korsvold, 2008). Kravet om 

mer arbeidskraft førte til et behov for at kvinner i større grad deltok i arbeidslivet (ibid). For å 
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muliggjøre kvinners deltagelse i arbeidslivet, blir utbygging av barnehager et tiltak, men først 

og fremst av barnehager for barn over 3 år (NOU 1972: 39 Førskolen, 1972). Det eksisterte 

fortsatt en skepsis til om det var bra for barn under 3 år å oppholde seg over lengre tid i en 

institusjon.  

I 1968 ble det oppnevnt et utvalg som på nytt skulle vurdere fremtidig utbygging og drift av 

daginstitusjoner i Norge. Daginstitusjonsutvalget, som det ble kalt, la 3 år senere fram NOU 

1972:39 Førskolen. Utredningen var også bakgrunnen for den første barnehageloven som ble 

vedtatt i 1975. Med denne NOU’en ser vi også et skifte i barnehagepolitikken. Nå skulle 

daginstitusjonene ikke bare være et sosialt tiltak. Daginstitusjonene skulle nå i større grad 

være for alle barn (ibid). Dette opplever vi som en sentral vending i barnehagepolitikken. 

I etterkant av NOU 1972: 39 Førskolen og før den første barnehageloven ble vedtatt i 1975, 

ble begrepet “førskole”, som Daginstitusjonsutvalget gikk inn for å kalle daginstitusjonene, 

debattert (Gruda, 1987).  Flertallet ønsket ikke at daginstitusjonen skulle sees i sammenheng 

med skolen og Stortinget vedtok begrepet “barnehage” (ibid). I lys av dagens barnehagedebatt 

som omhandler den samme problematikken, er dette interessant å se.  

I løpet av første halvdel av 1970-årene ble også institusjonene daghjem og barnehage mer lik 

hverandre (Korsvold, 2008). Korttidsbarnehagenes 4 timers tilbud ble utvidet og skulle 

samsvare i større grad med arbeidstidene i arbeidslivet (ibid). 

Begrunnelsene i Daginstitusjonsutvalget utredning kan slik vi ser det spores til de ideologiske 

trendene innenfor barnehagefeltet på den tiden. Den tradisjonelle organiseringsmodellen som 

det siktes til i dagens barnehagedebatt stammer fra avdelingsinndelingen som ble vanlig 

utover 1970- tallet. Foranledningen til å dele avdelingene inn slik, kan sees i den tidligere 

nevnte NOU 1972:39 Førskolen (NOU 1972: 39 Førskolen, 1972). Det henvises til forsøk 

med ulike driftsformer og de anbefaler en oppmykning av alderssammensetningene i 

barnegruppene (ibid).  Daginstitusjonsutvalget skriver: “I de senere årene har man begynt å 

tvile på verdien av denne strikte ensartheten i gruppesammensetningen” (NOU 1972: 39 

Førskolen, 1972, s. 75). I utredningen begrunnes dette blant annet ut fra at forskning viste at 

språkutviklingen til de yngste barna ble bedre i mer aldersblandete grupper (ibid).  

Forsøkene det henvises til kjenner vi igjen som barnehager med åpenhet mellom avdelingene 

slik Balke beskriver i Barnehagen- innføring i praktisk småbarnpedagogikk (Balke, 1979) og 

fra Reggio Emilia filosofien (Wallin, 1996). Utvalget skriver at i noen forsøk“(…) har man 
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bygget opp førskolen på en rekke mindre “hjemmerom” plassert etter et slags bikubesystem 

og med tilslutning til et større fellesrom. Det er forutsetningen at barna fritt kan oppsøke 

hverandres hjemmerom” (NOU 1972: 39 Førskolen, 1972, s. 75).  

Anbefalingen om oppmykningen av alderssammensetningen er slik vi ser det inspirert av 

Sveriges tilsvarende utredning som kom ut før den norske utredningen. Begrepene 

“småbarngruppe” og “søskengruppe” er hentet derfra. I den svenske utredningen ble det 

argumentert for en deling i småbarngruppe for barn i alderen 0 til 3 år og søskengruppe for 

barn i alderen 3 til 7 år (SOU 1972:26 Förskolan, 1972). Begrunnelsen i den svenske 

utredningen for en større aldersspredning i barnegruppene, var blant annet at barnehagene 

skulle etterligne hjemmet og erstatte noe av det barnet mistet ved å være i en institusjon (ibid) 

Påvirkning fra de ideologiske trendene finner vi også igjen i Daginstitusjonsutvalgets 

anbefaling til hva den første barnehageloven skal inneholde. Utredningen medførte en åpnere 

lovgivning og muligheter for ulike driftsformer av barnehagene (NOU 1972: 39 Førskolen, 

1972). Dette fordi de anså barnehagen for å være i startgropen i utviklingen som institusjon, 

og at det derfor var gunstig med en åpen lovgivning for å legge til rette for at barnehagen 

kunne utvikles i mange ulike retninger: “Da organiseringen av førskolen i så stor grad er i 

støpeskjeen, vil ikke utvalget i sin utredning eller i forslaget til nye forskrifter låse utviklingen 

i et bestemt mønster. En har i stedet funnet det hensiktsmessig å normere personalet i forhold 

til antall barn, og ikke i forhold til antall avdelinger av ulike kategorier” (NOU 1972: 39 

Førskolen, 1972, s. 75).  

Forslaget fra Daginstitusjonsutvalget, som nevnt ovenfor, ser vi har blitt tatt til etterretning i 

forskriftene til den første barnehageloven, Lov om barnehager av 1975.  I forskrift til loven 

står det: “I hver barnehage skal det beregnes 1 førskolelærer pr. 16 barn når barnas daglige 

opphold er mer enn 6 timer, og samtlige barn over 3 år. For yngre barn og for barn med 

kortere oppholdstid beregnes et forholdsmessig antall førskolelærere” (Lov om Barnehager, 

1976, s. 15). I kommentarene til forskriftene står det at barn over 3 år skal regnes som 1, og 

barn under 3 år regnes som 2 barn (ibid).  

De tidligere forskriftene for daginstitusjonene fastsatt i 1954, som var knyttet til 

barnevernloven, inneholdt begrensninger for institusjonenes og barnegruppens størrelse 

(Lysethkomiteen, 1961).  
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Barnehageloven som ble vedtatt i 1975 åpnet dermed opp for alternative 

organiseringsmodeller for barnehagen. Fordi antall barn er normert i forhold til førskolelærer, 

og ikke i forhold til gruppestørrelse, har det vært mulig å realisere de nye 

organiseringsmodellene som vi ser i dag. En kan organisere barna i større grupper så lenge 

førskolelærernormen blir opprettholdt. Barnehageloven har vært endret flere ganger etter 

1975, men det å normere antall barn i forhold til førskolelærer og ikke i forhold til gruppe har 

blitt stående.  

Det er også verdt å merke seg at forskriftene til barnehageloven av 1975 inneholdt kun en 

førskolelærernorm og ingen bemanningsnorm. I forskriftene til barnehageloven fra 1975 står 

det: “Ved beregning av antall ansatte i tillegg til førskolelærer må det tas hensyn til forhold 

som antall barn, barnas alder, oppholdstidens lengde, barnehagens driftsform, antall barn 

med behov for spesiell hjelp og støtte etc.” (Lov om Barnehager, s. 15) 

Selve ordlyden i barnehageloven vi har i dag er endret, men det er fortsatt ingen 

bemanningsnorm: “Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 

tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.” (Lovdata, 2005). Det vil derfor si at det er opptil 

barnehageeier, for eksempel kommune, bydel eller privat eier, å vurdere hvilken voksentetthet 

som ansees som tilstrekkelig. I Oslo kommune styres dette av en særavtale fra 1987 mellom 

Utdanningsforbundet og Oslo Kommune, kalt Bemanningsavtalen (Utdanningsforbundet, 

2010). Retningslinjene i Bemanningsavtalen sier at det skal være 1 voksen per 3 barn under 3 

år og 1 voksen per 6 barn over 3 år (ibid).  

Det er også interessant å lese Daginstitusjonsutvalgets anbefaling med hensyn til 

institusjonenes størrelse. De anbefaler at daginstitusjonene ikke overstiger 70 barn og viser til 

tysk forskning. Denne anbefalingen med hensyn til størrelse finner vi igjen også i Barnehagen 

– innføring i småbarnspedagogikk (Balke, 1979) og i den svenske utredningen Førskolen 

(SOU 1972:26 Förskolan, 1972). Dette samsvarer med det som det konkluderes med i den 

ferske rapporten fra International Research Institute of Stavanger som kom våren 2011. De 

finner i sin undersøkelse at barnehager med rundt 60 barn blir vurdert til å ha høyest kvalitet 

(International Research Institute of Stavanger, 2011). 

Daginstitusjonsutvalget gikk inn for å bygge ut førskoletilbudet slik at man innen 1981 kunne 

tilby 125 000 førskoleplasser (NOU 1972: 39 Førskolen, 1972). Dette på bakgrunn av at 

statistiske analyser viste at det allerede i 1972 var et behov for mellom 150 000 – 160 000 
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førskoleplasser (ibid). I løpet av 1970-årene ble flere og flere barnehager eid og drevet av det 

offentlige og utbyggingstakten økte betraktelig (Korsvold, 2008). I utgangen av 1970-årene 

gikk 20 % av alle barn i førskolealder i en barnehage (ibid). 

 

 

2.1.4 St.meld. nr. 8 (1987-88) Barnehager mot år 2000 

 

Utover 1980-tallet og 1990-tallet klarte ikke utbyggingstakten av barnehagene å følge 

kvinnenes økende yrkesdeltagelse (Korsvold, 2008). Dette på tross av at den økte 

utbyggingstakten som startet på 1970-tallet ble opprettholdt. Riktignok ble det ikke opprettet 

125000 barnehageplasser innen 1981 slik som Daginstitusjonsutvalget gikk inn for, men tall 

fra Statistisk Sentralbyrå viser at i 1980 er det 78 189 barn i barnehagealder som har 

barnehageplass, mens i 1990 har tallet økt til 139 350 barn (Statistisk Sentralbyrå, 2005).  

I 1988 kom St.meld. nr. 8 (1987-88) Barnehager mot år 2000 og i den ble full 

barnehagedekning rundt årtusenskiftet presentert som et politisk mål, samt videreutvikling av 

barnehagens faglige innhold (St.meld. nr. 8 (1987-88)).  

I årene etter denne stortingsmeldingen ble det satt i gang flere utviklingsprosjekter i 

barnehagesektoren. Blant annet Barnehageutvikling i kommunene (BIK-programmet) og 

Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren. Hovedmålsettingene i disse programmene var 

å bidra til en raskere og mer variert utbygging av barnehagetilbudet, samt kompetanseheving i 

kommunene (Barne- og familiedepartementet, 1994).  

I evalueringsrapporten av BIK-programmet står det at kommunene gjennom programmet fikk 

innhentet informasjon og utvekslet erfaringer av nye driftsformer for barnehagene (Barne- og 

familiedepartementet, 1994). Dette resulterte i større variasjon i barnehagetilbudet, men det er 

påpekt i rapporten at det ikke hadde blitt gjennomført “(..) utprøving av utradisjonelle 

løsninger i stor stil” (Barne- og familiedepartementet, 1994, s. 23). Nye driftsløsninger som 

kommunene prøvde ut, ble først og fremst gjennomført via eksisterende barnehager (ibid). 
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I slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene, ble det også flere og flere kommuner 

som gjennomførte forsøk med tilbud for seksåringene i skolen (St.meld. nr. 29 (1994-95)). 

Selve vedtaket om å senke skolestarten kom først våren 1994 og skulle gjennomføres innen 

1997. En av begrunnelsene for senket skolestartsalder var at det ville frigjøre 

barnehageplasser og bidra til å nå målet om full barnehagedekning (Korsvold & Volckmar, 

2004) 

Selv om Reform- 97 ville frigjøre flere barnehageplasser, skapte reformen også nye 

utfordringer for barnehagesektoren. Tanken var at barn under 3 år skulle fylle opp de plassene 

som ville bli ledig på grunn Reform-97 (St.prp.nr.1 (1994-95)). Den økonomiske utfordringen 

for sektoren var at småbarnsavdelinger var dyrere å drifte enn avdelinger for barn over 3 år. I 

kjølevannet av Reform-97 kom småbarnas inntog i barnehagene. Frem til da hadde utbygging 

av småbarnsplasser vært lite prioritert og det var derfor stor etterspørsel etter disse plassene. I 

og med at småbarnsplassene var mer kostnadskrevende enn barnehageplasser for barn over 3 

år, skapte dette store utfordringer for stat og kommune (ibid).  

Barne- og familiedepartementet ønsket derfor å stimulere til etablering av alternative 

gruppeløsninger i barnehagene fremfor å etablere nye småbarnsgrupper, og vi ser i de 

offentlige dokumentene at det legges et press på å etablere slike gruppeløsninger (St.prp.nr.1 

(1994-95)). Det var da spesielt utvidet søskengruppe (0-6 år) det ble argumentert for, men 

også en åpnere og fleksibel struktur av barnehagene (Barne- og familiedepartementet, 1998). 

Det ble argumentert for at “utvidede søskengrupper” var den pedagogiske og økonomiske 

beste løsningen for barnehagene (ibid). Utvidede søskengrupper vil si en aldersblanding fra 1-

5 år. Denne argumentasjonen finner vi først tendenser til i BIK-programmet, og deretter mye 

tydeligere i Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren.  

I 1995 ble Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren satt i gang for å ta tak i 

utfordringene barnehagesektoren sto overfor (Barne- og familiedepartementet, 1998). 

Programmets målsettinger var å etablere flere barnehageplasser for barn under 3 år, dempe 

kostnadsveksten i sektoren når andelen barn under 3 år økte samt økt fokus på 

brukertilpasning i barnehagene. 

Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren kunne etter gjennomført programperiode, vise 

til større endringer enn det BIK-programmet gjorde. Ord som går igjen i dokumentene fra 

utviklingsprogrammet er; fleksibilitet, produktivitet, og brukertilpasning (Barne- og 
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familiedepartementet, 1998). Disse er beskrevet som veier for å oppnå barnehageplass for alle 

som ønsker det innenfor økonomiske forsvarlige rammer. I rapporten For eksempel. Om 

barnehager i endring som beskriver resultater og erfaringer fra programkommunene, 

defineres produktivitet slik: “Med produktivitet menes her antall oppholdstimer per årsverk” 

(Barne - og familiedepartementet, 1998, s. 20). I rapporten opplyses det at beregninger som 

ble foretatt i 70 av barnehagene som deltok i utviklingsprogrammet, viste at produktiviteten 

hadde økt med 3 % under arbeidet med programmet (ibid). 

Forfatterne av rapporten beskriver videre konkrete tiltak som kan bedre produktivitet i 

barnehagen (Barne - og familiedepartementet, 1998). Et av eksemplene de viser til er 

Solgården Barnehage som økte antall barn fra 9 småbarn til 14, mens personalet ble økt med 

bare en ansatt. Denne organiseringsmodellen fikk navnet Solgårdmodellen og gjorde at 

utgiftene for kommunen ble halvert i forhold til tradisjonell drift. Andre barnehager de viser 

til som gode eksempler på hvordan barnehagene kunne øke produktivitet og fleksibilitet på, er 

barnehager som hadde fjernet avdelingsgrensene eller hadde hatt fokus på brukertilpasning 

ved å tilby deltidsplasser (ibid).  

I løpet av Utviklingsprogrammet klarte de å øke antall småbarnsplasser med 30 prosent i 

programkommunene (Barne- og familiedepartementet, 1998). Noe av denne økningen 

tilskrives at skillet mellom hva som ble regnet for små og store barn i programperioden blir 

forskjøvet. Det vil si at det var en tendens til at 2-åringene i barnehagene ble flyttet over på 3-

5 års-avdelingen. I praksis ble da 3-5 års-avdelingene 2-5 års avdelinger og 

gjennomsnittsalderen i småbarnsavdelingene ble lavere (ibid). 

Videre beskrives det i sluttrapporten fra Utviklingsprogrammet at omkring halvparten av de 

70 barnehagene hadde gjennomført ulike organisatoriske endringer i alders- og 

gruppestrukturen (Barne - og familiedepartementet, 1998). Det står også at mange av disse 

hadde fulgt tre trinn i utviklingen med hensyn til omorganiseringen: i starten var det 

aldersdelte grupper, så aldersblandede grupper, for så å videreføre omorganiseringen med en 

oppløsning av avdelingsstrukturen. Omtrent en fjerdedel av barnehagene fjernet 

avdelingsgrensene i løpet av utviklingsprogrammet. I disse barnehagene var det også stor grad 

av brukertilpasning og variasjon i tilbudet. Forfatterne av rapporten mener dette kommer av at 

en barnehage uten fast avdelingsstruktur bedre kan tilpasse seg svingninger i antall barn på 

ulike alderstrinn (ibid). 



16 

 

Barne og familiepolitikken på 1990-tallet er også preget av at det er ulike politiske partier 

som satt med regjeringsmakten og av at ulike velferdsgoder ble etablert. 

Svangerskapspermisjonen blir utvidet til 42 uker med full lønnskompensasjon eller 52 uker 

med 80 % kompensasjon og det blir av den grunn mindre behov for barnehageplasser for barn 

under ett år (Barne - og familiedepartementet, 1996).  

I løpet av 1990-årene ble målet om full barnehagedekning omformulert til full 

behovsdekning. Det innebærer at målet ble barnehageplasser for alle som ønsket det, 

istedenfor det opprinnelige målet som var barnehageplasser til alle barn i førskolealder 

(St.prp. nr. 1 (1997-98)). Barne og familiedepartementet anslo da at en dekningsprosent på 

mellom 70 og 75 % for aldersgruppen 1-5 år ville gi full behovsdekning (ibid).  

Bondevik-regjeringens innføring av kontantstøtten fører i årene etter til en viss nedgang i 

småbarnsplasser i barnehagene. Denne ble innført i 1998 (St.prp. nr. 53 (1997-98)). Det var 

stor politisk uenighet om kontantstøtteordningen og i forbindelse med innføringen var det en 

debatt blant annet om hva kontantstøtten ville komme til å si for etablering av og behovet for 

nye barnehageplasser for barn under 3 år (Vollset, 2011). Ser vi på tall fra Statistisk 

Sentralbyrå, ser vi at det i 1997 er 18 723 ettåringer som har et barnehagetilbud (Statistisk 

Sentralbyrå, 2005). I 1998 har tallet sunket til 15 763 og det er først i 2003 at det igjen er 

omtrent samme antall ettåringer som har et barnehagetilbud som i 1997.  

 

 

2.1.5 Barnehageforliket 

 

Totalt sett var dekningsgraden i utgangen av år 2000 62 % for barn i alderen 1-5 år (Statistisk 

Sentralbyrå, 2005). Målet om full barnehagedekning rundt årtusenskiftet ble dermed ikke 

oppnådd, og som vi skal vise nedenfor økte det politiske presset på utbygging enda et hakk.  

I 2002 gikk et flertall på Stortinget inn for barnehageavtalen (St.meld. nr. 24 (2002-2003)). 

Den var en avtale mellom Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk 

Venstreparti om finansiering og styring av barnehagesektoren. På bakgrunn av 

barnehageavtalen la regjeringen i 2003 fram St.meld. nr. 24 (2002 – 2003) Barnehagetilbud til 
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alle – økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot. prp. nr. 76 (2002 – 2003) om endringer i 

barnehageloven. Utfallet av Stortingets behandling av disse ble et forlik som i etterkant har 

blitt omtalt som “barnehageforliket”. Hovedmålene i forliket var lavere foreldrebetaling og et 

enda større fokus på utbygging av barnehager. Økt statlig satsing og et større kommunalt 

ansvar var virkemidler som skulle tas i bruk for å oppnå større barnehagedekning (ibid).  

Et resultat av barnehageforliket, var at kommunenes plikt til å sørge for tilstrekkelig med 

barnehageplasser ble lovfestet i 2003 jamfør Ot.prp. nr. 76 (2002-2003). I tillegg innføring av 

makspris for barnehagen (Lovdata, 2003). Første trinn av denne trådde i kraft i 2004 (St.meld. 

nr. 28 (2004-2005)). 

I etterkant av barnehageforliket blir Storbysamarbeidet i barnehagesektoren etablert (Buvik, 

2004). Deltagerkommunene i samarbeidet var Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, 

Kristiansund, Drammen og Oslo og disse kommunen gikk sammen om prosjektet Det nye 

barnehagebygget.  I rapporten fra prosjektet Utforming av barnehager – på leting etter 

barneperspektivet argumenteres det for en åpnere struktur og basedrift av barnehagene, og i 

rapporten beskrives de eksisterende barnehagebyggene slik; “De fleste barnehagene er lett å 

identifisere. De har sin egen tomt med sandkasser og lekeapparater, og på midten står et 

enetasjes trebygg med saltak, likt et forvokst ferdighus fra 70-tallet” (Buvik, Utforming av 

barnehager - på leting etter barneperspektivet, 2004, s. 10). Formålet med prosjektet var å øke 

kunnskapen om utforming og planløsning av barnehager som skulle rehabiliteres eller bygges. 

Barne og familiedepartementet støttet ferdigstillingen av rapporten (ibid).  

Kommunene slet med å bygge barnehagene raskt nok og måtte ta i bruk midlertidige 

løsninger for å imøtekomme kravet om flere barnehageplasser. I Oslo kommune så vi dette 

blant annet gjennom bruk av barnehagedrift i brakker, såkalte “paviljongbarnehager”, og 

andre midlertidige løsninger i vente på at de nye barnehagene skulle bli ferdig bygget.  

Tendensen på 2000-tallet var at mange av de nye barnehagene som ble bygget, skulle romme 

flere barn enn tidligere. Mange av barnehagebyggene som ble bygd, ble bygd for en drift med 

åpen avdelingsstruktur. Det vil si base, sone- eller avdelingsfrie barnehager. Et søk på Oslo 

kommunes nettside over ferdigstilte og pågående barnehageprosjekter viser dette (Oslo 

Kommune, 2011). 



18 

 

I 2005 åpnet Sophies hage i Oslo som da ble Norges hittil største barnehage med 400 

barnehageplasser (Gulbrandsen, Moser, Pettersvold og Vintervold, 2006). Dette var en 

midlertidig barnehage og driften i Sophies Hage skulle avvikles i 2007. Lokalene til det 

nedlagte Sophies Minde Sykehus på Carl Berner ble benyttet til formålet. I forbindelse med 

åpningen av barnehagen ble det gjennomført en evaluering av barnehagedriften av Sophies 

Hage. Formålet med rapporten var å gi personalet, foreldre og Oslo Byråd tilbakemelding på 

hvordan oppstarten av en så stor barnehagen fungerte. Hovedkonklusjonene i 

evalueringsrapporten var for det meste positive: oppstarten hadde gått greit. Det ble likevel 

understreket at det finnes for lite kunnskap om hvordan store barnehager fungerer og det 

rapportens forfattere kunne si noe om var hvordan nettopp denne store barnehagen fungerte 

(ibid).  

Våren 2007 ble det utarbeidet et utkast til Funksjons- og arealprogram for kommunale 

barnehager i Oslo. I den slås det fast at “Nye barnehager skal bygges som sone-

/basebarnehager” (Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Oslo, 2009, s. 

11). Programmet er per dags dato ikke vedtatt, men den tidligere nevnte siden på Oslo 

Kommunes nettsider over pågående og ferdigstilte barnehageprosjekter gir inntrykk av at det 

er dette programmet de jobber utfra. I følge den er det fra 2005 svært få kommunale 

barnehager som er bygget som avdelingsbarnehager (Oslo Kommune, 2011). 

Kommunenes ansvar ble ytterligere befestet ved innføringen av lovfestet rett til barnehage for 

ettåringene fra januar 2009 (Ot.prp.nr.52 (2007-2008)) og ved å gi kommunene det fulle 

økonomiske ansvaret for finansieringen av barnehagene fra januar 2011 (Ot.prp.57 (2007-

2008)). Disse endringene i barnehagesektoren er i tråd med hva som ble beskrevet som 

sektorens mål i barnehageavtalen (St.meld. nr. 24 (2002-2003)) og Soria Moria erklæringen 

fra 2005 (Soria Moria erklæringen, 2005). 

I 2011 er vi på god vei mot full barnehagedekning i Norge. De siste tallene fra Statistisk 

Sentralbyrå viser at 89,2 % av barn i alderen 1-5, 96, 4 % av barn i 3-5 årsalderen og 70,4 % 

av ettåringene går i en barnehage, det vil si 44 327 ettåringer har barnehageplass (Statistisk 

Sentralbyrå, 2011).  Sett i forhold til de tidligere nevnte tallene fra 1998 har det dermed blitt 

28 564 flere ettåringer i barnehagen på 12 år. 
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2.2 Rammeplanverk, pedagogikk og barnehagenes 

organisering 

 

I det følgende vil vi redegjøre for rammeplanverket for de norske barnehagene og se dette i 

sammenheng med den nordiske barnehagetradisjonen. Videre vil vi beskrive noen 

pedagogiske begrunnelser for base- og soneorganisering av barnehager; Reggio Emilia 

filosofien og medvirkning. Deretter vil vi komme med en begrepsavklaring med hensyn til 

base-, sone, og avdelingsbarnehager. Til slutt under denne overskriften vil redegjøre for 

forskning på institusjonsstørrelsen, gruppestørrelsen og voksen-barn ratios betydning for 

omsorgstilbudet. 

 

 

2.2.1 Rammeplan for barnehagen og den nordiske 

barnehagetradisjonen 

 

I Norge kom det første rammeplanverket som barnehagen skulle jobbe etter først i 1995: 

Rammeplanen for barnehagen (Barne- og familiedepartementet, 1996). Den skulle være 

barnehagens styringsdokument. Rammeplanen inneholdt rammer for planlegging, 

gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold, mål som barnehagen skulle arbeide 

etter, krav om kvalitet i det sosiale samspillet og 5 fagområder som barnehagen skulle ha 

fokus på (ibid).  

I den første rammeplanen står det at den norske barnehagetradisjonen bygger på en felles 

europeisk historie som er basert på to ulike tradisjoner; den sosiale og den pedagogiske 

(Barne- og familiedepartementet, 1996). Forenklet kan en si at i Norge har daginstitusjonene 

stått for den sosiale og korttidsbarnehagen den pedagogiske tradisjonen. Vel å merke har 

utviklingen av disse barnehagetradisjonene mot den moderne barnehagen vært mer kompleks 

og sammenvevd enn dette. Opp gjennom tidene har det vært debattert om den norske 

barnehagen skal være en del av utdanningstilbudet eller være et sosialt tiltak med vekt på 
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omsorg. I den første rammeplanen påpekes det at historien viser at i Norge har det ikke vært 

et “enten- eller” men et “både-og”. Den første rammeplanen bygger på helhetssyn på barnet 

og innehar et sammenvevd lærings og omsorgsbegrep (ibid).  

I “Starting strong”, en OECD – rapport om kvaliteten på førskoletilbudet i ulike land, brukes 

begrepene being (å være) og becoming (å bli) for å forklare ulike syn på førskolebarnet 

(OECD, 2001). De skriver videre at de nordiske landene skiller seg fra andre land ved at 

barnet blir sett på som being. Barnet er kompetente fra fødselen av. Det lærer konstant og i 

hverdagslivet og barndommen ses på som en livsfase med egenverdi i seg selv. Med et 

holistisk læringssyn, slik den nordiske tradisjonen bygger på, blir det derfor meningsløst å 

skille mellom læring og omsorg (ibid). I Starting strong ІІ går de nærmere inn på hva som 

kjennetegner den nordiske barnehagetradisjonen (OECD, 2006). I de nordiske landene ser 

ikke på førskolealderen som en forberedelse til skolen. Barnet blir sett på som autonomt, som 

et naturbarn og med rett til å utvikles på egne premisser. Videre har den fokus på hele barnet, 

familien og nærmiljøet barnet vokser opp i. Den er i større grad prosessorientert enn 

resultatorientert. Det vil si mer opptatt hva som skjer “her og nå” enn selve resultatet av barns 

aktiviteter (ibid). 

I 2005 ble ansvaret for barnehagene flyttet over fra Barne- og familiedepartementet til 

Kunnskapsdepartement og med det sett på som en frivillig del av utdanningsforløpet 

(Kunnskapsdepartementet, 2006). Samtidig kom det en ny rammeplan for barnehagen og som 

var mer komprimert enn den første. For å støtte barnehagen i dens arbeid med 

implementeringen av den nye rammeplanen ble det utarbeidet ulike temahefter. Eksempler på 

disse er; “Om antall, rom og form i barnehagen”, “Om barns medvirkning”, “Om de minste 

barna i barnehagen” og “Om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen” (ibid). 

I den nye rammeplanen er det syv fagområder som skal dekke ulike læringsfelt i barnehagen 

(Kunnskapsdepartementet, 2006). Disse kan brukes i kombinasjon, og i forbindelse med 

organiserte aktiviteter og hverdagssituasjoner. I Rammeplanen står det at det også skal 

komme spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene i hverdagssituasjoner, sosialt 

samspill og lek. Fagområdene har formulerte mål som skal fremme barnas læring og 

utvikling. Fagområdene står i den nye rammeplanen i større grad i samsvar med skolens 

fagområder og er: “Kommunikasjon, språk og tekst”, “Kropp, bevegelse og helse”, “Kunst, 

kultur og kreativitet”, “Natur, miljø og teknikk”, “Etikk, religion og filosofi”,”Nærmiljø og 

samfunn” og “Antall, rom og form” (ibid) 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/temahefte/Temahefte%20om%20antall%20rom%20og%20form.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300463-temahefte_om_barns_medvirkning.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287768-temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287768-temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf


21 

 

I tillegg kom det i den nye rammeplanen fokus på barns rett til medvirkning. Hvordan 

rammeplanen beskriver barns rett til medvirkning redegjør vi for under overskriften; 

Pedagogiske begrunnelser for valg av en fleksibel/åpen barnehagestruktur.  

1. august 2010 trådde det i kraft endringer i barnehagens formålsbestemmelse 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Det nye var at barnehagens og skolens samfunnsmandat 

skal bygge på de samme verdiene, og skulle sees i sammenheng. Som følge av den nye 

formålsbestemmelsen ble innhold og oppgaver for barnehagen i Rammeplan endret. Den 

reviderte rammeplanen ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. januar 2011. I den nye 

formålsparagrafen skal det videreføres et helhetlig læringssyn (ibid): 

“Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd: Danning gjennom omsorg, lek og læring: 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene” 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 15). 

 

 

 

2.2.2 Pedagogiske begrunnelser for valg av en fleksibel/åpen 

barnehagestruktur 

 

Argumentene som går igjen i de ulike dokumentene som handler om utbygging av base- og 

sonebarnehager, er at en ønsker seg bort fra det “hjemlige” preget som det tradisjonelt har 

vært i barnehagene. Samtidig begrunnes det utfra at en åpnere løsning i større grad vil legge 

til rette for barns rett til medvirkning og barns læring. Som inspirasjonskilde for en annen 

utforming av barnehagen enn den tradisjonelle, henvises det ofte til den pedagogiske 

filosofien fra Reggio Emilia og metaforen “rommet som den tredje pedagog”. Disse 

begrunnelsene finner vi igjen i “Utforming av barnehager - på leting etter barneperspektivet” 

(Buvik, Utforming av barnehager - på leting etter barneperspektivet, 2004) “Funksjons -og 

arealprogram for kommunale barnehager i Trondheim” (Buvik, Brandslet, & Bendiksen, 
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2005), evalueringsrapporten “Barn og Rom” som omhandler Trondheims nye barnehager 

(Blakstad, 2007), evalueringsrapporten av oppstarten av barnehagen Sophies Hage 

(Gulbrandsen, Moser, Pettersvold, & Vintervold, 2006) og i Barnehagenes organisering og 

strukturelle faktorers betydning for kvalitet (International Research Institute of Stavanger, 

2011).  

I “Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Oslo” begrunnes base- og 

soneløsning slik: “(…) en sone/baseinndeling vil i større grad kunne ivareta mulighet for 

barns medbestemmelse og i forhold til arbeid med fagområder” (Funksjons- og arealprogram 

for kommunale barnehager i Oslo, 2009, s. 7). 

 

 

Reggio Emilia filosofien 

 

Gjennom 40 år med barnehagevirksomheten i Reggio Emilia, en by i Nord-Italia med omtrent 

150000 innbyggere, har det vokst fram med en filosofi knyttet til å jobbe med barn (Rinaldi, 

2009). Loris Malaguzzi blir ansett som grunnleggeren av denne pedagogiske filosofien (ibid). 

Loriz Malaguzzi hadde både utdanning som lærer og i psykologi. I 1963 ble han leder for den 

kommunale barneomsorgen i Reggio Emilia området (Wallin, 1996).  Han døde i 1994, men 

har vært og fortsatt er en sterk inspirator for barnehagedrift både i Reggio Emilia området og 

ellers i verden. Tankene bak barnehagevirksomheten har ikke en klart definert pedagogisk 

metode, men kan regnes som en filosofi som inneholder en måte å forstå barnet, kunnskap, 

læring og relasjoner på. Gjennom Reggiobarnehagenes mange dokumenterte eksempler på 

hvordan man gjorde det i den spesielle situasjonen med den bestemte barnegruppen eller 

barnet, ser man konturene til den pedagogiske filosofien de jobber etter (ibid).  

Reggiobarnehagene har hentet inspirasjon blant annet fra pedagogiske teoretikere som Maria 

Montessori, Lev Vygotskij og John Dewey, og plasserer seg selv innenfor postmodernismen 

og det sosialkonstruktivistiske perspektivet (Rinaldi, 2009).  
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Reggiofilosofien kjennetegnes ved et sterkt fokus på dialogen, og verdien av det relasjonelle i 

pedagogikken (Rinaldi, 2009). Det kompetente barnet er et sentralt begrep. Det er en sterk tro 

på at barn fødes intelligente, kreative og lærevillige. Hvordan møte mellom voksne og andre 

barn er, blir avgjørende for hvordan og hva barnet lærer. Filosofien beskrives som 

“lyttepedagogikk”, og Reggiobarnehagene er kjent for utstrakt bruk av pedagogiske 

dokumentasjon. Det dokumenteres først og fremst for barna, men også for pedagogen selv, for 

foreldrene og til inspirasjon for de andre pedagogene i barnehagen (Wallin, 1996). Som 

beskrevet ovenfor er det gjennom denne dokumentasjonen, arbeidsmåtene og filosofien i 

Reggiobarnehagene tydeligst trer frem (ibid). Medvirkning og demokrati er også begreper 

som knyttes opp til filosofien som har vokst fram i barnehagevirksomheten i Reggio Emilia 

(Rinaldi, 2009). Filosofien utvikles og bygges på den erfaringsbaserte kunnskapen 

pedagogene har oppnådd gjennom de ulike prosjektene de har hatt med barna, fra da Loris 

Malaguzzi overtok som leder for den kommunale barnehagevirksomheten i Reggio Emilia og 

frem til i dag (ibid).  

Det legges stor vekt på hva det fysiske miljøet har å si for hvordan barn samhandler og lærer 

(Wallin, 1996). Som nevnt tidligere er det spesielt metaforen fra Reggio Emilia om “rommet 

som den tredje pedagog” det henvises til i forbindelse med å begrunne den arkitektoniske 

løsningen base- og sonebarnehager i Norge har.  

Karin Wallin (1996) som har vært på flere studiebesøk i Reggio Emilia, gir en grundig 

beskrivelse av hvordan Reggio barnehagene er utformet. Reggio barnehagene slik Karin 

Wallin beskriver de, blir beskrevet som avdelingsbaserte barnehager med et begrenset antall 

barn i en fast barnegruppe, og med moderat grad av åpenhet mellom de ulike avdelingene. I 

tillegg er avdelingene alderssegregerte i enda større grad enn hva den tradisjonelle 

gruppeinndelingen i Norge er (ibid).  
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Medvirkning 

 

I barnehageloven, kapittel 2 er det skrevet følgende om barns rett til medvirkning:“§3. Barns 

rett til medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 

daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 

vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med 

dets alder og modenhet.” (Kunnskapsdepartementet, 2005). 

Dette er nedfelt i loven om barnehager, er dermed gjeldene. Rammeplan for barnehager 

henviser til FNs barnekonvensjon som vektlegger barnets rett til å si sin mening og at barnets 

mening skal tillegges vekt. Rammeplanen poengterer at måten personalet forstår barns 

medvirkning på, avhenger av hvilket syn personalet har på barn, og at forståelse av barns 

uttrykk er viktig. Videre nevnes det at for at barnet skal kunne utøve og uttrykke sin 

selvbestemmelse og sine intensjoner, er det viktig at barnet opplever tilknytning og felleskap 

(Kunnskapsdepartementet, 2006). “Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas, og deres 

medvirkning må integreres i arbeidet med barnehagens innholds-områder. Å ta barns 

medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom 

personalet og foreldrene.” (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 14). Rammeplanen poengterer 

her viktigheten av å lytte til og se barnet for å kunne la barnet få utøve sin medbestemmelse. 

Videre handler det om viktigheten av å ha rom og tid til samtale og å lytte. Den pedagogiske 

virksomheten skal planlegges og organiseres på en slik måte at den legger til rette for barns 

medvirkning (ibid). 

Det er i tillegg laget et eget temahefte, som handler om barns medvirkning i tilknytning til 

Rammeplanen. Her skriver Bae (2006) blant annet om fallgruvene som oppstår når personalet 

skal jobbe med barns medvirkning. Dette dreier seg om at medvirkningen kan bli et voksen 

initiert prosjekt, hvor den voksne med sin maktposisjon gir barnet retten til å bli hørt og til å 

medvirke, delta og lignende. Ved hjelp barneintervjuer og samlinger gjøres dette ofte, og på 

en slik måte at det er de voksne som bestemmer når barnets mening skal høres. De voksne kan 

bli så blendet og opptatt av sine pedagogiske intensjoner, at de glemmer, ikke ser eller 

ignorerer barnets rett til å utrykke seg utfra dets egne subjektive perspektiver. Personalet må 

her også ta høyde for at barn ønsker å medvirke på måter som ikke er helt i tråd med hva de 

voksne hadde tenkt (ibid). 



25 

 

“For å kunne møte barn slik at de erfarer at det er rom for medvirkning ut fra egne 

premisser, må barnehagepersonalet være støttende slik at de får uttrykke seg og ha 

innflytelse ut fra sin bakgrunn. Ved å ta et kritisk blikk på fordeling av oppmerksomhet 

og mønster for kontakt – både mellom voksne og barn og barna imellom – kan man bli 

klar over og ev. motvirke en urettferdig fordeling av barnas mulighet for medvirkning 

(Se også temaheftet om språklig og kulturelt mangfold)”                                                           

(Bae, Eide, Winger, & Kristoffersen, 2006, s. 13). 

 

I grupper med mange barn kan det være noen barn som er lettere å se og høre enn andre. Det 

blir derfor en oppgave for personalet å sørge for at alle barn skal bli sett og hørt. Dette gjelder 

også de de yngste barna som enda ikke har et verbal språk. Barns medvirkning skal også ses i 

forhold til barnets modenhet og alder, i “… artikkel 12 i Barnekonvensjonen, sies det i § 3 at 

barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet” (Bae, Eide, 

Winger, & Kristoffersen, 2006, s. 13). Den voksne skal ha ansvaret for barnet, og må noen 

ganger gjøre valg for barnet, med dets beste i sikte eller fordi barnet ikke alltid er rustet eller 

ønsker å ta et valg. Imidlertid kan dette også brukes til at voksne overser barnets behov eller 

mening, med bakgrunn i at det er de voksne som vet best (ibid). 

I 2005 kom daværende Barne- og familiedepartementet med rapporten; Klar, ferdig, gå! 

Tyngre satsing på de små. Her handlet det om kvaliteten i barnehagene. Denne kom i 

forbindelse med den nye Rammeplanen og ny Lov om barnehager. Her snakkes det også om 

barns rett til medvirkning, og at dette nå blir nedfelt i Lov om barnehager. Rapporten omtaler 

barns medvirkning, som er en del av barnets danningsprosess sammen med oppdragelsen til 

demokratiet. Danning er en kontinuerlig og personlig prosess, som tar utgangspunkt i 

menneskets grunnleggende vilkår og praksisen i dagliglivet (Barne- og familiedepartementet, 

2005).“Voksne har ansvar for at FNs barnekonvensjon følges opp i praksis, slik at barn får 

fysisk og psykisk omsorg, støtte til personlig utvikling og deltakelse i et fellesskap og rett til 

utvikling, medvirkning og til å bli behandlet som et subjekt” (Barne- og familiedepartementet, 

2005, s. 41). Rapporten poengterer viktigheten av omsorg og medvirkning, og at barnet har 

rett til dette, samtidig som dette også krever noe av personalet. 

For å sikre barns medvirkning, kreves det evne til dialog med barnet på dets premisser. Dette 

betyr å kunne tolke små barns nonverbale og kroppslige signaler og kommunikasjon, og å 

kunne vurdere og se når den voksnes definisjonsmakt virker negativt på barnets selvfølelse 

(ibid).  
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I temaheftet om de minste barna i barnehagen som er knyttet til Rammeplanen, står det blant 

annet når de beskriver medvirkning for de yngste: “Medvirkning handler dessuten om at de 

voksne ser hva slags aktiviteter som ser ut til å gi mening for småbarna, og at de planlegger 

virksomheten i barnehagen med dette i minne. I tillegg betyr det også at pedagogene er váre 

for det som skjer i øyeblikket, og trener seg på å utforske det småbarnas blikk og pekefinger 

gjør oppmerksom på (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 21).” 

 

 

2.2.3 Begrepsavklaring med hensyn til base-, sone- og 

avdelingsbarnehager 

 

Som nevnt tidligere velger flere og flere barnehager en mer fleksibel avdelingsstruktur. 

Basebarnehagene, eller de avdelingsfrie barnehagene som de også kalles, følger 

pedagognormen og antall barn pr. ansatt, men samler ofte barna i større grupper, eller velger 

en gruppeinndeling som er mer fleksibel enn i de tradisjonelt organiserte barnehagene. 

Gruppene eller basene varierer i størrelse, og kan for eksempel være fra 28 barn til 72 barn 

samlet på en base alt etter alder på barna. Noen base- og avdelingsfrie barnehager deler 

basene inn i småbarn, 0-3 år, og store barn, 3-5 år, mens andre basebarnehager velger å blande 

aldersgruppene.  

Begrepene basebarnehage, sonebarnehage og avdelingsfrie barnehager brukes om hverandre. 

Randi Evenstad, en av prosjektmedarbeiderne i det tverrfaglige FoU- prosjektet Rom for en ny 

barnehage– intensjoner og realisering, problematiserer dette temaet i artikkelen 

Begrepsforvirring om basebarnehager og etterlyser en begrepsavklaring med hensyn til disse 

begrepene  (Evenstad, 2010).  Intensjonen med prosjektet hun deltar i, er å avdekke erfaringer 

med etablering av basebarnehager og å få kunnskap om hvordan sammenhengen mellom 

barnehagebyggets intensjoner og pedagogiske ideer realiseres. 

Evenstad (2010) bruker begrepene basebarnehage og sonebarnehage for å beskrive 

organiseringsformene de ulike fleksible barnehagene har. Skillet mellom de ulike 

organiseringsformene er flytende. Hvilken kategori den enkelte barnehagen havner innenfor, 
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er avhengig av hvor stor grad av åpen arkitektonisk løsning og fleksibel gruppestruktur 

barnehagen har. Forklaringene på begrepene hun bruker er blant annet hentet fra Funksjons- 

og arealprogram for kommunale barnehager i Oslo (ibid).  

I Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Oslo beskrives den fysiske 

utformingen av den tradisjonelle avdelingsbarnehagen som preget av å ha hjemmet som 

referanse (Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Oslo, 2009). Som figur 

nr.1 på nedenfor viser, har en avdelingsbarnehage flere rom som er likt utformet. Mange rom i 

bygget fyller samme funksjon. Hver avdeling har en garderobe, et stort lekerom og i tillegg et 

eller to mindre leke- eller hvilerom (ibid).  

 

Figur 1: Tradisjonell Barnehage 

(Tegnet av: Paul Brady, Kilde: Funksjons – og arealprogrammet for kommunale barnehager i Oslo) 

 

Basebarnehagene har som figur nr.2 nedenfor viser, flere leke- og oppholdsareal felles enn 

hva avdelingsbarnehage har (Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Oslo, 

2009). Disse kan brukes av alle barnegruppene samtidig, eller de ulike barnegruppene kan 

benytte seg av de på skift. Hver barnegruppe har et eget areal til sin disposisjon, kalt basen. I 

illustrasjonen er det tegnet inn 5 baser parallelt med allrommet og verkstedrommene. 
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Garderobe, toalett og stellerom vil i en basebarnehage være mer samlet og være for flere 

barnegrupper enn i en avdelingsinndelt barnehage (ibid). 

 

Figur 2: Basebarnehage 

(Tegnet av: Paul Brady /Kilde: Funksjons – og arealprogrammet for kommunale barnehager i Oslo) 

 

En sonebarnehage har en enda åpnere struktur enn basebarnehager og deles inn i soner slik 

figur nr.3 nedenfor viser (Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Oslo, 

2009). Barnegruppene har ikke et eget areal til disposisjon. Her er alle leke- og oppholdsareal 

felles.  

 

Figur 3: Sonebarnehage 

(Tegnet av: Paul Brady, Kilde: Funksjons – og arealprogrammet for kommunale barnehager i Oslo) 

I forskningsprosjektet Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for 

kvalitet, som er gjennomført av International Research Institute of Stavanger på vegne av 

Kunnskapsdepartementet, fant de det for sin undersøkelse lite hensiktsmessig å definere et 

skarpt skille mellom de ulike organiseringsformene barnehagene har. I rapporten skriver de at 
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det er store variasjoner i hva en styrer definerer som basebarnehage eller avdelingsbarnehage. 

“Er det for eksempel barna som rullerer, eller de voksne? I hvor stor grad rullerer gruppene på 

rom? Hvor mye tid tilbringer barna i primærgruppene, og hvor ofte er de i felles rom på tvers av 

baser? Hvor åpen er bygningen innvendig, med hvor mange lukk bare rom?” (International 

Research Institute of Stavanger, 2011, s. 47). De valgte derfor i spørreundersøkelsen som ble 

sendt ut til styrerne i barnehagene å ha en skala med svaralternativ fra 1 – 10, fra tradisjonell 

avdelingsbarnehage til helt avdelingsfri barnehage (ibid).  

 

 

2.2.4 Studier av institusjonsstørrelse, gruppestørrelse og voksen-

barn ratio 

 

I det følgende vil vi komme med et utvalg av forskning på hva institusjonens størrelse, 

gruppestørrelsen og voksen-barn ratio har å si for kvaliteten på omsorgstilbudet i barnehagen. 

Vårt fokus har vært på institusjonsstørrelse og gruppestørrelse i litteratursøk etter forskning på 

dette temaet. Forskning som vi har funnet i denne sammenhengen har også handlet om 

voksen-barn ratio, noe som også er relevant for vår studie. Vi har funnet lite både norsk og 

internasjonal forskning som handler om institusjonsstørrelse og gruppestørrelse, og lite nyere 

forskning. Her har vi søkt både i ERIC, BIBSYS og generelt på internett. I tillegg har vi fått 

råd om litteratur fra fagfolk fra barnehagefeltet. 

Utfra resultatet fra litteratursøket har vi valgt ut noen få studier som er spesielt relevant for 

vår studie og som vi vil redegjøre for nedenfor. 

Det er kommet to nyere rapporter i forbindelse med utbygging av nye barnehager med 

avdelingsløs eller baseorientert organisering i Norge: Monica Selands doktorgradsrapport Det 

moderne barn og den fleksible barnehagen og den tidligere nevnte forskningsrapporten 

Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet utført av 

International Research Institute of Stavanger. I tillegg har vi valgt å redegjøre for Ahnert, 

Pinquart og Lamb (2006) studie som handler om tilknytning og gruppestørrelse og Howes, 

Phillips, & Whitebooks (1992) studie på omsorg og voksen-barn ratio. 
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Monica Selands doktorgradsarbeid er en etnografisk studie av basebarnehager sett i lys av 

kommunepolitikken i Trondhjem. Hun ser blant annet på gruppestørrelsen og voksen-barn 

ratioen. Seland (2009) hevder at ved lav bemanningstetthet, har personal og barn få 

muligheter for å sitte sammen i små grupper og lese, leke og samtale. Personalet får ofte en 

overvåkende og dirigerende rolle i forhold til barna.  

“Barns aktive medvirkning og læring kan sies å avhenge av at de blir posisjonert som 

subjekter i anerkjennende relasjoner med de ansatte. En praksis der barna i større deler av 

dagen plasseres inn i forhåndsdefinerte aktiviteter og stramme tidsplaner, vil kunne begrense 

deres muligheter til å delta i utformingen av barnehagens hverdagsliv som aktive subjekt.” 

(Seland, 2009, s. 257). Barna får ofte ikke mulighet til å velge aktiviteter selv, men voksne 

velger for de ved å plassere de i rom og grupper. 

Videre har den norske barnehagens pedagogiske arbeid vektlagt å legge til rette for barns lek. 

Det har vært fokus på fantasilek og rollelek, og sett dette som betydningsfullt i barnet læring 

og utvikling. I basebarnehager, og den Seland (2009) har gjort sin studie i, har ofte hatt, med 

inspirasjon fra Reggio Emilia, spesialrom eller verksteder som har hatt bestemte funksjoner 

og temaer, og som er felles for hele barnehagen. Seland (2009) hevder at hvis barnehagens” 

kjerneaktiviteter”(her henviser hun til de aktivitetene i barnehagen som foregår mellom kl. 9 

og kl. 14, og anses som viktig og sentral i barnehagehverdagen) foregår i spesialinnredete 

rom, vil det gjøre at det er de voksnes planer og rommets utstyr som styrer barnas aktivitet 

(ibid). Det vil være liten plass til barnets eget initiativ, fantasi, eksperimentering og 

utforskning. Seland (2009) skriver videre at dette vil “(… ) kunne favorisere formelle og 

kunnskapsorienterte læringsaktiviteter” (Seland, 2009, s. 258). Dette vil kunne føre til at 

barnehagen, i sammenheng med at den i større grad ses som en læringsarena fra samfunnets 

side, får en posisjon som “førskole”.   

“Spesialinnredede rom for utforskning og eksperimentering, vil kunne føre til at 

barnas egenorganiserte fantasilek blir tillagt mindre betydning i førskolepedagogisk 

praksis. Hvis enda ikke tar hensyn til dette, og innreder også for denne type aktivitet, 

på lik linje med verksteder og atelier. At det er en tendens til at førskolelærernes syn 

på leken som en viktig og betydningsfull del av barnehagens innhold er i ferd med å 

fortrenges, til fordel for et økt ”læringstrykk”, bekreftes i rapporten fra Østrem m.fl. 

(2009)”. (Seland, 2009, ss. 258-259) 

Det var utenfor kjernetiden og planlagte aktiviteter at barna hadde tid og rom for lek og 

samspill (Seland, 2009). Men da var mange av rommene stengt og materialer utilgjengelige. 
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Det var også færre voksne, som derfor hadde mindre tid til å observere og støtte barns lek og 

sosiale kompetanse (ibid). 

Seland (2009) viser videre til hvordan de nye barnehagene med en utradisjonell organisering 

skal gi større fleksibilitet og bedre kvalitet for barna. Med hensyn til fleksibiliteten av bygget, 

de ansatte og barnegruppen, fant hun at konsekvensen var økt tidsbruk til praktisk 

organisering og planlegging, økt behov for skriftlig informasjon, samt et strammere fordeling- 

og tidsstruktur for å holde ro og orden. Personalet hadde behov for en strammere struktur også 

for å følge opp enkeltbarnet, og passe på at det ble sett.  Ved at de formelle rammene som 

faste oppdelinger av barn og rom gjøres mer fleksible og svekkes, vil personalet måtte skape 

egne rammer og strukturer for å holde logikk og orden, og disse vil på noen områder bli 

strammere og kan virke mer begrensende. Dette kan føre til at den åpenheten som tidligere 

har preget barnehagen, vil bevege seg mot en mer lukket og strammere tidskultur som ligner 

mer andre institusjoner, som skolen (ibid). 

Seland (2009) ser på begrunnelsen for baseorganisering, store barnegrupper og fleksible 

ansatte, og hevder at det er økonomiske motiv som ligger bak. Organiseringen vil gjennom å 

samle barn i store grupper og å bruke personalet som overvåkere, og begrense bruk av vikarer 

og faste ansatte, være gunstig for kommunens og enhetens driftsutgifter.  

International Research Institute of Stavanger (2011)  har skrevet en rapport som ser på 

barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. Her ser de på hva 

barnehagens organiseringsform og størrelse har å si for den” strukturelle- og pedagogiske 

kvaliteten”. Her har 825 norske barnehager fylt ut et spørreskjema. I tillegg har de utført en 

kvalitativ dybdestudie av pedagogisk kvalitet i 6 barnehager, som bestod av to små 

avdelingsbarnehager, to mellomstore avdelingsbarnehager, og to større avdelingsfrie 

barnehager (“basebarnehager”). Utvalget fant at antallet i småbarnsgruppene (barn under 2 år) 

varierte mellom barnehagene. De minste barnehagene (under 45 barn) hadde grupper på 

gjennomsnittlig mellom 9 og 11 barn, store barnehager (over 80 barn) var barnegruppene 

mellom 13-14 barn, og avdelingsfrie barnehager hadde et større antall barn i gruppen enn 

avdelingsbaserte. De fant dermed en tendens til at jo større barnehage, jo større barnegrupper. 

Videre var det en tendens til at jo større barnehagen var, desto flere barn måtte personalet 

forholde seg til i løpet av dagen. De fant også at personalet i avdelingsfrie barnehager forholdt 

seg til flere barn mellom 1 til 2 år enn i avdelingsbaserte. Et annet funn for denne 
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aldersgruppen var det også i avdelingsfrie barnehager vekslet mellom svært små og svært 

store enheter med barn i løpet av dagen (ibid). 

Dybdestudiene viste at små avdelingsbaserte barnehager hadde et lite og stabilt personalet, 

men med en begrenset mulighet for faglig utvikling (International Research Institute of 

Stavanger, 2011). Det motsatte viste seg i de større barnehagene. Her var det et mer ustabilt 

personal, men mer faglig utvikling. På den annen side hadde de mer organisatoriske 

utfordringer og problemer med kommunikasjonsflyt. De mellomstore avdelingsbarnehagene 

klarte å kombinere styrkene fra de to andre, og hadde dermed både tillit og stabilitet og faglig 

utvikling for personalet (ibid). 

De små barnehagene viste seg å ha en forutsigbar hverdag for barna. Med stabile voksne, og 

trygge og faste rammer, men med lite faglig utvikling og nytenkning. Dette kunne gjøre seg 

gjeldende i at pedagogikken “(…) ikke speiler ny fagkunnskap om barns behov for gjensidig 

kommunikasjon og samspill, ofte kalt relasjonelle dreining” (International Research Institute 

of Stavanger, 2011, s. 7). Det var mye regel- og voksenstyrte aktiviteter, og dette kan for det 

enkelte barnet være lite utviklingsfremmende. 

De store og avdelingsfrie barnehagene bar i stor grad preg av kompleksitet, i motsetning til de 

små barnehagene (International Research Institute of Stavanger, 2011). Det fører til et større 

fokus på organisering av barn og personal, og som kunne gå utover det pedagogiske 

personalets tid med barna. Hverdagen framstod som kompleks og ofte uoversiktlig for barna. 

Denne barnehageorganiseringen ser ut til å gi personalet større faglig utvikling, men den 

krever også mer av dem, slik at barnehagen blir mer sårbar dersom kompetansen er 

manglende (ibid). 

Videre finner de at det er en tendens i avdelingsfrie barnehager til at en ofte, etter en stund, 

innfører noen elementer fra tradisjonelle avdelingsbarnehager, blant annet for de yngste barna, 

ved at de sikrer tryggere rammer for de (International Research Institute of Stavanger, 2011). 

Rapporten avslutter med å anbefale at det satses på mellomstore barnehager med rundt 60 

barn. “Slike barnehager kommer i det store og det hele godt ut på ulike indikatorer for 

strukturell kvalitet, slik som ansattes utdanningsnivå, oppfylling av pedagognormen, areal per 

barn, størrelse på barnegruppen, pedagogiske lederes tilstedeværelse i barnegruppen og 

antall barn den enkelte voksne forholder seg til i løpet av dagen” (International Research 

Institute of Stavanger, 2011, s. 8). Konklusjonen er dermed at det er de mellomstore 
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barnehagene som kommer best ut, med å kombinere “(…) det beste fra to verdener” 

(International Research Institute of Stavanger, 2011, s. 7).  

Ahnert, Pinquart og Lamb (2006) har sett på resultat fra 40 undersøkelser som involverte 

2867 barn med en gjennomsnittsalder på 29,6 måneder.  Studien handlet om å vurdere disse 

barnas tilknytning med hensyn til omsorgsgivere, som ikke er deres foreldre. Det ble benyttet 

SS (Strange situasjon) som er en metode for å måle små barns tilknytning til mor (Ainsworth 

et al., 1978: 2006) for å se på barn-forelder tilknytning, og AQS (Attachment Q Sort), som ser 

på tilknytnings relatert adferd, som trygg base, utforskningsadferd og respons (Waters, 1995; 

Waters & Deane, 1985:2006) til å eksplorere barnet relasjoner i senterbasert (center-based) og 

hjemmebasert (home-based) omsorg. Ahnert, Pinquart og Lamb (2006) hevder at det er liten 

tvil om at små barn former nære relasjoner med nære omsorgspersoner som ikke er deres 

foreldre, og at man kan benytte seg av de samme målingene som man gjør for å beskrive mor-

barn tilknytning som måler trygg base oppførsel. Videre fant de at barn hadde oftere trygg 

tilknytning til omsorgspersoner i hjemmebaserte løsninger enn i senterbasert omsorg. De fant 

også at sensitive omsorgspersoner, personalet, trengte å følge med på barnas følelsesmessige 

behov, og det er i små grupper (eller gruppen med høy voksentetthet) at dette er mulig. 

Omsorgspersonen kan ikke gjøre dette i store grupper, fordi assosiasjonen mellom 

responsivitet og tilknytning er svekket (ibid). 

Howes, Phillips, & Whitebooks (1992) har gjennomført en studie hvor de blant annet har sett 

på voksen-barn ratioen og dens innvirkning på omsorgen for barn. De fant at i 50 % av 

tilfellene med fem eller flere barn under 2 år pr. voksen, scoret utilstrekkelig på omsorg. 

Videre hevder de at besluttningstakere tror at det ikke spiller noen rolle om man øker en 

barnegruppe med kun et barn, men deres studie viser at dette ikke er tilfelle. De så endring på 

omsorgstilbudet hvis du økte ration fra 8 barn (på 3-41/2 år) og til 9 barn pr. voksen (ibid).  

Howes, Phillips, & Whitebooks (1992) så også på gruppestørrelsens betydning for omsorgen 

for barna. De fant ingen sammenheng mellom gruppestørrelse og omsorgen, men de har delt 

inn i flere kategorier der den ene kategorien består av grupper med barn på over 12 barn som 

er under 2 år. Størrelsen på de ulike gruppene som har havnet innefor denne kategorien er 

derfor uklar i denne studien. 
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2.3 Tilknytning, felles oppmerksomhet og 

responsivitet 

 

I det følgende vil vi gjøre rede for teori og begreper som vi har benyttet oss av for å utvikle 

begrepet kontakt; først tilknytning og så felles oppmerksomhet og responsivitet. 

 

2.3.1 Tilknytning 

 

Gjennom Bowlbys (1969) forskning tydeliggjøres det at barnet trenger å knytte seg til dets 

nære omsorgspersoner. Han utviklet tilknytningsteorien, som handler om barns sterke 

emosjonelle bånd til sine primære omsorgspersoner. Barnet trenger noen faste mennesker 

rundt seg som det knytter seg til. Denne tilknytningen er viktig, og legger grunnlag for barnets 

utvikling. Bowlby definerer tilknytningsoppførsel som søking etter og opprettholdelse av 

nærhet til et annet individ, som er barnets primære omsorgsperson. Den utvikles fra barnet er 

seks måneder og til tre år, og synes sterkest i denne perioden. Barnet begynner også å være 

selektiv i forhold til hvilke personer det vil være sammen med. Tilknytnings oppførsel 

beskriver tre faser av barnets opplevelse av å bli adskilt fra dets omsorgsperson; Protest, 

Despair og Detachment (ibid).  

Mary Ainsworth har samarbeidet med Bowlby i utviklingen av tilknytnings teori, og beskriver 

det slik:  

“An attachment may be defined as an affectional tie that one person or animal forms 

between himself and another specific one-a tie that binds them together in space and 

endures over time. The behavioral hallmark of attachment is seeking to gain and to 

maintain a certain degree of proximity to the object of attachment, which ranges from 

close physical contact under some circumstances. Attachment behaviors are behaviors 

which promote proximity or contact. In human infant these include active proximity- 

and contact-seeking behaviors such as approaching, following, and clinging, and 

signaling behaviors such as smiling, crying, and calling” (Ainsworth & Bell, 1971, s. 

50). 
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Ainsworth (1971) definerer her tilknytning og tilknytningsatferd, og baserer seg på Bowlby. 

Hun beskriver tilknytning som et bånd som en person eller et dyr utvikler i forhold til en 

spesifikk annen, et bånd som binder disse sammen over tid. Tilknytningsatferd beskriver hun, 

som Bowlby, som opprettholdelse av fysisk nærhet til tilknytningspersonen. Dette viser 

mennesker gjennom smil, gråt, følge etter, rope og lignende emosjonelle uttrykk (ibid). 

Ainsworth og Bell (1971) har utført en studie på barn, på barn som er i underkant av ett år, i 

en fremmed situasjon. Det var gjort longitudinelle naturalistiske studier av mor og spebarns 

tilknytning i hjemmet, men hvor man ønsket å observere tilknytning også i situasjoner som 

var ukjente og kanskje skremmende for barna. Derfor ble det satt i gang en eksperimentell 

studie i en laboratorie situasjon med informanter på nesten fylte 1 år. Man ønsket å observere 

hvordan barnet brukte sin mor som en trygg base for å eksplorere et ukjent miljø fra. I tillegg 

ville man se hvordan tilknytningatferden viste seg i situasjoner som kunne virke utrygge i 

form av at det kom en fremmed i rommet og under forhold med avskjed og gjenforening med 

mor (ibid). 

Studien ble gjort på 56 barn, hvor 23 var 51 uker gamle og hadde vært med på den 

longitudinelle studien, og hvor 33 barn var 49 uker gamle (Ainsworth & Bell, 1971). Studien 

ble utført i et møblert rom i laboratoriet, og mor ble informert om hva som skulle skje på 

forhånd. Observatørene observerte fra et enveis vindu inn til rommet. En mor med sitt barn 

ble observert av gangen, og de ble utsatt for 8 ulike situasjoner (ibid).  

Studien viser at barnet viste mest fortvilelse og gråt når mor forlater rommet, og ikke så mye 

ved at en fremmed ankommer rommet (Ainsworth & Bell, 1971). Man fant at et av 

forholdene som muliggjorde tilnærming og utforskning fra barnets side, var at det i nærheten 

av mor, barnets tilknytningsperson. Barnet viste her lite tilknytningsatferd, men brukte mor 

som sin trygge base for å utforske den fremmede situasjonen. Mors tilstedeværelse gjorde at 

barnet lettere utforsket det som var nytt. Mors fravær skapte økt nærhetsfremmende atferd, 

som gråt og leting etter mor. Videre hevder Ainsworth og Bell (1971) at tilknytningsatferd er 

uforenlig med utforskningsatferd i situasjoner der barnet kan ha en forventning om seperasjon 

fra tilknytningspersonen. Hvis det ikke er noen trussel om seperasjon, vil barnet derimot 

bruke mor eller tilknytningspersonen som en trygg base å utforske fra, og opplever ikke 

fremmede situasjoner som truende så lenge denne er til stede. Man ser også lite tilknytnings 

eller nærhetsfremmende atferd i disse situasjonene (ibid). Ainsworth og Bell (1971) påpeker 

til slutt at de ikke har sett på individuelle forskjeller, og at det naturligvis vil være ulike 
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former for atferd i de forskjellig mor-barn forholdene. Denne studien er gjort i et laboratorie, 

og den blir dermed satt til en kunstig situasjon.  

Bowlbys teori blir senere kritisert, blant annet fordi han hevdet at hvis barnet ikke knyttet seg 

til en omsorgsperson innen det er to år, så vil det være i risiko for å utvikle psykiatriske 

vansker. Ulvund og Smith (2006) karakteriserer denne antagelsen som for deterministisk, og 

at den ikke kan sies å få støtte i nyere forskning.  Videre bygger Bowlbys teori om tilknytning 

på en såkalt monotropi-hypotese. Denne innebærer at barnet antas å danne tilknytning til bare 

en primær omsorgsperson. Man finner her riktig nok en rekke undersøkelser som støtter en 

antagelse om at det er et begrenset antall barnet kan utvikle tilknytning til, men de faktorene 

som begrenser dette antallet er antageligvis andre enn de Bowlby la vekt på (ibid). 

Synnøve Haugen (1998) hevder at tilknytningsteorien, selv om den er utviklet i forhold til 

barn og mor, også er anvendelig i barnehagen. I barnehagearbeidet vil det være avgjørende 

viktig for barnets utvikling og trivsel at personalet har vilje og evne til å samspille med barnet 

på en slik måte at barna vil oppleve de som sin sikre base. Personalet må være en sikker 

tilknytningsperson ved å være sensitiv ovenfor barnets behov og signaler. Dette krever at 

personalet er responsive, varme og tilgjengelige for barnet. Det er avgjørende for barnets 

utforskning og lek, at barnet oppfatter den voksne som en trygg base (ibid). Barnet vil av og 

til søke nærhet for på en eller annen måte søke kontakt eller vise den voksne noe. Deretter, 

etter et lite opphold ved den trygge basen, vil det gå tilbake til å utforske omgivelsene. Dette 

fenomenet kan ses som en form for adferd som kan bidra til en balanse i konflikten mellom 

trangen til å utforske omgivelsene, og behovet for nærhet til omsorgspersonene (Smith & 

Ulvund, 2006). 

Cortazar og Herreros (2010) skriver om tilknytning i forhold til barnehagens curriculum (som 

her kan forstås som planer, årsplan eller den gjeldende rammeplanen). De hevder at 

tilknytningsteorien bør ha en større plass i barnehagens planer, fordi planene er laget med 

forutsetning om at alle barn som begynner i barnehagen har opplevd en trygg tilknytning 

hjemme. Men det er ikke slik at alle barn har hatt en trygg tilknytning hjemme, slik at planene 

bør være inkluderende ovenfor dette. Cortazar hevder videre at tilknytningsteori bør 

avmytifiseres som for deterministisk, og heller ses som en ressurs for å forstå møte mellom 

planene og barnet (ibid). 
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Rammeplanens temahefte om de yngste barna i barnehagen nevner også tilknytning og trygg 

base, og viktigheten av dette, særlig for barn under tre år (Sandvik, 2006). Temaheftet skriver 

at de fleste barnehager ivaretar tilknytningsbehovet til små barn ved at barnet har en fast 

tilknytningsperson som skal lære barnet ekstra godt å kjenne.  Det peker også på utfordringen 

denne personen kan stå ovenfor dersom denne ikke klarer å få et godt forhold til barnet. 

Videre blir det poengtert viktigheten av tilknytning i forhold til barnets arbeid med utnyttelse 

av barnehagens muligheter (ibid). 

I barnehagen vil barnet bli separert fra sine foreldre, og i noen tilfeller for første gang. Ifølge 

tilknytningsteorier beskrevet ovenfor, trenger barnet noen faste voksne som det kan knytte seg 

til når foreldrene ikke er der. Personalet blir dermed barnets nye omsorgspersoner, når 

foreldrene ikke er til stede, og barnets trygge base i barnehagen. Denne kontakten mellom 

barnet og personalet blir viktig å opprettholde, spesielt når barnet er under to år. De trenger at 

den voksne er der som et referansepunkt og trygghet, når barnet skal utforske omgivelsene.  

Dr. psychol. Ingunn Størksen (2009), skriver om hvor viktig kunnskap om tilknytning og 

relasjoner er for arbeid i barnehagen. Hun sier at mennesket er et relasjonelt og sosialt vesen 

fra det er født, og at det er i trygge samspill med andre at vi utvikler oss og lever godt. Videre 

refererer hun til Colwyn Trevarthen som i mange år forsket på betydningen av et tidlig 

sympatisk og aktiv samspill mellom foreldre og barn. Han finner ”(...) at en tidlig bevissthet 

hos barnet og omsorgspersonene er helt avgjørende for utviklingen av barnets 

samarbeidsevner, læring og språk ” (Trevarthen og Aitken, 2001: Størksen, 2009). Dette 

viser at det sannsynligvis er et nært og godt samspill med viktige personer, som er avgjørende 

for læring i barndommen (ibid). 

 

Størknes (2007) ser på hvordan det tidlige samspillet danner grunnlaget for barnets opplevelse 

og mentale forståelse av seg selv, omsorgspersonen og relasjonen mellom disse, med 

utgangspunkt i Bowlbys tilknytningsteori og Donald Winnicots objektrelasjonsteori. Det 

dannes en trygg tilknytning mellom omsorgspersonen og barnet, dersom omsorgspersonen 

møter barnets behov i forhold til mat, trøst, nærhet og omsorg. Dersom omsorgspersonen 

avviser, eller bare tidvis eller tilfeldig møter barnets behov, dannes derimot en utrygg 

tilknytning. Barnet vil ikke ha noen forventninger om at omsorgspersonen vil bidra med å 

dekke dets behov, og dermed beskytte seg ved å være ambivalent eller avvisende mot 

omsorgspersonen (ibid). 



38 

 

 

Cassidy (1994) hevder at:“Det er grunn til å anta at barn med trygg tilknytning er bedre i 

stand til å regulere emosjonene sine enn barn med utrygg tilknytning” (Cassidy 1994:Smith, 

2002, s. 25). Emosjonsregulering handler om å mestre tre emosjonelle uttrykksformer, og er 

forbundet med ytre og indre prosesser (ibid). De ytre prosessene handler om når den voksne 

tar initiativ til for eksempel å prøve å forstå hvorfor et barn gråter, og hjelpe barnet på ulike 

måter og dermed endre barnets emosjonelle tilstand. De indre prosesser handler om at barnet 

gjennom at det utvikler sin kompetanse, motorisk og kognitivt, og dermed kan i større grad 

regulere ulike situasjoner som utløser emosjoner. Barnet kan for eksempel la være å gå bort til 

noe som skaper utrygghet hos barnet. Videre kan vi gjennom barns emosjonsregulering si noe 

om dets relasjon til sine omsorgspersoner (ibid).  

“I et forhold preget av gjensidig responsivitet er omsorgspersonen sensitiv ovenfor 

barnets behov, og barnet er på sin side forpliktet i forhold til tilknytningspersonen med 

hensyn til sine sosiale preferanser. Under slike oppvekstbetingelser blir barnet 

sannsynligvis også mer mottakelig for andre sosiale erfaringer som fremmer 

kompetanse, samarbeidsvilje, innlevelsesevne og andre gunstige utviklingsmessige 

utfall” (Smith, 2002, s. 143). 

Hvis den sensitive og støttende omsorgen blir opprettholdt, vil en tidlig trygg tilknytning 

danne fundament for en optimal psykososial utvikling (ibid). 

Daniel Stern (2000) snakker om fornemmelsen av kjerneselvet. Her ser han trygghet eller 

tilknytning som en form for selvopplevelse, sammen med en annen. De hendelsene som 

regulerer tilknytning er avhengig av at det er en annen person til stede, i fysisk umiddelbar 

nærhet. Man legger seg inntil en annen kropp eller blir holdt rundt, blikkontakt og at noen ser 

på en, er former for selvopplevelser som man opplever med en annen og hører til de mest 

sosiale av våre opplevelser hevder Stern (ibid).   

 

 

 

 

 

 



39 

 

2.3.2 Felles oppmerksomhet og responsivitet 

 

Barnet har altså behov for at dets tilknytningsperson er responsiv, når det er påkrevd (Smith, 

2002). Hvis barnet vet at tilknytningspersonen vil være responsiv, vil det kunne signalisere 

behov på en god måte, være trygg i sin utforskning av verden rundt og raskt reagere når 

omsorgspersonen griper inn (ibid). 

Silvia M. Bell og Mary D. S. Ainsworth (1972) har i forbindelse med forskningen på 

utviklingen av mor-barn tilknytning i barnets første leveår, innhentet data om spebarns gråt og 

mors responsivitet til dette. I følge Bell og Ainsworth (1972) ble det i USA mellom 1920 og 

1940 anbefalt at mødre ikke burde ta opp spebarnet sitt annet enn når det skulle ha mat, for 

ikke å “skjemme bort”  barnet sitt. Det ble antatt at det å løfte opp barnet sitt hver gang det 

gråt vil føre til at “barnet alltid fikk det slik som det ville”. Det ble også gjort noen 

eksperimentelle studier og en studie utført i naturlige omgivelser i barnets hjem, og disse 

støttet dette (ibid). Men Bell og Ainsworth (1972) hevder at disse studiene var gjort over for 

kort tid, og ikke ga nok informasjon. Bell og Ainsworth (1972) hevder videre at mødre 

generelt sett plukker opp barnet når det gråter, og at barn gråter mindre etter hvert, slik at 

studiene ikke kunne vise hele bildet.  

I Bell og Ainsworths (1972) studie hadde de spesielt fokus på: utviklingsmessige endringer i 

gråten, individuelle forskjeller i både spebarns gråten og mors responsivitet; og stabiliteten av 

disse ulikhetene det første året, effekten av mors responsivitet på utviklingsmessige endringer 

i spebarnets gråt og vice versa, karakteren av mors intervensjon og deres effektivitet i å stoppe 

gråten, og forholdet mellom spebarnets avstand til hans mor og utbruddet av gråt (ibid). 

Informantene i studien var 26 hvite middelklasse mor- og spebarnpar, hvor foreldrene levde 

sammen. Observasjonene ble gjort under besøk i hjemmene deres i ca. 4 timer hver gang. De 

første 15 informantene ble observert i 3 ukers intervaller fra 3-54 uker. De 11 siste parene ble 

observert i først 2 timer i løpet av 4 uker, og så 4 timer i 6 uker, og hver tredje uke etter dette. 

Per informantpar ble den vanlige observasjonstiden 64 timer eller 16 for hver 4 kvartal av det 

første året (Bell & Ainsworth, 1972). 

Studien finner at etter hvert som spedbarnet blir eldre er det er korrelasjon mellom; mødre 

som i høy grad responderer barnet sitt, og mindre gråt hos spedbarnet (Bell & Ainsworth, 
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1972). Altså barn som har mødre som ofte responderer på gråten deres, gråter mindre etter at 

de er blitt 4 måneder. Før barnet har blitt 4 måneder er det ikke like klar sammenheng, men 

den ser likevel ut til å øke etter hvert som barnet blir eldre. Studien viste også at spebarn som 

hadde lite responsive mødre også gråt i lengre perioder av gangen etter hvert som de ble eldre. 

Responsiviteten handlet som regel om å være i fysisk nærhet av barnet, og gikk som regel ut 

på at moren tok barnet opp, snakket til han, tok på han eller ga han mat. Men innenfor ulike 

former for respons, var det forskjeller på hvor effektive de var for å få barnet til å slutte å 

gråte. Den mest effektive metoden var å ta barnet opp og holde han inntil seg. Å gi barnet mat 

var nesten like effektiv. Den minst effektive metoden var å snakke med barnet uten å være i 

fysisk nærhet. Men dette endrer seg ettersom barnet blir eldre. Et barn på over ett år er 

fornøyd med økt fysisk nærhet, mens et spedbarn trenger å bli holdt (ibid). 

Studien viste også at barn som hadde gode kommunikasjonsevner i slutten av første leveår, 

var de samme som hadde grått lite tidligere og som hadde blitt møtt og ofte fått respons fra sin 

mor (Bell & Ainsworth, 1972). 

Dette viser viktigheten av responsive voksne i forhold til barnet. Anne Greve (2011) fortalte i 

sitt foredrag ved NOVA konferansen 24.februar 2011 i sammenheng sin pågående studie om 

ettåringer i barnehagen, at hun finner at de yngste barna i barnehagen ofte blir oversett til 

fordel for eldre barn som har et tydeligere verbal språk (Greve, 2011).  

En studie av Scaife og Jerome Bruner (1997) viste at spedbarnet fulgte oppmerksomhetsfeltet 

til en voksen for å lete etter en gjenstand de kunne feste blikket på. Denne letingen skjedde i 

forlengelse av blikkontakt mellom den voksne og barnet. Denne studien har vært en pioner for 

videre studier og eksperimentelle arbeid om fenomenet felles oppmerksomhet eller joint 

attention. Her handler det om hvordan spebarnet “vet” hva en annen person er opptatt av 

(ibid).  

Felles visuell oppmerksomhet dreier seg både om å se gjenstander som andre er 

oppmerksomme på ved å se endring i blikket deres, men også om hvordan spebarnet kan 

forstå at andre mennesker har følelser, tanker og intensjoner (Smith, 2010). Felles 

oppmerksomhet i spedbarnsalderen er en forutsetning for tilegnelse og bruk av språk, og et 

fundament for sosiale relasjoner og en betingelse for opprettholdelse og etablering av kultur. 

Når to personer er opptatt av den samme gjenstanden eller hendelsen, og begge er klar over 
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hverandres fokus, skapes felles oppmerksomhet (ibid). Dette utvikles også i andre leveår, og 

er dermed et viktig tema for barnehagepersonalet.  

Tomasello og Todd (1983:Tomasello & Farrar, 1986) var de første som fant at individuelle 

forskjeller i evnen mor-barn dyader har til å etablere og opprettholde felles oppmerksomhet 

fokus (joint attentional focus), er relatert til barnets språkutvikling. De så på mor-barn dyader 

(par) i hjemmet deres med nye leker i månedlige intervaller fra barnet var ett år. Den tid som 

mor-barn dyaden tilbragte i felles oppmerksomhets episoder var positivt korrelert med barnet 

vokabular i slutten av perioden. De fant at episodene med felles oppmerksomhet hadde en 

sammenheng med barnets språkutvikling. Dette funnet ble gjentatt i en studie av tvillinger og 

barn som ikke var tvillinger (Tomasello, Mannle og Kruger, 1986:Tomasello & Farrar, 1986). 

Her fant de sammenheng mellom tilbragt tid i felles oppmerksomhet i 15 måneders alderen og 

størrelsen på vokabularet i 21 måneders alderen. Michael Tomasello og Michael J. Farrar 

(1986) gjorde en studie på 24 barn mellom 15 og 21 måneder. De videofilmet barna i deres 

naturlige omgivelser sammen med mødrene sine. Episoder med felles oppmerksomhets fokus 

mellom informantene, for eksempel lek (joint play) med et objekt ble identifisert. Her fant de 

blant annet at mors oppmerksomhet på og omtaling av objekter som barnet allerede var 

oppmerksom på hadde en positiv sammenheng med barnets språk utvikling, mens dette ikke 

var tilfelle der mor prøvde å få barnets oppmerksomhet inn på et objekt hun hadde valgt. 

Studien viste også at innen episoder med felles oppmerksomhet kom både mor og barn med 

flere ytringer, mor brukte kortere setninger og flere kommentarer, og dyadene hadde lengre 

samtaler (ibid). En annen studie, også av Tomasello & Farrar (1986), så på et forsøk der en 

voksen skulle lære 10-17 måneder gamle barn nye ord. Her fant de at barnet lettere lærte ord 

på objekter det allerede hadde oppmerksomheten sin rettet mot, enn ord på ting den voksne 

ønsket at barnet skulle ha oppmerksomheten sin på (ibid). 
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2.4 Viktige samspillskontekster i barnehagen 

 

Nedenfor redegjøres det for teori på tre ulike hverdagssituasjoner i barnehagen; måltid, lek og 

bleieskift. Følgende teori har vært bakgrunnen for at vi i vår studie har vendt 

oppmerksomheten mot disse samspillskontekstene i barnehagen. 

I Rammeplan for barnehager står det: 

“En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til 

samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når 

barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv. 

Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig 

forutsetning for barns utvikling og læring. (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 25) 

Bleieskift, måltidet og bleieskift er såkalte rutinesituasjoner eller hverdagssituasjoner i 

barnehagen. Mye av tiden i barnehagen med barn under tre år, går med på gjennomføring av 

disse rutinesituasjonene. Disse situasjonene kan være viktige byggesteiner i barns læring og 

forståelse (Haugen, 1998).  

De aller fleste barnehager har to måltider i løpet av en vanlig dag. I tillegg er det ofte slik at 

barn som kommer tidlig spiser frokost som de har med selv. Midt på dagen spiser barna lunsj 

sammen. Lunsjen varier litt tidsmessig, men finner som regel sted mellom kl. 10.30 og kl. 

12.00. I Oslo kommune serverer barnehagen mat til dette måltidet, men det varierer om det er 

brødskiver eller varm mat. Senere på dagen, et sted mellom kl. 14.00 og kl. 15.00, serveres 

det som ofte kalles “fruktmåltidet”. Her har barna som regel med matpakker og frukt som de 

spiser, men dette praktiseres litt ulikt i forskjellige barnehager.  

Måltidet er et sted først og fremst for å få i seg mat og drikke, men det er også et sted med 

gode muligheter for samspill mellom barn og barn, og voksne og barn, og læring. Berit Bae 

ved Høgskolen i Oslo har gjort en undersøkelse om samspill mellom barn og voksne ved 

måltidet i barnehagen. Hun ser på hvilke muligheter det gir for læring og medlæring (Bae, 

2009). Som Bae i sin artikkel peker på er det et stort fokus på læring i barnehagen. Dette er 

gjennomgående også i den nye Rammeplanen for barnehagen fra 2006, som vi tidligere har 

nevnt (Kunnskapsdepartementet, 2006).  

Med bakgrunn i forskning fra E, Johansson og Pramling Samuelson (2001) og Ødegård 

(2006) kan måltidet i følge Bae ses som en arena for læring av normer, overføring av kultur, 
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fortellinger og et sted for å gjøre seg viktige erfaringer i forhold til medvirkning (Bae, 2009). 

Det er derfor en situasjon som burde gi muligheter for mange gode kontakt episoder mellom 

voksne og barn.  

Måltidet nevnes så vidt i Rammeplanen under kapittel 2 om omsorg 

(Kunnskapsdepartementet, 2006). Den sier at omsorg skal prege alle hverdagssituasjonene i 

barnehagen, deriblant måltidet (ibid). Måltidet er et sted man sitter ned med barna, og skal i 

aller høyeste grad være preget av omsorg. Barn og voksne sitter sammen som en gruppe og 

har et overordnet felles mål med det som skal skje. Deretter kan man se at voksne og barn 

innenfor måltidet har oppmerksomheten rettet på ulike ting. Men det er en situasjon der det 

ligger godt til rette for den voksne å gripe tak i hvor oppmerksomheten til barnet er og følge 

opp om dette. Når den voksne sitter rundt bordet med barna, som også som regel sitter i 

samme høyde som barna, vil det være lett å oppfatte både verbale og nonverbale uttrykk og 

signal fra barna. Men dette forutsetter at den voksne har mulighet til å være til stede, både 

fysisk og psykisk. Noen ganger kan den voksne være opptatt med å gå til og fra bordene for å 

hente ting, eller den voksne er opptatt av å snakke med andre voksne eller gjør noe annet.   

Måltidet er en sosial situasjon, hvor barna også lærer mye av hverandre. Bae finner at barna 

får med seg mye at det sosiale samspillet som foregår rundt dem, og at de senere prøver ut 

dette selv (Bae, 2009). Bae har sett på barn mellom 3-6 år, mens vi har sett på barn mellom 1 

og 2 år. Men dette vises også tydelig ved måltider med ettåringer. De har samspillsepisoder 

som kan starte ved at den ene etterligner den andre, også ler de sammen og det er blikkontakt. 

Det er også ofte eksempler på det som kalles flirekonsert. Dette er når for eksempel et barn 

begynner med å banke en skje mot bordet og så følger de andre barna på med å banke sine 

skjeer.  

Ansvaret for måltidets muligheter for samspill og kontakt ligger imidlertid hos den voksne. 

Det er den voksne som har ansvaret for å legge til rette for en god atmosfære. Denne må 

kunne veksle mellom å være deltagende og lyttende, og kommunisere respekt for barnas 

samspill. De må kunne være deltager i fellesskapet. Bae sier at hvis personalet er flinke til 

dette, vil det åpne for nye læringsmuligheter, også for voksne (Bae, 2009). 

Cote (Dickinson & Tabors, 2001) ser på måltidet ved førskolen i USA. Hun ser på hvordan 

måltidet er organisert og diskuterer mulighetene for språklæring. Hun ser også på mønstrene 

for språkbruk under måltidet sammenlignet med andre situasjoner i løpet av dagen, og 



44 

 

diskuterer linken mellom samtaler under måltidet og utvikling av leseferdigheter. I tillegg 

diskuterer hun også internasjonale strategier som oppmuntrer barns snakk (ibid). 

Cote (2001) har observert 59 barn under måltidet deres. Hun ser blant annet på om lærerne er 

stasjonære ved barnas bord eller sirkulerer rundt. Observations of Head Start mealtimes 

(måltider) antyder at det er faktorer som hvor mange barn og personal som er til stede under 

måltidet som påvirker hvorvidt læreren sitter stille eller går rundt.  Videre har det fysiske 

miljøet der måltidet finner sted en betydning for barns språk. For eksempel under måltider 

hvor det er store grupper med barn som spiser sammen er det liten grad av lærer-elev 

interaksjon. Cote (2001) fant at barn som hadde lærere som var stasjonære ved bordet snakket 

mer, enn barn som hadde lærere som gikk rundt i rommet. De snakket mer i nonpresent (ikke 

nåværende) språk enn de med lærere som vandret. Cote (2001) hevder dermed at lærere som 

var stasjonære og ikke opptatt med andre organisatoriske ting kan legge til rette for og 

muliggjøre barns engasjement i fortellinger og annen ikke nåværende snakk, og dermed styrke 

deres verbal språk og utvikling av skriveferdigheter. Måltidet kan også være et godt sted for 

utvikling av sosiale ferdigheter fordi barnet blir god til å kommunisere (ibid). 

Cote (Dickinson & Tabors, 2001) anbefaler lærere at det sitter en lærer sammen med maks 5 

elever for å styrke barnas språkutvikling. Videre poengterer hun at om det er et godt miljø for 

utvikling av språket naturligvis er avhengig av om hvorvidt læreren ser verdien av og 

oppmuntrer samtaler med barna (ibid). 

Det er gjort mye forskning på lek, både mellom barn og barn, og barn og voksne, samt på 

betydningen den har for barns læring og utvikling. Vi har sett på barn på 1 år, og er opptatt av 

hva som er lek for denne gruppen. Små barns lek kan kjennetegnes ved at den har visse trekk 

som imitasjon, kroppslig utfoldelse, gjentakelse, og turtaking (Løkken, 1996: Os, 2007 ). 

Leken kan tradisjonelt sett karakteriseres som frivillig, lystbetont og spontant, og ikke 

målrettet (Rubin, Fein, Vanderberg, 1983: Olofsson, 1994).  “Lek skjer for lekens skyld” 

(Olofsson, 1994, s. 13).  

Videre sier Olofsson (1994) at det er vanskelig å gi en kort karakteristikk og definisjon av hva 

lek er, og at ulike forskere har ulike svar på dette. Videre er hun opptatt av at leken 

kjennetegnes ved at barna “later som”, at når de leker så er det ikke “på ordentlig”. Leken er 

et sted der barnet kan spille ut følelser og ufarliggjøre situasjoner. Den avspeiler det virkelige 

liv, samtidig som det er adskilt fra det.  I barnets to første leveår er det i samarbeid med 
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voksne at barnet lærer seg lekens viktigste prinsipper, som handler om gjensidighet, turtaking, 

å forstå når leken er slutt og når den begynner, og å forstå medspillerens grenser. Barna 

introduseres tidlig til regellek, ved å leke “borte-tittei” lek med en voksen. De første lekene 

som barnet utfører på egenhånd handler om å imitere og etterligne andre (ibid).  

Vi støtter oss på både Løkken (1996: Os, 2007) og Olofsson når vi i oppgaven betegner en 

situasjon som lek. Barna i vår studie er små, og de veksler fort mellom aktiviteter, og det kan 

derfor være vanskelig å sette nøyaktige grenser for når det er lek og ikke. Vi har dermed et 

behov for å bruke begrepet i en mer utvidet forstand enn Olofsson gjør, og setter kriterier for 

lek at det er spontant, frivillig, lystbetont og ikke målrettet. Det blir derfor i vår studie en 

betegnelse på en tid i barnehagen der barna ikke er i situasjoner som er målrettede eller har en 

funksjon som bleieskift, mat eller soving.  

Leken nevnes som et kapittel i Rammeplanen for barnehager. Den sier at leken er grunnlaget 

for meningsskaping og trivsel for barnet i barnehagen, videre legges grunnlaget for sosial 

kompetanse og læring i samhandling med hverandre (Kunnskapsdepartementet, 2006). Barnet 

lærer gjennom leken. Her kan barnet teste sine egne og andres grenser, de utforsker og gjør 

seg erfaringer. Det er også gjennom lek at barnet bearbeider følelser og opplevelser. 

Der ikke et eget temahefte for lek, men det er et for språk; Om språkmiljø og språkstimulering 

i barnehagen  (Høigård, Mjør, & Hoel, 2009), og her er lek mer omtalt enn i selve 

rammeplanen.  

“Lek er livsutfoldelse og glede og et mål i seg selv. Samtidig er leken den viktigste 

læringsarenaen for barn – på alle livsområder. Ulike former for lek stimulerer ulike 

sider ved språkutviklingen. Derfor er det viktig at barna møter variert lek i 

barnehagen.  

De aller yngste barnehagebarna leker sammen ved å springe, hoppe, trampe, kaste 

seg på store puter eller madrasser, bukte og bøye seg, og de kommuniserer med 

hverandre i leken gjennom kroppslige uttrykksformer(gester, blikk, mimikk, herming – 

pluss lyd og latter) (Høigård, Mjør, & Hoel, 2009, s. 42) 

Leken ses som en verdi i seg selv, men også som et middel i språkutviklingen til små barn, og 

det er på denne måten det får størst fokus i temaheftet.  

David K. Dickinson (2001) har sett på kvaliteten på interaksjonen mellom lærer og barn under 

det han kaller (free play, eller på norsk;) fri lek. Her fant han at lærerne brukte 18,5 % av tiden 

på dekontekstualiserte samtaler, altså samtaler basert på der og da, om ting som har skjedd 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/temahefte/Temahefte%20_om_språkmiljø_og_språkstimulering_i_barnehagen_bokmål_web.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/temahefte/Temahefte%20_om_språkmiljø_og_språkstimulering_i_barnehagen_bokmål_web.pdf
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eller skal skje. Dickinson (2001) hevder at hvis man ser dette i sammenheng med det man vet 

om barn, finner man noen generelle tendenser. Blant annet: “During free play, children tend 

to engage in complex play with other children and are less likely to engage in such play when 

they are talking with adults” (Dickinson & Tabors, 2001, s. 227). Barn leker mer komplekse 

leker når de får leke med andre barn og uten voksne. Andre tendenser viser at barns 

språkutvikling undergraves dersom de tilbringer for mye tid med andre barn, og at språket 

utvikles ved interaksjon med voksne (ibid). 

Dickinson (2001) viser videre til studiet som de har gjort på to barn på 3-4 år, for å illustrere 

viktigheten av elementer av fri lek i klasserommet. De ser også på noe de kaller large-group 

time (kan forstås som samling) i forbindelse med dette, men det går ikke vi nærmere inn på 

her. På bakgrunn av denne studien og andre, foreslår Dickinson (2001) blant annet at lærere 

har samtaler med barna der de passer på at barna får tid til å snakke, intellektuelt stimulerende 

samt bruker et variert språk. Et annet viktig funn og råd, er at lærere ofte hopper fra emne til 

emne i samtaler med barn. De bruker for lite tid på et emne, slik at de i samtaler med barna 

ikke får utforsket et emne utgående. Videre hevder Dickinson (2001) at mange lærere bruker 

for mye tid på å bevege seg rundt i rommet og organisere og sette grenser, og dermed har for 

lite tid til å innlede meningsfulle samtaler med barna. Han oppmuntrer også til et variert 

fysisk miljø som endres med jevne mellomrom for å utfordre leken til barn, og dermed også 

språket. Avslutningsvis sier Dickinson (2001) at dette bare understreker hvor utfordrende jobb 

førskolelærere har. Det er det de gjør med barna i løpet av dagen som utgjør en forskjell. Både 

fri lek og andre aktiviteter kan gi gode muligheter for å utvikle barns språk- og skrive 

utvikling (ibid). 

Bleieskiftsituasjonen er et tidspunkt der personalet ofte er alene med barnet, og har gode 

muligheter for en-til-en kontakt. Men dette er også en type situasjon som må gjøres flere 

ganger hver dag, og ofte har den voksne flere barn den skal skifte på. Dermed kan disse 

situasjonene noen ganger bli ganske rutinepregete. Vi fant imidlertid lite forskning og teori 

som handlet om bleieskift i forhold til voksen-barn samspill.  

Vibeke G. Aukrust (1995) finner i sin studie, Fortellinger fra stellerommet, at barna synes å 

være mer språklig avanserte i slike samtalerutiner som ofte finner sted nettopp på 

stellerommet. Disse samtalerutinene handler om at den voksne og barnet snakker om mye av 

det samme hver gang de er i den samme situasjonen, som et bleieskift. Det kan se ut som om 

barnet mestrer språket og samtalen bedre i andre situasjoner, dersom de har lært å beherske 
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samtalen i rutinesituasjonene (ibid). Slike stellesituasjoner kan dermed ses som en viktig del 

av barnets språkutvikling. 
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2.5 Problemstillinger 

 

Basert på teorien som er beskrevet ovenfor har vi valgt følgende problemstillinger: 

Problemstilling nr.1: 

Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de voksne i hverdagen i barnehagen, og 

hvordan ser dette ut i de ulike barnehagene? 

 

Problemstilling nr.2: 

Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de voksne ved måltidet, og hvordan ser dette ut 

i de ulike barnehagene? 

 

Problemstilling nr.3: 

Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de voksne i lek, og hvordan ser dette ut i de 

ulike barnehagene? 

 

Problemstillingen nr.4: 

Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de voksne under bleieskift og hvordan ser dette 

ut i de ulike barnehagene? 
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3 Metode 

 

I følgende kapittel vil vi reflektere rundt og beskrive hvilken metode vi har valgt for å samle 

inn data. Vi går også inn på hvordan vi har forsøkt å sikre validiteten i studien. 

Vi har valgt en kvalitativ tilnærming for vår studie, og dette er ikke uproblematisk i forhold til 

validitet ifølge enkelte. Vedeler (2000) skriver at det hevdes at kvalitativ forskning mangler 

validitets- og reliabilitetskontroll. Det kan være vanskelig å fange inn metodiske tilnærminger 

og definisjoner for å styrke validiteten, men dette betyr ikke at kvalitativ forskning dermed er 

mindre valid. Det kan derimot være hensiktsmessig å definere og forstå validitet på en annen 

måte(ibid).  

Lincoln og Guba (1994)  har utformet et validitetssystem som de mener er mer 

hensiktsmessig i kvalitative undersøkelser. Disse er parallelle med validitetskriteriene som er 

å regne som konvensjon innenfor kvantitativ forskning; indre validitet, ytre 

validitet/generalisering, reliabilitet og objektivitet. Lincoln og Gubas fire kriterier er; 

troverdighet (credibility), overførbarhet (transferability), pålitelighet (dependability) og 

bekreftbarhet (confirmability) (ibid).  

Vedeler (2000) har benyttet disse begrepene i forhold til validitet i pedagogisk 

observasjonsforskning, og vi har i vår studie av den grunn valgt å bruke hennes forståelse av 

begrepene med hensyn til sikring av validiteten. 
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3.1 Refleksjon i planlegging av design av studiet 

 

3.1.1 Valg av metode 

 

Forskningsspørsmålene våre ble styrende for valg av metodetilnærming. Kunne en kvalitativ 

eller kvantitativ tilnærming best svare på problemstillingen vår? Ønsket vi å gå dybden eller 

bredden? Vi vurderte først om intervju kunne være en tilnærming og spørsmålet som dukket 

opp var hvem vi skulle intervjue. Barna, personalet og/eller foreldre? Siden det var de yngste 

barna i barnehagen vi ønsket å finne ut noe om, og siden disse har lite muntlig språk og 

naturlig nok vil ha problemer med å svare, var ikke intervju eller samtaler med barn et reelt 

valg. 

I tillegg til å intervjue foreldrene kunne det også være aktuelt å benytte et spørreskjema. Vi 

kunne spørre foreldre i ulike barnehager om i hvilken grad de er fornøyde med 

barnehagetilbudet. Utfordringen i forhold til foreldre som informanter til vår studie, ville være 

at de etter vår erfaring ofte ikke har så godt innsyn i barnehagehverdagen til barnet. Det er 

stort sett ved henting og levering at foreldre får et innblikk i barnas hverdag i barnehagen og 

de ser da bare en liten del av hvordan barnehagehverdagen er for barnet. De fleste foreldre 

kan derfor bare si noe om hvordan de som foreldre og barnet blir mottatt, hva slags 

tilbakemeldinger de får fra personalet når de henter barnet og de fysiske omgivelsene i 

barnehagen. For å si noe om det pedagogiske innholdet i barnehagen, er foreldre avhengige av 

den informasjonen personalet i barnehagen formidler for eksempel gjennom ukeplaner, 

samtaler og annen dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

 

Foreldrene er selvfølgelig opptatt av om barnet trives, men dette er ikke alltid like lett å få tak 

i. Barn gir ikke alltid uttrykk for hvordan de har det. Det er mange barn som gråter og er triste 

når foreldrene går om morgenen de første ukene etter at de har begynt i barnehagen, uten at 

dette betyr at de ikke kommer til å trives etterhvert. Barnet kan også når det har gått en stund i 

barnehagen, slutte å gråte ved avskjeden med foreldrene om morgenen uten at det betyr at 

barnet trives godt i barnehagen. I noen tilfeller gråter barnet når foreldrene går om morgenen 
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over en lengre periode uten at det nødvendigvis har noe med barnehagen å gjøre. Hvordan 

barnet reagerer på avskjeden fra foreldrene er individuelt og forskjellig fra barn til barn. 

Hvorfor barnet gråter når foreldrene går er selvfølgelig viktig å undersøke og ta på alvor, men 

ikke alltid en god indikator på om barnet trives eller ikke i barnehagen. Vår vurdering var at 

foreldrene ville ha vanskeligheter med å svare på og gi et riktig bilde på hvordan 

barnehagehverdagen er for barnet. 

Vi vurderte også om det kunne være aktuelt å intervjue personalet. Her møtte vi også på 

utfordringer og kanskje mest i forhold til deres lojalitet til arbeidsgiver. I og med at 

resultatene fra studien vår ville bli publisert, og styreren i barnehagen kunne lese resultatet, 

ville personalet kanskje ikke gi oss svar som samsvarte med virkeligheten. Vi kunne også 

benyttet oss av spørreskjema for å få svar på forskningsspørsmålene våre, men møtte mye av 

de samme utfordringene som ved å bruke intervju som metode. 

Vi ønsket å se på barnehagehverdagen til ettåringen gjennom å se på samspillet mellom barn 

og personalet, og kom fram til at observasjon som metode for innsamling av data var best 

egnet. Observasjon var dermed den metodetilnærmingen som best kunne svare på de 

forskningsspørsmålene vi hadde formulert. 

Thagaard (1998) skriver at observasjon som metode egner seg svært godt til å studere 

relasjoner mellom mennesker. Det innebærer at forskeren selv er til stede i det sosiale miljøet 

der informantene oppholder seg. Forskeren kan dermed fokusere på og få et godt innblikk i 

hvordan enkeltpersoner forholder seg til hverandre. Man kan intervjue mennesker om deres 

forhold til andre, men man vil få en subjektiv fremstilling av forholdet, fordi det vil være 

intervjuobjektets opplevelse av situasjoner man får høre. Det vil derfor være mest 

hensiktsmessig å bruke observasjon hvis man ønsker se på forholdet mellom mennesker, fordi 

man utenfra kan se på samhandlingen som foregår og fra en mer objektiv synsvinkel (ibid). 

 

 

3.1.2 Valg av observasjonsmetode 

 

Vedeler (2000) hevder at troverdighet er det viktigste validitetskriteriet for kvalitativ 

forskning. I vårt prosjekt var dette også et viktig moment. Det handler om at man bruker tid 
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på å bli kjent med miljøet man skal observere. Dette er hentet fra etnografiske studier der man 

er i et miljø over lang tid som måneder og år, men det er også aktuelt i mindre studier. Det 

handler om å bli kjent med kulturen og miljøet man observerer i, og å skape tillit til sine 

informanter, slik at man skaffer seg mest mulig kunnskap og riktig kunnskap (ibid). 

Utfordringen vår lå dermed i å finne den observasjonsmetoden som var mest hensiktsmessig 

for å bli kjent med barnehagene og å få innblikk i ettåringenes hverdag. 

I mange tilfeller er det vanlig å filme når man observerer barn i barnehagen. Siden vi ikke 

hadde mulighet til å være i barnehagene lenge nok til at barn og voksne fikk tid til å venne seg 

til å bli filmet, mente vi at et kamera ville påvirke informantene i for stor grad. Vi opplever 

også at kameraet kan skape en distanse mellom oss som observatører og det som skal 

observeres. I tillegg kunne vi risikere å miste noe av det overblikket vi ønsket å ha, fordi 

materialet begrenses til det som ses gjennom kameralinsen. Ved bruk av video kan det også 

være vanskelig å innhente samtykke fra foreldrene. Det kan oppleves som en større risiko å la 

noen ukjente filme barnet sitt, fordi filmer av barn kan bli misbrukt eller havne på avveie. På 

grunnlag av dette valgte vi å ikke benytte oss av video som hjelpemiddel i våre observasjoner. 

Thagaard (1998) skriver at når man utfører en observasjon, kan man gjøre dette både ved å 

være deltagende eller som kun observatør utenfra, fra sidelinjen. Som deltagende observatør 

kan man i større grad risikere at ens deltagelse vil påvirke studiet fordi man er direkte 

involvert i situasjonene. Likevel kan det være hensiktsmessig å benytte seg av det i noen 

studier (ibid). I vår studie valgte vi å benytte oss av ikke-deltagende observasjon. Dette fordi 

det ikke var gunstig for oss å være deltagende i hverdagslivet i barnehagene for å innhente 

informasjon om hvordan samspillet mellom personal og barn fungerte. Ut fra det vi ønsket å 

se på, ville det være mest hensiktsmessig å ha så lite påvirkning på informantene som mulig 

og å observere uten selv å delta i samspill med barna. 

Vi ønsket å finne ut hvor ofte et barn hadde kontakt med voksne, hvor mange forskjellige 

voksne barnet hadde kontakt med i løpet av en dag; og vi ønsket å se på kvaliteten på 

samspillet mellom barn og voksne i barnehager med ulik organisering. Vi var nysgjerrige på 

om barnegrupper med ulik størrelse ga like muligheter for voksenkontakt for barn i 

ettårsalderen og ønsket å foreta observasjoner i barnehager med ulik organisering for å finne 

ut mer om dette. Vi kunne tenke oss å foreta en måling av samspillet mellom barn og voksne i 

barnehagen. Dermed undersøkte vi om det tidligere hadde vært gjort noen studier som hadde 
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målt samspill mellom voksne og barn og eventuelt om vi kunne benytte oss av den samme 

fremgangsmåten for å samle inn data.  

I denne sammenhengen så vi blant annet på Environment Rating Scales (skalaer for å måle 

miljø) som er utviklet i USA og finnes i fire versjoner (FPG Child development institute). To 

av disse kan anvendes til å måle kvaliteten i barnehage; ECERS-R (The Early Childhood 

Environment Rating Scale-Revised) og ITERS-R (The Infant/Toddler Environment Rating 

Scale-Revised). ECERS-R er en versjon av ECERS, og er utviklet for å vurdere kvaliteten på 

barnehagetilbudet for barn mellom 2 og 5 år. Skalaen består av 43 punkter. ITERS-R er en 

versjon av ITERS, og er utviklet for måling av kvaliteten på barnehagetilbudet, eller 

gruppetilbud for barn fra fødsel og til 2 ½ år. Denne skalaen har 39 punkter (ibid). 

I følge The FPG Child Development Institute bør et kvalitetsmessig barnehagetilbud 

inneholde: Beskyttelse av barns helse og sikkerhet, støtte til å utvikle positive relasjoner og 

muligheter for stimulering og læring gjennom erfaring. Alle punktene ses på som like viktige 

og må være til stede for at barn skal få både omsorg og utdanning og oppleve høy livskvalitet 

samtidig som de utvikler sine evner (ibid). 

Skalaene er utviklet for å måle:  

 Physical Environment (det fysiske miljøet) 

 Basic Care (omsorg) 

 Curriculum (planer, rammeplan, lærerplan ol.) 

 Interaction (samspill) 

 Schedule and Program Structure  

 Parent and Staff Education (foreldre eller ansattes utdannelse og kunnskap) 

      (FPG Child development institute) 

 

Skalaene brukes både til forskning og evaluering, og har blitt benyttet i land som Sverige, 

Tyskland, Italia, Portugal, Korea, Hong Kong med flere. Skalaene er godt testet ut med 

hensyn til reliabilitet og validitet (FPG Child development institute). 
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I vår studie kunne det være interessant å måle kvaliteten på tilbudet for ettåringer i barnehager 

som organiseres forskjellig. Vi kunne ha benyttet oss av ITERS-R til dette formålet, men for å 

bruke skalaene kreves det imidlertid opplæring og trening. På grunn av oppgavens omfang, så 

vi at den grundige opplæringen som dette ville kreve, vanskelig lot seg gjennomføre. I tillegg 

er ITERS-R utviklet for kvantitativ forskning og dette ville bli en utfordring i og med at vi 

bare var to observatører. Vårt fokus var også primært på voksen-barn samspillet og vi hadde 

derfor ikke behov for alle elementene som ITERS-R skalaene inneholdt.  

Med inspirasjon fra ITERS-R valgte vi å utforme et observasjonsskjema på egenhånd som 

kunne passe bedre til vår studie. Vi lagde et førsteutkast på et observasjonsskjema der vi satte 

opp forskjellige kategorier for ulike former for interaksjon mellom barn og voksne slik at vi 

kunne registrere hvordan voksen- barn samspillet var og hvor ofte det oppstod. Dette ville gi 

oss et tallmateriale og frekvenser som kunne gi oss et bilde av samspillets karakter og 

hyppighet i de ulike barnehagene. Etter å ha diskutert dette med veileder kom vi fram til at 

hvis vi kun benyttet oss av én slik registrering og scoring av samspillet, kunne det gi oss et 

datamateriale med begrenset informasjon. Det kunne bli for lite data og for få barnehager til å 

generalisere. En kvalitativ tilnærming til problemstillingen vår ville gi oss mer utdypende 

informasjon om de ulike barnehagene, enn en kvantitativ tilnærming, slik vi i utgangspunktet 

hadde utformet observasjonsskjemaet kunne gjøre. Med en kvalitativ tilnærming kunne vår 

studie være av en mer beskrivende karakter og det ville være nyttig å notere ned hvordan 

samspillet var mellom barn og voksne i de ulike barnegruppene vi skulle observere i. 

Førsteutkastet av observasjonsskjemaet manglet muligheten for å utdype hvordan voksen-

barn samspillet artet seg og vi kom fram til at en annen utforming av observasjonsskjemaet 

ville være mer egnet.  

I denne sammenhengen vurderte vi om vi kunne benytte oss av løpende protokoll som 

observasjonsmetode. Løpende protokoll handler om kontinuerlig å notere ned hva et barn 

foretar seg innenfor en begrenset tidsperiode, ofte på 2 til 5 minutter (Arvidsson, 1997). Vi 

kunne ha valgt å føre løpende protokoll i for eksempel 5 minutter flere ganger i løpet av en 

dag, men kom fram til at det ville være lite nyttig for oss. For å få et godt nok bilde på 

hvordan en barnehagedag betoner seg for de aller yngste i barnehagen og se hvor mye kontakt 

det oppstår mellom barn og voksne, anså vi det som nødvendig å observere over et lengre 

tidsrom og mer sammenhengende, enn hva man gjør ved å benytte løpende protokoll. Det 

ville også være vanskelig på forhånd å forutse når det ville oppstå kontakt mellom et barn og 
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en voksen. Ved å bruke løpende protokoll kunne vi risikere å innhente for lite data i forhold til 

hva vi ønsket å se på og for mye som ikke ville være relevant til vår studie. Vi ble enige om 

heller og prøve å skrive ned det som skjedde med barnet i løpet av en dag med fokus på det 

som vi på forhånd anså som relevant for problemstillingene våre.  

 

Vi diskuterte nøye hva vi ville legge vekt på og kom fram til at det kunne være fruktbart for 

oss å benytte oss av en form for episodebeskrivelser der vi kunne observere barnet og notere 

ned hva som skjedde i de ulike situasjonene. Fokuset vårt var på begreper som tilknytning, 

responsivitet, og felles oppmerksomhet i samspillet mellom ettåringene og de voksne. Vi så 

for oss at vi startet observasjonen når barnet kom i barnehagen, fulgte barnet gjennom hele 

dagen, og noterte ned hver gang det oppstod kontakt mellom barnet og en av de voksne. Vi 

kunne observere barnet i viktige samspillskontekster som måltid, bleieskift, påkledning og i 

pedagogiske aktiviteter som samling og forming eller når barnet var i lek.  

Vi testet denne observasjonsformen ut i en barnehage som vi hadde kjennskap til og erfarte at 

denne fremgangsmåten for å samle inn data på, ikke fungerte så godt til vår studie. Selv om vi 

bare skulle skrive ned relevante samspillsepisoder, opplevde vi at det ble for mye informasjon 

å skrive ned. Under observasjonen ble det vanskelig å vurdere hva som var relevant å notere 

ned og samtidig få med seg mest mulig av hva som skjedde. Det ble til at vi skrev ned alt 

barnet gjorde og fikk dermed også mye informasjon som ikke var så relevant i forhold det vi 

ønsket å se på. Vi opplevde at på grunn av at vi noterte så mye, gikk vi også glipp av episoder 

som var viktige. Det ble mye informasjon å håndtere der og da, men også den informasjonen 

vi fikk nedtegnet, mente vi kunne bli vanskelig å kode og sammenligne i etterkant. Dermed 

måtte vi tenke oss om en gang til og lage et nytt observasjonsskjema. 

 

 

3.2 Utvalg, datainnsamling og design  

 

Vi kom frem til at vi ville utforme et observasjonsskjema som var en kombinasjon av 

førsteutkastet på observasjonsskjemaet og observasjonsskjemaet som vi hadde testet ut i 

barnehagen. Vi hadde behov for et skjema der vi kunne score voksen-barn samspillet og 
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samtidig ha mulighet for å utdype hvordan samspillet var.  

Triangulering nevnes også som en sikring for validitet og handler om å kombinere flere 

metoder, forskjellige kilder eller flere uavhengige forskere (Vedeler, 2000). Man sjekker 

validiteten ved å kryssjekke observasjonsdataene og resultatene med andre datakilder. Ved å 

gjøre dette sikrer man at de funnene man har gjort i større grad er korrekte (ibid). I vår studie 

ønsket vi et skjema som kombinerer episodebeskrivelser med scoringer innenfor ulike 

kategorier. På denne måten kan vi både få data på hyppighet med hensyn til hva slags 

episoder som ble observert og samtidig få beskrivelser av episodene. Dette ville også være 

nyttig når vi skulle gå igjennom episodene våre i etterkant, fordi vi dermed kunne se på 

hvordan hver enkelt episode var beskrevet og sjekke at vi hadde kodet på en konsekvent måte. 

Episodebeskrivelsene ville også gi oss en bedre forståelse av de enkelte episodene, slik at man 

kunne gå inn i hver observasjon og si noe mer om dataene. Hvis vi kun benyttet oss av 

kodingen i skjemaet ville vi bare kunne sagt noe om en tendens og hyppighet.   

Vi endte dermed opp med et observasjonsskjema som inneholdt ulike kategorier og med plass 

til å gi fyldigere beskrivelser av voksen-barn samspill, hendelser og annen relevant 

informasjon (se vedlegg 1).  Dette skjemaet testet vi ut i testbarnehagen gjentatte ganger og 

det ble bearbeidet i flere omganger ut fra de erfaringene vi gjorde oss underveis i utprøvingen 

av skjemaet.  

 

 

3.2.1 Utvalg 

 

Utvalget til studien bestod av 3 barnehager, med 4 ettåringer fra hver barnehage. 

Vi ønsket å se nærmere på de yngste barna i barnehagen. Av erfaring har vi sett at overgangen 

mellom hjemmeomsorg til institusjonsomsorg er stor for en ettåring. Fra å være sammen med 

fortrinnsvis sine foreldre som er eksklusive for barnet, må barnet forholde seg til flere voksne 

og dele oppmerksomhet fra disse med en hel gruppe av andre barn i barnehagen. Vi vet også 

at de har behov for å knytte seg til noen få nye omsorgspersoner når de begynner i 

barnehagen. Når det nå bygges flere og flere barnehager med større barnegrupper enn 
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tidligere, er det kanskje de aller yngste som vi er mest nysgjerrige på om blir ivaretatt. 

Vi mener at småbarn har et stort behov for omsorg og tilknytning slik vi har redegjort for i 

teorikapitlet. Vi ønsket å se på barnehager med ulik organisering, og nærmere på hvordan de 

løser oppgaven med å tilfredsstille denne aldersgruppens behov i forhold til utfordringen med 

mange barn og voksne som deler et felles område. 

Vi kom fram til at tre barnehager med ulik organisering og størrelse var et passende antall 

barnehager å se på, men innså samtidig at dette ikke var et stort nok utvalg til å generalisere. 

Hvis barnehagene i vår studie er forskjellige kan dette skyldes flere ulike faktorer i tillegg til 

organiseringen. Som nevnt tidligere valgte vi få barnehager på grunn av tidsbegrensningen en 

masteroppgave gir og en kvalitativ tilnærming fordi vi ønsket å ha muligheten for å gå i 

dybden på samspillsepisodene mellom voksne og barn. I kvalitativ forskning handler det ikke 

først og fremst om å generalisere, men i hvor stor grad studien er overførbar for å ansees som 

gyldig. 

Overførbarhetskriteriet til Lincoln og Guba (1994) svarer til den ytre validiteten, og 

spørsmålet om generalisering. I kvantitative studier kan man finne statistisk sannsynligheter, 

ved at man har et stort utvalg, og dermed generalisere til den aktuelle populasjonen (Vedeler, 

2000). I kvalitative studier, slik som vårt, er det nødvendig å se på dette på en annen måte. 

Her handler det om at utvalget og beskrivelsen er gode nok til at de kan overføres til en større 

gruppe (ibid).   

Utvalget til undersøkelsen bør gi rik og god informasjon utfra undersøkelsens fokus. Utvalget 

i vår undersøkelse var gjort etter trekking og eliminering, for å finne barn som var så 

representative som mulig for barnehagebarn i Norge. For å begrense variablene satte vi noen 

kriterier for utvelgelsen: Vi ønsket barn som ikke hadde spesielle behov, som 

funksjonshemninger, språkvansker, emosjonelle problemer og lignende og valgte ut 

barnehager fra bydeler som representerte samme sosiokulturelle miljø, og forholdsvis nye 

barnehager (fra 2005-dd). Vi ville helst observere like mange gutter og jenter i hver 

barnehage, dette også for å begrense antall variabler. Barna skulle være i sitt andre leveår og 

fortrinnsvis de som var nærmere ett år enn to. På denne måten ville vi gi barn og barnehager 

så like betingelser som mulig for å gi et godt sammenligningsgrunnlag. Vi kunne naturlig nok 

ikke se på alle barna i de barnehagene vi skulle observere i, og valgte å observere fire barn fra 

hver barnehage.  
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Datamaterialet vårt som inneholder kvantifiserbare data kunne, hvis det hadde vært gjort i en 

større skala, med et større utvalg, generalisert i større grad enn vi kan. Men i vår studie blir 

det viktig å se på kvaliteten på observasjonene, og analysere dataene slik at de kan danne en 

base for muliggjøring av overførbarhet (Vedeler, 2000).  De detaljerte beskrivelsene som vi 

har i observasjonsskjemaet kan gi et godt innblikk i ettåringenes kontakt med voksne og si 

noe om tendenser, som igjen har en overførbarhetsverdi når det gjelder hvilke muligheter for 

kontakt barnehager med ulik organisering gir (ibid).   

 

 

3.2.2 Rekruttering 

 

Før vi begynte å rekruttere barnehager og barn, søkte vi Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste om godkjenning for å få observere barn i barnehage. På grunn av at vi skulle 

kode barnehagene, personalet og barna direkte i skjemaet og ikke skulle oppbevare et 

kodeskjema med navn på informantene våre, fikk vi svar om at prosjektet vårt ikke var 

meldepliktig. 

Vi hadde bestemt oss for å rekruttere til vår studie tre ulike barnehager med hensyn til 

størrelse og organisering. På tross av stor variasjon i organiseringsformer generelt sett for 

fleksible barnehager slik det beskrives i Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers 

betydning for kvalitet, har vi i vår studie valgt å bruke begrepene tradisjonell 

avdelingsbarnehage, basebarnehage og sonebarnehage for å beskrive de tre barnehagene vi har 

vært og observert i. Dette fordi vi mener disse begrepene gir gode beskrivelser for våre 

observasjonsbarnehager og hvordan de var ulikt organisert. Utvalget ble dermed en stor 

sonebarnehage med over 300 barn, en mellomstor basebarnehage med over 100 barn og en 

liten avdelingsbarnehage med under 70 barn. 

Vi brukte Oslo kommune sine nettsider for å få en oversikt over hvilke barnehager det var å 

velge i. På Oslo Kommunes nettsider finnes det som nevnt i teorikapitlet en oversikt over 

ferdigstilte og pågående prosjekter, samt oversikt over alle kommunale barnehager i de ulike 

bydelene. Vi hadde som nevnt også noen kriterier vi skulle velge barnehager ut fra. Vi fant 
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flere barnehager som tilfredsstilte de kriteriene vi hadde satt opp og trakk blant disse. 

Vi startet med å forsøke å rekruttere en stor barnehage, en såkalt “gigantbarnehage”. Disse er 

det få av. Vi trakk en, og vi bestemte oss for å besøke denne barnehagen for å se om de kunne 

være interessert i å bli observasjonsbarnehage til studiet vårt. Da vi presenterte prosjektet, var 

lederen i barnehagen positiv til å delta og vi avtalte et møte for å gi mer utfyllende 

informasjon. 

Den mellomstore barnehagen gikk det også greit å rekruttere. Her trakk vi et navn, ringte og 

fikk ja fra styrer. Det ble en større utfordring å rekruttere den lille barnehagen. Den skulle 

være delt inn i avdelinger og forholdsvis ny, altså startet etter 2005. Dette årstallet valgte vi 

fordi Oslo kommune hadde en oversikt over barnehager som var bygget etter dette årstallet. 

Etter Oslo Kommunes nettside å dømme bygges det nesten ikke barnehager med tradisjonell 

avdelingsstruktur etter 2005. Her trakk vi også, tok kontakt på telefon og fikk ja på andre 

forsøk. Etter at barnehagene hadde takket ja, sendte vi en mail med et informasjonsbrev 

(vedlegg nr. 2) hvor det stod informasjon om prosjektet, deres rettigheter til å trekke seg og 

hvor lenge vi skulle være der. Vi hadde også utformet et informasjonsbrev til foreldrene med 

en forespørsel om å gi samtykke til at deres barn kunne bli observert av oss og som vi ba 

personalet om å distribuere til alle foreldrene på den avdelingen, teamet eller basen vi skulle 

observere (se vedlegg nr.3). Dette gjorde vi for at det ikke skulle være så tydelig hvilket barn 

vi valgte som observasjonsbarn og for i størst mulig grad å anonymisere barnet. 

 

 

3.2.3 Datainnsamling 

 

Vi opplevde at det å ha et skjema som både var til å notere ned koder og som hadde plass til 

beskrivelser var nyttig. Det strukturerte observasjonene og gjorde det lettere å få med seg 

informasjon som var relevant for oss. 

Vi observerte barna innenfor en utvidet kjernetid. Kjernetiden i barnehager er ofte fra kl. 10 til 

14, men vi ønsket å se på barnehagene over et lengre tidsrom. Vi kunne brukt hele 

åpningstiden som tidsrom, men mente at dette ble et for langt tidsintervall å observere 

innenfor. Vi kunne risikere å trøtne i havet av informasjon, og dermed gjøre dårligere 
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observasjoner utover dagen. Vi var dessuten mest interessert i det som representerer en 

gjennomsnitts barnehagehverdag for en ettåring. Et annet aspekt er at vi kunne risikere at de 

barna vi skulle observere hadde ulik lengde på oppholdet i barnehagen, og dermed ville 

observasjonen kunne gi et skjevt bilde. Derfor ville vi sette et fast tidsrom som vi observerte 

innenfor i hver barnehage. I utgangspunktet ønsket vi å observere fra kl. 09.00 til 15.30. Men 

etter å ha drøftet dette oss i mellom og med veileder kom vi frem til at dette ble for lenge. Det 

kunne også være belastende for personalet at vi var der så lenge av gangen. Tidsrommet ble 

derfor begrenset til en formiddag og en ettermiddag per barn, slik at den ene dagen startet vi 

observasjonen fra mellom ca. kl. 09.30 og kl. 10.00 og frem til barnet skulle legges, og neste 

dag observerte vi det samme barnet fra barnet stod opp, ca. mellom kl. 12.30 og kl. 14.00 og 

til ca. kl. 15.30. Tidspunktet i forhold til hvert barn ville variere noe fordi det er forskjell på 

hvor lenge et barn sover, og når de blir lagt, men dette måtte bare justeres så godt det lot seg 

gjøre. 

Vi avtalte å være ca. en uke i hver barnehage, og startet første dagen med å bli kjent med 

barnehagen, og hilse på personalet og barna. Neste dag startet vi med observasjoner. Vi fulgte 

barnet som vi hadde valgt ut med en viss avstand i løpet av et par timer. Det var viktig å holde 

seg så nærme at man får med seg hva som skjer, men ikke så nærme at det er forstyrrende for 

barnet og personalet. Vi hadde snakket med personalet om at de skulle oppføre seg slik som 

de pleide, og forsøke ikke å merke seg ved at vi var der.  

Observasjonene startet ved at vi noterte ned antall personal til stede i rommet, antall barn, 

klokkeslett på når observasjonen startet og hva slags situasjon det var. Både barn og voksne 

ble notert ned kun ved hjelp av koder, dette for å bevare anonymiteten til informantene. Når 

en situasjon var over, noterte vi ned klokkeslettet for dette. Hvis barnet deretter gikk over i ny 

situasjon, startet vi på et nytt ark, og noterte nye klokkeslett og antall personal og barn. I noen 

situasjoner, spesielt i den store barnehagen, kunne det noen ganger være vanskelig å notere 

ned antall barn og voksne, fordi det varierte. Voksne og barn ville i noen tilfeller bevege seg 

mellom rom og situasjoner, og det vil derfor være vanskelig å notere ned et nøyaktig antall. 
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3.2.4 Operasjonalisering av kategoriene i observasjonsskjemaet  

 

Validitet handler om i hvilken grad man kan trekke korrekte slutninger basert på resultatet av 

datainnsamlingen og om resultatene av observasjonene beskriver det vi sier at de gjør 

(Vedeler, 2000). Samtidig blir dette en forenkling og kan være villedende når det gjelder 

observasjonsresultater. Sannhetsverdien når det gjelder disse resultatene vil avhenge av hvilke 

teoretiske referanserammer man har og den sosiale konteksten validitetsspørsmålene er stilt i 

forhold til (ibid).  

I vår studie vil hvordan vi velger å definere de ulike kategoriene i observasjonsskjemaet ha 

innvirkning på sannhetsverdien av resultatet. Hvor mye kontakt et barn har med voksne vil 

måles etter det vi definerer som ordet kontakt. Andre med et annen teoretisk bakgrunn vil 

kanskje måle kontakt på en annen måte. Vedeler (2000) skriver videre at i observasjonsstudier 

følger validitetsdrøfting de samme prinsipper som i annen forskning. Validitet i forhold til de 

ulike kategoriene i observasjonsskjemaet, og begrepene knyttet til det, er et viktig kriterie i 

vår studie. For oss handler det om at observasjonsskjemaet vi har laget faktisk måler det vi 

har tenkt at det skal måle. Trusselen mot begrepsvaliditet i observasjonsforskning er dårlig 

operasjonaliserte og definerte begreper og kategorier (Vedeler, 2000). Vi brukte derfor mye 

tid på å definere og operasjonalisere de ulike begrepene i forkant av feltarbeidet.  

I det endelige observasjonsskjemaet utformet vi følgende kategorier til å kode det vi 

observerte:  

Episode 

 

En episode definerer vi som en sekvens der det oppstår enten kontakt eller handling mellom et 

barn og en voksen (for beskrivelse av hvordan vi definerer begrepene kontakt og handling, se 

nedenfor under overskriftene med samme navn). I vår oppgave ser vi bare på de episodene 

som er mellom barn og voksne, og ikke barn-barn og voksen-voksen.  

En episode starter ved at en voksen eller barnet henvender seg til hverandre og avsluttes ved 

at den voksne og barnet går fra hverandre, eller at samspillet eller handlingen mellom 

personene avsluttes. Dette er uavhengig av om episoden varer noen sekunder eller mange 
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minutter, eller om den voksne og barnet henvender seg til hverandre igjen etter kort tid.  En 

episode kan også starte ved at et barn og en voksen er i «høreavstand» til hverandre, for 

eksempel at den voksne roper på barnet, eller omvendt. Det kan forekomme flere episoder 

etter hverandre, for eksempel når et barn sitter sammen med flere voksne. Da starter episoden 

ved at enten den voksne henvender seg til barnet eller omvendt.  

Episoden avsluttes ved at interaksjonen dem i mellom opphører. Grensene for når en episode 

avsluttes satte vi når samtalen mellom barnet og den voksne opphører, den voksne eller barnet 

henvender seg til en annen, oppmerksomheten mellom barnet og den voksne rettes mot noe 

annet enn det de hadde felles fra den enes side, den voksne eller barnet fjerner seg fysisk fra 

den andre, eller når den voksne eller barnet snakker til en annen.  Hver episode får sin 

kategori, altså episoden er enten en rutinisert ytring, en fysisk handling, en ubesvart ytring, en 

kortvarig kontakt eller en langvarig kontakt (for beskrivelse av hva de ulike kategoriene 

innebærer se nedenfor under overskriftene med samme navn). Nedenfor kommer et eksempel 

på en “episode”. 

 

Eksempel nr.1 Episode: 

“Kari (voksen) løfter Linus (1,07 år) opp fra gulvet og kaster han i luften. Begge ser på 

hverandre og ler. Hun setter Linus ned på gulvet og han løper bort.” 

Denne episoden starter ved at Kari løfter Linus opp i luften og avsluttes ved at hun setter han 

ned og han løper bort.  

                                                                                                                                                   

Kontakt 

 

Vi var opptatt av å se på hva barn i andre leveår har behov for, og å se hvordan hverdagen er 

for de yngste i barnehagen med hensyn voksen-barn relasjonen. Vi var ute etter å måle 

kontakten som oppstod mellom barn og voksne, og ville se om det var forskjell på hvor mye 

kontakt det oppstod i en liten gruppe med barn kontra en stor gruppe. Som vi har gått nærmere 

inn på i teorikapitlet, har små barn behov for voksne som fungerer som en tilknytningsperson 

og en trygg base, voksne som gir respons på barnets initiativ til kontakt, og voksne som 

oppnår felles oppmerksomhet med barnet. Dette er viktig for at små barn skal kunne utvikle 
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seg, utforske og lære, og ikke minst trives. Vi baserer vår definisjon av kontakt på begrepene 

felles oppmerksomhet, responsivitet og tilknytning som er beskrevet i teorigrunnlaget til 

oppgaven. 

Kontakt definerer vi som episoder som oppstår der barnet, i møte med personalet i 

barnehagen, blir “sett”, møtt med respons, og der det er et tydelig felles fokus enten på 

hverandre, en tredje person eller en gjenstand. Kontakt er hovedbegrepet i oppgaven. 

I eksempel nr. 1 med Kari og Linus har det oppstått kontakt. Vi ser at de har felles fokus fordi 

begge gir uttrykk for at det er morsomt at Linus blir kastet i været. Vi ser også at Kari tar 

initiativ til kontakt ved at det er hun som løfter han opp uten at Linus, så vidt vi kunne se, har 

ikke gitt noe uttrykk for at han ønsker å bli løftet opp verken verbalt eller nonverbalt i forkant 

av episoden. Hvis Linus derimot hadde uttrykt et ønske verbalt om å bli løftet opp eller han 

hadde rukket hendene i været slik små barn ofte gjør for å signalisere at de ønsker å bli løftet 

opp, ville episoden blitt kodet som kontakt initiert av barnet. Vi ser også at Linus responderer 

ved å le. 

I observasjonsskjemaet ble kontaktbegrepet delt inn i to kategorier, kortvarig kontakt og 

langvarig kontakt.  

 

 Kortvarig kontakt: 

Under kortvarig kontakt registrerte vi kortvarige samspillssekvenser hvor det var felles fokus 

mellom den voksne og barnet vi observerte, det vil si en ordveksling. Nedenfor kommer et 

eksempel på kortvarig kontakt.  

 

Eksempel nr.2 Kortvarig kontakt: 

“Kari (voksen) spør Linus (1,07) om han vil ha mat. Linus ser på henne og gir henne 

tallerkenen, og han får mat på denne.”  

 

Her stiller Kari et spørsmål og Linus svarer ved å gi henne tallerkenen. Deretter går Kari 

videre og hjelper andre, og episoden er avsluttet. Ofte er kortvarig kontakt et spørsmål som 

får et svar. 

 

 



64 

 

 Langvarig kontakt: 

Under kategorien langvarig kontakt registrerte vi samspillsekvenser der kontakten og felles 

oppmerksomhet mellom barnet og den voksne ble opprettholdt over lengre tid, for eksempel 

en samtale eller samspill med turtaking. Nedenfor viser vi et eksempel på langvarig kontakt 

fra observasjonene. 

 

Eksempel nr.3 Langvarig kontakt: 

“Lise (1,02 år) sitter i vannet på vannrommet. Helene (voksen) viser henne to spader. Helene 

snakker med Lise om at de har to spader. Lise følger med på det Helene sier og smiler.”  

Dette er et eksempel på en episode som varer i ca. 1-2 minutter. Lise har ikke så mange ord 

enda, men viser ved at hun følger med på hva Helene sier og gir henne respons ved å smile. 

Hun har felles fokus med Helene så lenge episoden varer. Episoden avsluttes når Helene må 

hjelpe et annet barn. 

 

Handling 

 

Begrepet handling beskriver de episodene der kriteriene for kontakt ikke oppfylles. Dette kan 

være en henvendelse fra en voksen, som ikke innebærer at barnet blir sett og hørt, for 

eksempel når en voksen skifter en bleie på et barn uten å se det. Dette kan spesielt skje hvis 

den voksne er stresset og det er mange barn som skal skiftes på. Da kan man fort finne at man 

har skiftet bleie, men uten egentlig å ha hatt noen kontakt med barnet. Vi kom fram til at det 

enten oppstår en kontakt eller ikke. I de situasjonene der voksne og barn møtes og det ikke 

oppstår kontakt, mener vi at samspillsepisoden reduseres til kun å være en handling som 

utføres av den voksne. Voksne kan i barnehagen ofte være sammen med et barn uten at de 

egentlig har kontakt med eller ser barnet. Eksempler på handling kan være å løfte barnet opp 

på en stol eller be det om å gjøre noe mens den voksne har fokus på noe annet. Begrepet 

handling består av tre underbegreper; fysiske handlinger, rutiniserte ytringer og ubesvarte 

ytringer fra barnet. 
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 Fysisk handling: 

Begrepet fysisk handling definerer vi som det den voksne utfører ovenfor barnet når det ikke 

oppstår kontakt. Eksempler på fysisk handling er når den voksne løfter barnet opp på husken, 

skifter bleie på barnet, bærer barnet på armen, serverer barnet mat eller kler på barnet uten at 

det er kontakt mellom barnet og den voksne. Den voksne snakker ikke med barnet om hva 

barnet gjør eller skal, og det er mangel på felles oppmerksomhet mellom den voksne og 

barnet. Etter vår erfaring oppstår handlinger ofte i stressede situasjoner eller når den voksne 

må ha fokus på flere barn eller arbeidsoppgaver samtidig. Nedenfor kommer et eksempel på 

fysisk handling hentet fra observasjonene.  

 

Eksempel nr. 4 Fysisk handling: 

“Tine (1,11 år) sitter ved bordet sammen med 6 andre barn for å bake. Synnøve (voksen) gir 

henne en deigklump.”  

Her deler Synøve ut deigklumper til alle barna rundt bordet. Hun gir Tine klumpen, men sier 

ingenting eller møter blikket til Tine.  

 

En fysisk handling kan også være initiert av barnet ved at barnet tar på den voksne uten at den 

voksne gir utrykk for noen respons. Nedenfor viser vi et eksempel på fysisk handling initiert 

av barnet. 

 

Eksempel nr. 5 Fysisk handling initiert av barnet: 

“Hanne (1,11 år) står ved siden av Birte (voksen) som sitter på gulvet. Hanne legger hånden 

på Birtes skulder. Birte ser ikke på Hanne, og sier ikke noe til henne. Deretter går Hanne bort 

til en lekebåt.” 

 

Det er uklart for oss om Hanne legger hånden på Birte for å oppnå kontakt eller om hun bare 

hviler hånden sin der av andre grunner.  
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 Rutiniserte ytringer 

Begrepet rutiniserte ytringer har vi hentet fra Vibeke Grøver Aukrusts (1995) rapport, 

Fortellinger fra stellerommet. Begrepet beskrives som ytringer som man sier, ofte i 

forbindelse med rutinesituasjoner, uten at man nødvendigvis forventer en respons (ibid). Vi 

definerer en rutinisert ytring til å være når den voksne sier noe, gir en beskjed til barnet uten 

at det kommer noen respons og det ikke ser ut til at den voksne forventer respons, eller det 

ikke er et tydelig felles fokus mellom den voksne og barnet. Dette er episoder som ofte 

oppstår når den voksne snakker til barnet i forbifarten, over hodet på barnet eller hvis den 

voksne er opptatt med noe annet samtidig som det gir beskjeder eller setter grenser for barnet. 

Nedenfor viser vi et eksempel på rutinisert ytring fra observasjonene.  

 

Eksempel nr. 6 Rutinisert ytring:  

“Tine (1,11 år) sitter ved bordet og skal bake. Hun spiser på deigklumpen som hun har fått. 

Karina (voksen), som står ved andre siden av bordet, sier at Tine ikke må spise deig. Tine 

hører henne ikke, og fortsetter å spise.”  

 

Karina vil at Tine ikke skal spise deig, men hun holder også på med å hjelpe andre barn slik at 

det hun sier blir å regne som en instruks som hun sier ut i luften. Tine ser ikke ut til å oppfatte 

at Karina snakker til henne.  

 

 Ubesvarte ytringer initiert av barnet 

Det kan også være omvendt, at barnet ytrer noe til den voksne uten å få respons, dette har vi 

da kalt for ubesvarte ytringer initiert av barnet. Nedenfor viser vi et eksempel på ubesvarte 

ytringer. 

 

Eksempel nr. 7 Ubesvarte ytringer fra barnet: 

“Johan (1,11 år) sitter ved matbordet. Han babler (sier noe jeg ikke oppfatter) til Stein 

(voksen) som sitter ved samme bord. Stein er opptatt med et annet barn, og svarer ikke.” 

 

Det er 4 barn ved bordet der Stein og Johan sitter. Stein har flere barn han må følge med på, 

slik at det virker som om det er derfor han ikke oppfatter at Johan prøver å si noe til han. 

 



67 

 

Vi ønsker å understreke at vår intensjon ikke er å definere fysiske handlinger eller rutiniserte 

ytringer som noe som er negativt, men vi ønsker å skille mellom hva som er kontakt og hva 

som er en handling. Det vil i barnehagehverdagen i mange tilfeller være nødvendig å utføre 

det vi definerer som handlinger. Noen ganger vil den voksne havne i situasjoner hvor man for 

eksempel må følge med på et barn samtidig som et annet barn trenger hjelp til å komme opp 

på en stol.  

 

Vi anser det likevel som viktig for barn å ha en viss mengde kontakt med voksne i løpet av en 

dag. Hvis barnet kun mottar fysisk handlinger eller rutiniserte ytringer fra de voksne, mener 

vi at barnet vil få sine fysiske behov tilfredsstilt som mat, bleieskift og søvn, mens barnets 

psykiske behov ikke vil bli dekket.  

 

Fysiske handlinger og rutiniserte ytringer er altså ikke negative i seg selv, men hvis et barn 

kun opplever dette fra personalet i barnehagen i løpet av en barnehagedag, mener vi dette ikke 

er bra. Som gjort rede for i teorikapitlet har småbarn behov for å knytte seg til personalet i 

barnehagen, møte sensitive og responsive voksne og oppleve situasjoner med felles 

oppmerksomhet. 

 

Koding for om det er initiativ fra barn eller voksen 

Vi satte en pil ved koden i skjemaet for å skille mellom om det var den voksne eller barnet 

som initierte eller startet kontakten, utførte den fysiske handlingen eller initierte en rutinisert 

ytring/ubesvart ytring. For eksempel hvis Linus sa noe til en voksen som vi har kodet som 

Kari, og Kari svarte, satte vi en pil ved siden av Kari som peker mot Kari, altså: Kari.  

 

 

Tid 

 

I observasjonsskjemaet hadde vi en kolonne for tid. Vi noterte ned hvor lang tid en langvarig 

kontakt varte hvis den varte lenger enn 1 min. En handling kan også vare over lengre tid, for 
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eksempel hvis en voksen har et barn på fanget, mens den snakker med et annet barn. Vi hadde 

en intensjon om å ta tiden på alle episoder som vedvarte, men fant ut at dette ble vanskelig når 

man samtidig skulle gi beskrivelser av hva som skjedde. Vi valgte derfor å måle tiden på 

langvarig kontakt, fordi kontakt er hovedfokuset i oppgaven vår. Det er derfor viktig å ta 

høyde for dette i og med at våre målinger ikke viser hvor lang tid episoder med langvarige 

handlinger varer. Vi har notert ned klokkeslett underveis i observasjonene i skjemaet, når 

dette lot seg gjøre og når vi mente det var relevant. For eksempel noterte vi først ned 

klokkeslett for når barna ble satt ved bordet og måltidsituasjonen startet, og deretter noterte vi 

ned klokkeslett for når maten kom på bordet. På denne måten kunne vi senere se om barna 

satt lenge ved bordet før maten kom. 

 

Kommentarfelt 

 

Vi hadde også et kommentarfelt. Dette feltet skulle brukes til å beskrive de episodene som vi 

ønsket å si noe mer om og ble en form for episodebeskrivelse som vi kunne benytte for å 

beskrive, utdype eller forklare de enkelte episodene nærmere. Dette feltet skulle brukes til å gi 

utfyllende kommentarer direkte til kodingen. Kommentarfeltet var ment til å gi en fyldigere 

beskrivelse av en fysisk handling, rutinisert ytring eller en kontakt. For eksempel hvis Linus 

triller ball til et personal som vi har kodet Kari, og møter blikket til Linus og triller ballen 

tilbake, noterer vi Kari under kortvarig kontakt, med en pil mot Kari som viser at det er Linus 

som initierer kontakten. I kommentarfeltet noterte vi: “Linus triller ball til Kari, de har 

blikkontakt og Kari triller ballen tilbake.”  

 

Annet 

 

For episoder som ikke kunne kodes eller skrives under de andre kategoriene og som likevel 

kunne være relevante i analysen, hadde vi laget et felt for annet. Annet feltet kunne også 

brukes til å gi en kort beskrivelse av hva barnet gjorde og hva som skjedde rundt barnet når 
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det ikke var i kontakt med en voksen. For eksempel: “Linus vandrer på gulvet og finner en 

ball. Han virker fornøyd.” Vi noterte også ned episoder som ikke handlet direkte om barnet 

som ble observert, men som kunne være interessant informasjon å ha med i analysen. Dette 

feltet ble også brukt til å notere ned klokkeslett og til å ta tiden på enkelt episoder når dette 

var relevant.  

 

Situasjon 

 

Vi ønsket også å notere hvilken situasjon barnet var i. Med situasjon mener vi typiske 

barnehagehageaktiviteter for eksempel måltid, samling, forming, lek og lignende. Disse 

beskrives ofte som hverdagssituasjoner eller rutinesituasjoner i barnehagen. 

 

Andre kategorier i skjemaet 

 

Vi hadde også egne felt i skjemaet til å notere koden for hvilket barn som ble observert, 

hvilken barnehage vi var i, klokkeslett for når observasjonen startet og sluttet, når den enkelte 

situasjonen startet og sluttet og hvilken dag det var. Videre noterte vi også ned hvor mange 

barn og personal som var i rommet/situasjonen vi observerte og hvor mange barn og 

personale som var til stede totalt den aktuelle dagen. 

Skjemaene var kodet på en slik måte at utenforstående ikke kunne forstå kategoriene på 

skjemaet. 
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3.2.5 Feltnotater 

 

I tillegg til skjemaet hadde vi en notatbok som vi brukte til å notere ned tanker og refleksjoner 

vi hadde underveis i feltarbeidet. Vi skrev ned inntrykk og opplevelser som vi mente var 

interessante og som kunne være til hjelp i analysen av datamaterialet. Thagaard (1998) skriver 

at det er viktig å ta feltnotater for å bearbeide det som skjer underveis. Det er viktig med 

fyldige og gode beskrivelser for å kunne erindre det som har skjedd. Å notere er også en 

viktig del av analysen (ibid).  

 

 

3.3 Observatørrollen 

 

Vi hadde en utfordring med hensyn til at vi skulle være i samme rom med informantene våre. 

Både barn og personal kunne bli preget av vår tilstedeværelse. Å ha andre voksne til stede enn 

de som er der til vanlig, vil i seg selv kunne påvirke både barn og voksne. Spesielt ville vår 

tilstedeværelse ha noe å si i forhold til hvordan personalet ville opptre. Vi skulle se nærmere 

på samspillet mellom barn og voksne, og vi kunne derfor risikere at de voksne var ekstra 

oppmerksomme i forhold til det barnet vi skulle observere når vi var til stede, eller mindre 

oppmerksomme fordi de ikke ville observeres eller de ikke ville forstyrre observasjonen. 

Dette ville uansett kunne påvirke funnene våre. Særlig personalet i den store barnehagen ville 

kanskje være preget av vår tilstedeværelse fordi de er en barnehage med en organisering som 

har måttet tåle mye kritikk i media, og at de derfor kanskje frykter mest å bli vurdert. På den 

annen side opplevde vi som observatører oss som mer synlig i de mindre barnehagene, og vi 

følte at vi var mer invaderende på personalet enn vi var i den store.    

Vi forsøkte derfor å gi så lite informasjon som mulig til personalet om hva vi skulle 

observere, for på den måten å påvirke de i så liten grad som mulig. Dette var vanskelig for 

fordi vi ikke ønsket å være uærlige med det vi gjorde, ved å gi for lite informasjon. I møte 

med barnehagen sa vi at vi ville observere de yngste barna i barnehagen for å se på hvordan 

på hverdagen deres er i ulike barnehager. På denne måten fortalte vi hva vi skulle, men uten å 

gi for mye detaljer. 
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Å være i kontakt med sine informanter over tid gjør at de venner seg til at du er der.  De 

slapper mer av og opptrer mer slik man naturlig ville ha gjort. Dette kan også selvfølgelig 

påvirke observasjonene med hensyn til at de er mer oppmerksomme på at de blir observert 

den første dagen enn den siste (Vedeler, 2000). Vi var fem dager i hver barnehage og med 

noen få unntak virket det som både barn og personal opptrådde naturlig og avslappet når de 

ble observert. Det er likevel usikkert i hvor stor grad personalet og barna i de ulike 

barnehagene rakk å venne seg til oss som observatører. 

Som masterstudenter og utdannende førskolelærere kunne også vår posisjon påvirke 

informantene vi skulle observere. Personalet kunne se på oss som fagpersoner som hadde til 

hensikt å vurdere hvordan de utførte jobben sin, og dermed kunne vår tilstedeværelse gjøre de 

usikre slik at de forholdt seg unaturlig i forhold til slik de vanligvis gjør. Vi forsøkte å 

betrygge personalet på forhånd, ved å si at vi ikke ønsket å vurdere hvor dyktige de var i 

jobben sin, og være ydmyke overfor dem som kompetente yrkesutøvere. 

I vårt prosjekt kan det også ses som en styrke at vi har erfaring fra å jobbe i barnehage. Vi var 

på forhånd kjent med barnehagekulturen og visste litt om hvordan en barnehagehverdag ofte 

er for personalet. Vi kunne også ha større forståelse for jobben de gjør og valgene de tar. 

Samtidig er det viktig å være bevisst den forforståelsen vi har. Vi kan ha en oppfatning av 

hvordan vi mener en barnehage bør være, og dermed la dette farge våre observasjoner. Her 

kan det være en styrke i at vi er to som skriver sammen, og har jobbet i ulike barnehager og 

dermed har ulike forforståelser.  

Vedeler (2000) tar også med kollegadrøfting, og her fant vi også en styrke ved å skrive 

oppgave sammen. Vi hadde også en veileder som bidro mye, og det var derfor hele tiden 

mulighet til å drøfte det vi så og hva det kunne bety med noen andre.   

Forskertriangulering er en form for triangulering hvor man bruker flere observatører for å 

motvirke bias. Her er det flere personer som innhenter de samme data uavhengig av 

hverandre. Dette gir mulighet til i større grad direkte å vurdere reliabiliteten og validiteten av 

observasjonsdataene (Vedeler, 2000).  I vårt prosjekt har vi vært to personer som har 

observert i den samme barnehagen på samme tidspunkt. Vi har riktignok observert hvert vårt 

barn, men hensikten var å få tak i ettåringenes kontakt med voksne i de ulike barnehagene, 

slik at det handlet ikke om de enkelte barna, men om barnehagen. Dette var derfor også en 

måte å sikre validiteten på. Det gis mulighet for å sjekke feilkoding ved at man kan sjekke 
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observasjonene opp mot hverandre. Det motvirker også bias på den måten fordi man som 

observatør ikke kan unngå å være forutinntatt ovenfor det du skal observere, men når man er 

flere observatører på samme sted til samme tid vil disse kunne veie opp for hverandre. For 

eksempel opplevde vi at barna tok mer kontakt med oss i de to minste barnehagene enn i den 

store. Vi drøftet dette og fant at vi hadde samme opplevelsen begge to, og dermed øker 

sannsynligheten for at det stemmer. Dette kan også være nyttig i analysen på den måten at 

man kan sammenligne resultater med hverandre, drøfte funnene, og se de ulike situasjonene 

fra flere sider. Vi hadde ikke det samme observasjonsbarnet, men var ofte til stede i de samme 

situasjonene, som måltid, lek og lignende. 

Bekreftbarhet handler om objektivitet, og dette er også et viktig aspekt i forbindelse med 

observasjon (Vedeler, 2000). Her handler det om at observatøren er så objektiv som mulig, 

altså at det denne observerer er korrekt og faktisk. Hvis observatøren er for forutinntatt vil 

dette svekke validiteten til studie (ibid).  Dette kan man sikre seg mot ved at man er bevisst 

sin forutinntatthet, og ved hjelp av triangulering, slik vi har gjort i vår studie. Det er ikke 

mulig å være helt objektiv, men man kan strebe etter det som et ideal, og forsøke å sikre seg 

det så mye som mulig. 

 

 

3.3.1 Inter-observatør-reliabilitet 

 

Pålitelighet samsvarer med reliabilitet (Guba & Lincoln, 1994), og handler om i hvilken grad 

datamaterialet er pålitelig (Vedeler, 2000). Her kreves det blant annet rutinerte observatører, 

gode forberedelser, gode kategorier og et godt utvalg. Man må vise til en studie med god 

kvalitet, og ha en klar og systematisk prosess (ibid). Vi hadde i forkant av våre observasjoner 

forberedt oss godt. Vi brukte som nevnt mye tid på å operasjonalisere kategoriene vi skulle 

bruke. Dette var også viktig i forbindelse med å ha et klart fokus på hva vi ønsket å finne ut 

noe om og hva vi ville observere. Vi var som nevnt tidligere, flere ganger ute i en barnehage 

for å prøve ut de forskjellige observasjonsskjemaene og for å øve oss.  
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Reliabilitet handler om hvorvidt observasjonen kunne gitt samme data uavhengig av 

observatøren, tid og sted. Innenfor kvalitativ forskning vil det i mange tilfeller ikke være 

hensiktsmessig å bruke reliabilitet som kriterie, fordi det i mange tilfeller vil være forskerens 

subjektive tolkning og opplevelse som danner grunnlaget for datamaterialet (Vedeler, 2000).  

I vår studie kan det være aktuelt se på reliabilitet på grunn av at vi har laget et 

observasjonsskjema der vi koder ulike episoder inn i ulike kategorier. Fordi vi er to som 

observerer, blir det viktig å være påpasselig med at vi forstår kodene og kategoriene på 

samme måte. Vi må være sikre på at vi for eksempel bruker kategorien kontakt likt. Dette kan 

vi teste ved å se på inter-observatør-reliabiliteten. Det handler om hvorvidt to eller flere 

observatører vil få det samme resultatet når samme hendelse, fenomen eller adferd kodes og 

registreres (Vedeler, 2000). 

For å teste observatør-reliabiliteten observerte vi det samme barnet i en testbarnehage. Ved å 

observere det samme barnet kunne vi i etterkant sammenligne observasjonene våre for å se 

om de samsvarte med hverandre. Vedeler (2000) skriver at reliabiliteten kan regnes ut på flere 

måter, men alle innebærer en utregning av grad av korrelasjon. Vi testet først om vi begge 

hadde registrert en episode eller ikke. Her fikk et prosentvis samsvar på 82.9 3 %.   

For å måle om vi forstod kategoriene i observasjonsskjemaet på samme måte, benyttet vi oss 

av programmet SPSS og Cohens Kappa. Cohens Kappa er vanlig å bruke for å måle om to 

eller flere observatører eller kodere registrer et fenomen likt (Pallant, 2007). Det blir sett på 

som en mer robust måte å regne ut enighet på enn kun prosentvis samsvar, siden Cohens 

Kappa tar høyde for enighet ved tilfeldighet (ibid). Vi fikk en kappa på  .76 på vår 

reliabilitetstest. En verdi på .5 regnes som moderat enighet, over .7 er regnet for å være god 

og en kappa over .8  for svært god enighet (Pallant, 2007). En kappa på  .76 viser at vi var på 

vei til å havne innenfor det som regnes for å være svært god enighet. Reliabilitetstesten ble 

tatt relativt tidlig i prosessen med prosjektet vårt og det er naturlig å tenke seg at vi etterhvert 

som vi ble mer kjent med observasjonsskjemaet og de ulike kategoriene ville kode enda mer 

likt.  

Selv om vi har testet reliabiliteten og øvet oss på observasjonsskjemaet, er det fortsatt en fare 

for å kode ulikt. Den ene observatøren kan ha strengere kriterier for å registrere for eksempel 

en langvarig kontakt enn den andre, selv om vi i utgangspunktet har forstått kategorien likt. 

Vi har forsøkt å imøtekomme dette problemet ved at vi under observasjonene har vært i 

samme barnehage til samme tid. Eventuelle forskjeller i måte å kode på vil derfor ha mindre å 
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si enn hvis vi hadde observert i de ulike barnehagene hver for oss. Hvis kun den ene av oss 

observerte i den store og den andre i den mellomstore, og vi ikke kodet likt, ville det kunne gi 

mindre pålitelige data. Underveis i observasjonene hadde vi også mulighet til å sjekke og 

diskutere med hverandre at vi kodet episodene og forstod kategoriene på samme måte. 

 

 

3.4 Etikk 

 

I arbeidet med observasjon i forhold til mennesker, er det viktig å ta noen etiske vurderinger. 

Vi skulle blant annet bruke barn som informanter og det er ikke uproblematisk. I oppgaven 

har vi skjult deres og personalets identitet ved å bruke fiktive navn. Vi endrer også navnene på 

både barn og voksne for hver episodebeskrivelse som brukes i oppgaven. Det er også viktig å 

respektere deres grenser og ikke bli for nærgående, i og med at barna ikke kjente oss og ikke 

kunne vite hvorfor vi var der. Vi valgte blant annet å ikke være med når barnet ble lagt for å 

sove, fordi vi mente at dette kunne bli for nærgående. For noen barn er dette kanskje en privat 

og intim stund.  

Vi noterer ned alt som skjer med de over en bestemt tid, og barnet kan vanskelig nekte å være 

delaktig i dette. På den ene siden kan man også si at de nok ikke vil være klar over hva vi gjør 

når vi sitter og noterer, men på den annen side kan noen barn oppleve å bli iakttatt av 

fremmede, og dette kan oppleves ubehagelig for barnet. Her kan det å ha et skjema som man 

noterer på være til hjelp, fordi man som observatør ser opptatt ut med å skrive. Det å sitte og 

ta notater gjør også at informantene ikke føler seg så iakttatt og studert fordi forskeren gjør 

«noe», og ikke bare sitter og ser på (Thagaard, 1998).  

Et annet aspekt er at det i vårt prosjekt ikke handler om det spesifikke barnet som observeres. 

Barnet er i denne sammenheng en måte å få tak i informasjon om hvordan de ulike 

barnehagene ivaretar de yngste barna. Vi skal ikke forske på et fenomen direkte knyttet til 

observasjonsbarnet, men gjennom barnet forsøke å få tak i hvordan de forskjellige 

barnehagenes organisering gir rom for kontakt mellom barn og voksne.  

Vi hadde også et etisk dilemma med hensyn til å anonymisere barnehagene. Vi ønsket å skjule 
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deres identitet både på grunn av de ansatte, barna og deres foresatte, samtidig som det var 

viktig å si noe om størrelsen og det fysiske miljøet. Vi visste ikke på forhånd hva vi kom til å 

finne, og vi ønsket å være ærlig med våre resultater. Hvis vi fant noe negativt kunne det være 

uheldig for den barnehagen det gjaldt. Vi har derfor, som nevnt, ikke oppgitt den eksakte 

størrelsen på barnehagene, men satt de inn i tre størrelseskategorier. Vi har heller ikke opplyst 

om hvilken bydel de tilhører, skjult kjønnet til styreren og laget fiktive navn på rommene. 

 

 

3.5 Kildebruk 

 

Vi har benyttet oss av både førstehånds- og annenhåndskilder. Med hensyn til de offentlige 

dokumentene og rapportene vi har henvist til, har det enkelte ganger ikke vært så enkelt å 

finne hvilken rapport som er den første til å skrive om et tema. Dette har ført til en god del 

research for å finne den opprinnelige kilden. I enkelte tilfeller har vi måttet tatt et valg i 

forhold til tidsbruk og hvor viktig det er om kilden er førstehånds eller annenhånds. For å 

opprettholde progresjonen i arbeidet med oppgaven, har vi noen tilfeller vurdert det slik at en 

annenhåndskilde har vært god nok til vårt formål.  

I forbindelse med sikring av validitetskriteriene, har vi valgt å bruke Vedelers forståelse av 

validitetsbegrepene fordi hun benytter de i forhold til observasjonsforskning innenfor 

pedagogikk. Vi mente derfor at hennes forståelse kunne overføres direkte til vår studie og 

valgte å bruke hennes bok selv om det var annenhåndslitteratur. 

I forbindelse med prosjektet har vi vært i kontakt med ulike fagpersoner for å finne relevant 

litteratur, forskning og teori, og ikke minst inspirasjon. Vi snakket blant annet med Monica 

Seland som har skrevet rapporten Det moderne barn og den fleksible barnehagen, som er en 

kvalitativ studie av basebarnehager i Trondheim. Videre hadde vi kontakt med Stipendiat 

Ellen Os og Post.doc. Anne Greve fra Høgskolen i Oslo som har vært til stor hjelp både som 

veiledere og i leting etter litteratur og forskning om barnehager.  

Vi var også på ulike konferanser, blant annet Barnehagekonferansen i Tønsberg 2010, som 

hadde fokus på; Ny tid – nye profesjonsutfordringer i barnehagen, og Nova konferansen; 

Barns omsorgskarrierer: Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års alder. 
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På konferansene fikk vi anledning til å høre om både nyere forskning og nyheter på 

barnehagefeltet.   

Vi har benyttet oss av både internasjonal og norsk litteratur og forskning. Det har i noen 

sammenhenger vært mer nyttig å bruke norsk litteratur, rapporter, dokumenter og forskning 

fordi den norske barnehagen tilhører som nevnt i teorikapitlet den nordiske 

barnehagetradisjonen med et sammenvevd omsorgs og læringsbegrep. Den kan derfor ha en 

annen barnehagekultur enn barnehager i andre land. Jamfør Vedeler (2000) er sannhetsverdien 

av studier avhengig av den sosiale konteksten validitetsspørsmålene er stilt innenfor. Til vår 

studie kan forskningen på norske barnehager derfor være mer overførbar enn studier av 

barnehager i andre land. I andre sammenhenger, som beskrivelse av begrepene som 

tilknytning og responsivitet, har det vært hensiktsmessig i hovedsak å benytte seg av 

internasjonal litteratur og forskning fordi det handler om barn på et mer generelt grunnlag. 

 

 

3.6 Vårt første møte med barnehagene 

 

 

3.6.1 Den store barnehagen 

 

Da vi hadde valgt hvilken barnehage vi ønsket å observere i, måtte vi ta kontakt for å spørre 

om de var interessert. Deretter møtte vi opp i barnehagen noen dager senere for å se om vi 

kunne snakke med styrer. Denne barnehagen har over 300 barn fra 1til 6 år, og vi hadde 

derfor forventet å se mange barn når vi kom dit. Vi undret oss derfor veldig når 

førsteinntrykket var at vi så få barn ute, selv om det var i den typiske “utetiden” i barnehagen 

når barnehagebarn generelt er mye ute. Personalet vi møtte, ga oss tips om en av 

lederne/styrerne som kunne være interessert i prosjektet vårt og vi tok kontakt med denne 

personen dagen etter. Lederen var positiv og interessert i å bidra til forskning. Denne var også 

ærlig på at de hadde noen utfordringer, og gjerne ville ha tilbakemeldinger. Vi avtalte å 
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komme på et møte med leder og de pedagogiske lederne på temaet senere. I forkant av dette 

møtet sendte vi en epost med informasjon om oss og hva vi ønsket fra barnehagen.  

Et par uker senere kom vi tilbake til barnehagen, og hadde et møte med styrer og de 

pedagogiske lederne. Disse ga oss også et inntrykk av at de var positive til at vi skulle 

observere i barnehagen, og var behjelpelige med utvelgelse av barn. Vi hadde som tidligere 

nevnt noen kriterier for valg av barn og de hjalp oss med å utelukke de barna som ikke passet 

med disse.  

Etter møter og samtaler med styrer og pedagogiske ledere, hadde vi fått et positivt inntrykk av 

barnehagen.  

 

Det fysiske miljøet:  

 

Basen barna var på var åpen men samtidig var de forskjellige «rommene» adskilt. Det var et 

senter i midten med kjøkken, spiseplass og «tumleplass». De forskjellige rommene kunne 

ikke lukkes med dør fra hverandre, men var likevel delt opp med vegger og «kokonger». Det 

var fire «kokonger» på basen, og inni hver var det fingarderobe (altså ikke ytterklær, men 

klær til skift og lignende) til barna. Hvert av rommene hadde en egen funksjon. Det var et 

formingsrom, et musikkrom, et eventyrrom og en dukkekrok med lekekjøkken. De hadde 

også et rom med smartboard, som kunne brukes både til pause og møter for voksne, eller IKT 

for barn og voksne. I tillegg var det en stor grovgarderobe for yttertøyet til barn og voksne, et 

arbeidsrom med flere PCer for voksne, et rom som ble brukt til soving for de minste barna og 

et kontor til lederen. Lederen har kontoret sitt på selve basen for å ha et nært forhold til 

voksne og barn. I tillegg kunne barna benytte seg av andre felles rom som de deler med resten 

av barnehageenheten i andre deler av bygget, som blant annet vannrom og utearealet. Basen 

bestod av 50 barn fra 0-6 år og 16 voksne. 

Under feltarbeidet i barnehagen så vi nesten ingen ting til de andre barna som gikk i 

barnehagen, utenom en gang når vi var med observasjonsbarna ut på utelekeplassen.  
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3.6.2 Den mellomstore barnehagen 

 

I denne barnehagen ringte vi først og spurte om vi kunne få komme og om de ville være en 

del av prosjektet vårt. Styrer var positiv til dette, og vi kom på et møte noen uker senere. Der 

avtalte vi når vi skulle starte, og vi fikk se oss rundt i barnehagen. Barnehagen hadde over 100 

barn totalt mellom 1og 6 år. 

Førsteinntrykket i denne barnehagen var også godt. De var blide og imøtekommende, og 

virket positive til at vi kom. Det vi opplevde var at personalet i denne barnehagen var mer 

opptatt av å snakke med oss, enn i den store barnehagen. Dette kan komme av at forholdene 

var mindre, altså mindre rom og færre voksne eller rett og slett av at personer er forskjellige i 

møte med andre mennesker. 

Den første dagen kom vi for å hilse på barn og voksne, og da hadde personalet notert ned 

hvilke barn som kunne være aktuelt for oss å observere. Vi snakket med personalet, og så på 

lister og planer som hang rundt i garderoben. Vi fikk også vite at i utgangspunktet skulle alle 

barna i barnehagen, også de yngste barna, være samlet som en barnegruppe. De skulle dele 

garderobe, og rom, men være i grupper i løpet av dagen. Altså at barna ikke var delt inn i 

avdelinger, men at hele barnehagen var sammen som en stor avdeling. De hadde etter kort tid 

sett at dette ikke fungerte godt for de yngste barna, og hadde derfor valgt å lage en egen base 

for ettåringene i en annen del av bygget. Denne gruppen med ettåringer ble igjen delt i to faste 

grupper eller team med ni barn på hver, som hadde noe tid sammen, og noe hver for seg. De 

hadde to lekerom og et sanserom som de delte. For eksempel spiste de i hvert sitt rom, altså ni 

barn i hvert rom, men hadde leketid sammen både før og etter.   

Vi merket ikke så mye til de andre eldre barna, som var i en annen del av barnehagen. Vi 

observerte heller ikke ettåringene ute, noe som hadde vært en anledning til å se de sammen 

med de andre barna i barnehagen. Det eneste vi opplevde var at en gruppe store barn kom for 

å bruke sanserommet.  
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Det fysiske miljøet 

 

Småbarnsteamene hadde som nevnt to lekerom og et sanserom på deling. Disse rommene var 

i utgangspunktet tenkt å brukes til tema rom (for eksempel snekkerverksted), som skulle 

benyttes av alle barna i barnehagen, men fordi de fant ut at de måtte ha de yngste barna for 

seg selv, måtte småbarnsteamene få disponere rommet. Dette var noe som ble en uheldig 

konsekvens mente de, fordi de mistet verdifulle tema/verkstedsrom for de andre barna i 

barnehagen.  

Teamene hadde, i tillegg til to lekerom og et sanserom, et kjøkken og en garderobe. De hadde 

også et vannrom innenfor det ene lekerommet som ble brukt av hele barnehagen. Der var det 

vinduer mellom vannrommet og lekerommet, slik at barna kunne se inn og ut. På det andre 

lekerommet var det store vinduer ut mot utelekeplassen.  

 

 

3.6.3 Den lille barnehagen 

 

I denne barnehagen tok vi kontakt over telefon og hadde i hovedsak en dialog med en av 

førskolelærerne på huset, som også var behjelpelig i utvelging av barn. Dette var en ny 

barnehage med under 70 barn, fordelt på fire avdelinger. To avdelinger med barn fra 3-6 år, 

og to avdelinger med barn fra 0 til 3 år. Vi valgte den ene avdelingen med barn fra 0-3 år. 

Personalet i barnehagen, spesielt på avdelingen vi skulle være på, ga inntrykk av å være åpne 

og positive til at vi kom.  

Også her opplevde vi også at de voksne snakket mer med oss, enn hva personalet i den store 

barnehagen gjorde. Dette kunne som sagt ha med at det var mindre forhold å gjøre, eller 

mennesketyper eller annet. 
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Det fysiske miljøet 

 

Barnehagen var delt inn i avdelinger, men personalet kunne fortelle oss at barnehagen også 

var bygget med tanke på at den skulle være fleksibel. Dette så vi ved at avdelingene for barn i 

alderen 3 til 6 år var adskilt med en skyvedør. Personalet fortalte at de hadde forsøkt å åpne 

opp mellom avdelingene, men dette synes de ikke fungerte så bra og valgte å ha skyvedøren 

igjen.  

På småbarnsavdelingene var det også tenkt et slags samarbeid mellom avdelingene, ved at de 

hadde laget et stellerom på deling for begge avdelingene. Dette stellerommet var inne på den 

ene avdelingen og var upraktisk for den andre avdelingen å bruke. De brukte derfor 

handicaptoalettet inne hos seg som stellerom. Uteområdet var delt slik at de yngste barna 

hadde sitt eget område å være på og var plassert like utenfor småbarnsavdelingene. Inne på 

den avdelingen som vi observerte var det et stort rom som både var lekerom, lite kjøkken, 

spiserom og lesekrok med sofa. I tillegg hadde de et lekerom med en dør som kunne lukkes, 

en garderobe og et stellerom med vask og toaletter. 

 

 

3.7 Presentasjon av datamaterialet 

 

Som tidligere nevnt er feltarbeidet vårt først og fremst en kvalitativ studie. Med et større 

utvalg ville man ha mulighet til å gjøre en statistisk analyse og signifikansteste materialet. 

Innenfor tidsbegrensningene en masteroppgave har, hadde vi ikke mulighet til å gjennomføre 

en så omfattende studie og samtidig gå i dybden på de samspillserfaringer barn får i 

barnehagen. Med størrelsen på vårt utvalg kan vi først og fremst beskrive de barnehagene vi 

har observert i. Observasjonsskjemaet vårt har derimot både en kvantitativ og kvalitativ 

utforming. Kvalitativt i forhold til at vi har episodebeskrivelser som utdyper og forklarer, og 

kvantitativt i forhold til at skjemaet består av kategorier der vi kan kode og registrere ulike 

episoder som oppstår mellom barn og voksne. Dette har derfor likevel gitt oss kvantifiserbare 

data som vi kan analysere og sammenligne ved hjelp av et dataprogram for statistisk analyse. 
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Først førte vi inn observasjonsskjemaet med koder og all informasjon i dokumenter på pc (se 

vedlegg 4), og deretter valgte vi å bruke SPSS for å systematisere, beskrive, se etter 

eventuelle forskjeller og finne tendenser i tallmaterialet. 

I SPSS har vi lagt inn den kvantifiserbare informasjonen fra observasjonsskjemaene. Vi har 

lagt inn ulike variabler som for eksempel totalt antall registrerte episoder, kjønn, tid, hvilken 

barnehage, hvor mange barn og voksne som var til stede, hvor mange forskjellige voksne 

barnet har vært i kontakt med i løpet av en observasjonsøkt og alle de ulike handling- og 

kontaktepisodene vi registrerte. Vi brukte de ulike observasjonene som enheter i SPSS. Hadde 

vi brukt barnehagene eller barna som enheter ville variabel listen bli veldig lang og SPSS-

filen mer uhåndterlig. Vi ønsket også å skille på hva som var ettermiddag og formiddag i 

barnehagen. Dette gjorde vi for å unngå å få missing values, eller manglende verdier som ville 

resultert i problemer når vi skulle compute variablene og finne blant annet mean 

(gjennomsnitt). Dette har vi gjort med observasjonsøkten sett som en helhet og i forhold til de 

ulike situasjonene som måltidsituasjonene, bleieskiftsituasjonene og lek.  

Vi har valgt å benytte oss av deskriptiv statistikk i vår dataframstilling. I analysearbeidet med 

datamaterialet gjennomførte vi også signifikanstesting for å se om det var signifikante 

forskjeller mellom barnehagene. Med et lite utvalg kan en i utgangspunktet, som nevnt, ikke 

forvente å finne signifikante forskjeller. Likevel fant vi noen få signifikante forskjeller 

mellom barnehagene, men vi kom vi fram til at det ville være lite hensiktsmessig å benytte 

signifikanstesting i analysen av datamaterialet fordi utvalget var for lite.  

Frekvensene og gjennomsnittene vi kommer til å vise i tabellene nedenfor og i 

resultatkapitlet, vil likevel gi et bilde på likheter, tendenser og forskjeller mellom de ulike 

barnehagene. 

 

 

 

 

 



82 

 

3.7.1 Observasjonstid 

 

Tilsammen har vi observert 2475 minutter, det vil si i overkant av 41 timer fordelt på 24 

observasjonsøkter og 12 observasjonsbarn. Tabellen nedenfor viser hvor mye vi har observert 

i hver av barnehagene og hvor mye av hver enkelt situasjon vi har observert i de ulike 

barnehagene. 

 

Tabell 1: De ulike situasjonene i forhold til observasjonstid 

SITUASJON: STOR MELLOMSTOR  LITEN TOTALT 

MÅLTID 275 min 265 min 245 min 785 min 

LEK 340 min 445 min 390 min 1175 min 

BLEIESKIFT 75 min 50 min 55 min 180 min 

PÅKLEDNING 35 min                      __ 20 min 55 min 

SAMLING 30 min 25 min 25 min  80 min 

ORGANISERTE AKTIVITETER 95 min 65 min 40 min 200 min 

TOTALT 850 min 850 min 775 min 2475 min 

 

I tabellen ovenfor kan en se at vi har observert like mye i den store og den mellomstore 

barnehagen og noe mindre i den lille. I den store barnehagen og den mellomstore barnehagen 

observerte vi totalt 850 minutter i hver av barnehagene og i den minste barnehagen 775 

minutter. Variasjonen i hvor mye vi har observert i hver enkelt barnehage kommer av at vi 

måtte tilpasse tidspunktet for observasjonene til barnas soverutiner. Det varierte når de ulike 

barna skulle legges for å sove om formiddagene og når de våknet om ettermiddagene.   

Under observasjonene registrerte vi når de ulike aktivitetene og hverdagssituasjonene begynte 

og sluttet. Flere av aktivitetene og hverdagssituasjonene i barnehagene hadde glidende 

overganger og det ble i mange tilfeller vanskelig å sette det nøyaktige tidspunktet for når 

situasjonene startet og sluttet. Vi har derfor valgt å runde tiden opp til hele fem minutter. 
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Som tabell 1 viser har vi i de tre barnehagene tilsammen observert 1160 minutter lek, 785 

minutter måltid og 180 minutter med bleieskift. Dette fordelt på 30 observerte lekesekvenser, 

24 måltidsobservasjoner og 21 observerte bleieskiftsituasjoner. 

I tillegg observerte vi 55 minutter med påkledning, 80 minutter samlingsstund og 200 

minutter organiserte aktiviteter totalt i barnehagene. Denne tiden var fordelt på 4 

påkledningssituasjoner, 5 samlingsstunder og 7 organiserte aktiviteter. Dette mente vi var for 

få situasjoner til å gi oss et stort nok tallmaterialet og et godt nok sammenligningsgrunnlag. 

Vi har derfor valgt ikke å sammenligne barnehagene i forhold til påkledning, samlingsstund 

og organiserte aktiviteter. Vi vil likevel bruke tallmaterialet fra disse situasjonene når vi skal 

sammenligne barnehagene sett i forhold til observasjonsøktene i sin helhet og vil benytte oss 

av noen episodebeskrivelser av situasjonene i den kvalitative analysen av datamaterialet vårt. 

Av organiserte aktiviteter observerte vi baking, vannlek, juleverksted, musikklek, tegning og 

lignende. Disse aktivitetene har til felles at de mer eller mindre er styrt av de voksne, har ofte 

et mål og er som regel planlagt av personalet på forhånd. Dette er aktiviteter vi i mange 

barnehager finner på ukeplaner eller på månedsplaner. Ser vi barnehagene hver for seg, har vi 

i den største barnehagen observert 95 minutter med organiserte aktiviteter, i den mellomste 65 

minutter og i den lille barnehagen 40 minutter.   

 

 

3.7.2 Observasjonsøktenes varighet 

 

Tabell 2 på neste side, viser gjennomsnittet for hvor mange minutter observasjonsøktene varte 

i de ulike barnehagene. I tillegg viser den standardavvik og minimums- og maksimumstid 

knyttet til observasjonsøktene. Standardavviket representerer naturlig spredning og er et mål 

på hvor mye observasjonsenhetene varierer (Christophersen, 2009). I dette tilfellet er det hvor 

mye observasjonsøktenes lengde i de ulike barnehagene varierer. 
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Tabell 2: Observasjonsøktenes varighet i minutter 

 Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage 106.3 22.5 70 140 

Mellomstor barnehage 106.3 17.7 80 135 

Liten bhg. 96.9 21.0 65 130 

 

Som man kan se i tabell 2 ovenfor, varte hver observasjonssøkt gjennomsnittlig ca. 100 

minutter og varierte fra den korteste observasjonsøkten på 65 minutter til den lengste på 140 

minutter. Lengden på observasjonsøktene varierte, som nevnt tidligere, fordi 

observasjonsbarna ble lagt for å sove til forskjellig klokkeslett om formiddagene og våknet til 

ulik tid på ettermiddagene. 

 

 

3.7.3 Antall barn og voksne i de ulike barnegruppene 

 

På grunn av at det var både store barn (3-6 år) og små barn (0-3 år) i barnegruppen i den store 

barnehagen, og for å gi et mer rettferdig sammenligningsgrunnlag mellom barnehagene, viser 

vi i tillegg til det det reelle antallet, også barn regnet om til ekvivalenter i tabell 3 nedenfor. I 

barnehagesammenheng er det vanlig å regne barn som ekvivalenter når man skal beregne 

antall barn i forhold til voksne. Dette fordi barn under 3 år krever mer personal enn barn over 

3 år. Barn under 3 år regnes som 2 ekvivalenter og barn over 3 år regnes som 1 ekvivalent. 

Tabell 3 på neste side, viser antall barn og voksne, antall ekvivalenter, voksen – barn ratio og 

voksen- barn ratio når barn er regnet om til ekvivalenter. 
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Tabell 3: Antall barn og voksne 

 STOR MELLOM LITEN 

VOKSNE 16 6 4 

BARN 50 18 12 

EKVIVALENTER 78 36 24 

VOKSEN- BARN RATIO UTEN EKVIVALENTER 3.1 3 3 

VOKSEN- BARN RATIO MED EKVIVALENTER 4.9 6 6 

 

 

Som tabell 3 viser, er den store barnehagen i utgangspunktet best bemannet når barn er 

omgjort til ekvivalenter med en voksen-barn ratio på 4.9 og de er da godt under den tidligere 

nevnte bemanningsavtalen mellom Oslo Kommune og Utdanningsforbundet som er 6 

ekvivalenter pr. voksen. Den mellomstore og den lille barnehagen har 6 ekvivalenter pr. 

voksen. Teller en det reelle antall barn, er normeringen 1 voksen pr. 3 barn under 3 år og 1 

voksen pr. 6 barn over 3 år. 

Vi har avgrenset barnegruppene til hvordan de ulike barnehagene har valgt å organisere seg. 

Vi anser barnegruppen for å være de barna i barnehagen som oppholder seg på de samme 

rommene større deler av dagen.  

I den store barnehagen regner vi teamet vi fulgte og observerte barn i, som barnegruppen. 

Teamet bestod av 16 ansatte og 50 barn. Selv om dette teamet var delt opp i flere baser, har vi 

valgt å se på hele teamet som barnegruppen. Dette fordi basene på teamet hadde de samme 

oppholdsrommene og fordi gruppestrukturen mellom basene var flytende. De hadde blant 

annet 2 basedager og 2 gruppedager i uken. På basedagene var barna organisert etter baser og 

på gruppedagene ble barna på tvers av basene delt inn i grupper etter alder. Etter det vi kunne 

observere var hele teamet sammen på ettermiddagene og under måltidene var størsteparten av 

barna på teamet til stede.   

I den mellomstore barnehagen bestod småbarnsbasen av to team. De to teamene samarbeidet 

og hadde lokaler ved siden av hverandre. Hvert av teamene bestod av 9 barn og 3 voksne. 
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Siden de i store deler av dagen oppholdt seg i de samme lokalene, har vi valgt å regne de to 

teamene som én barnegruppe. 

I den lille barnehagen har vi valgt å se avdelingen som observasjonsbarna våre tilhørte som 

barnegruppen. Den lille barnehagen hadde 2 småbarnsavdelinger, men disse avdelingene 

hadde avgrensede lokaler og var stort sett bare sammen i utetiden.  Avdelingen vi observerte i 

bestod av 12 barn og 4 voksne. Denne avdelingen hadde i tillegg en ekstra voksen noen timer 

i uken for å hjelpe det ene personalet. Dette er en såkalt ekstraressurs, “skulder til skulder”, 

som skal hjelpe en arbeidstager i å lette dennes arbeid for å unngå en eventuell sykemelding. I 

den store barnehagen var det i utgangspunktet 28 barn som var under 3 år av totalt 50 barn i 

barnegruppen. Det vil si at i den store barnehagen bestod barnegruppen av 78 ekvivalenter. I 

den mellomstore og den lille barnehagen var det kun barn under 3 år i barnegruppene vi 

observerte i. Omgjort til ekvivalenter blir det 36 i den mellomstore og 24 i den lille 

barnehagen. 
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4 Resultat   

 

I det følgende kommer en fremstilling av datamaterialet fra studien vår; som er en 

kombinasjon av tallmateriale og beskrivelser fra observasjonene. Kombinasjonen av 

tallmaterialet og beskrivelsene fra observasjonene utfyller hverandre og gir et fyldigere bilde 

av hvordan ettåringens kontakt med voksne kom til uttrykk i de ulike barnehagene. På denne 

måten kan vi vise både tendenser generelt i alle barnehagene og de enkelte barnehagene hver 

for seg. 

Resultatkapitlet er delt inn etter problemstillingene. Under hver problemstilling blir tilhørende 

kvantifiserbare data og kvalitative beskrivelser presentert, samt tilslutt en oppsummering av 

funnene med våre. 

Fra observasjonene våre har vi valgt ut beskrivelser fra de forskjellige situasjonene vi 

observerte og disse fungerer som eksempler på hvordan de ulike situasjonene var i 

barnehagene. Vi har forsøkt å finne de eksemplene som er mest representative fra de ulike 

barnehagene. Det vil si at eksemplene vi beskriver ikke har skilt seg ut i forhold til de ulike 

situasjonene vi har observert. For eksempel i måltidseksempelet fra den lille barnehagen 

beskriver vi verken det måltidet som hadde flest scoringer av kontakt eller det som har 

færrest. Vi har forsøkt å finne så godt det har latt seg gjøre en gjennomsnitts 

observasjonsbeskrivelse av formiddagen, ettermiddagen, måltidet, bleieskiftet og leken i de 

ulike barnehagene.  

De tre siste eksemplene under den første problemstillingen har vi valgt ut noen observasjoner 

som nødvendigvis ikke er typiske eksempler fra de ulike barnehagene. Vi har valgt å ta med 

disse fordi de enten er gode eksempler på hvordan den voksne har håndtert en situasjon eller 

som viser noen utfordringer de voksne kan ha i hverdagen i barnehagen med ettåringer. 
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4.1 Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de 

voksne i hverdagen i barnehagen, og hvordan ser 

dette ut i de ulike barnehagene? 

 

 

4.1.1 Antall barn og voksne til stede i barnegruppene i de ulike 

barnehagene 

 

Tabell 4 nedenfor viser gjennomsnittlig hvor mange barn og voksne som har vært til stede de 

dagene vi observerte. Underveis i feltarbeidet registrerte vi hvor mange barn og voksne som 

var til stede i barnegruppene vi observerte i og registrerte dette ved å spørre personalet og se 

på lister over hvilke barn og personal som var til stede den gjeldende dagen. Vi har telt barn 

og voksne i de barnegruppene observasjonsbarna våre tilhørte.  

 

Tabell 4: Barn og voksne til stede totalt 

  Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage Voksne 10.4 .5 10 11 

Barn 41.6 4.0 36 47 

Mellomstor barnehage Voksne 5.5 .5 5 6 

Barn 15.6 1.1 14 17 

Liten barnehage Voksne 4.5 .5 4 5 

Barn 11.5 .5 11 12 

 

Det var flere av barna og de voksne som ikke var til stede mens vi observerte. Dette fordi de 

enten hadde fri eller var syke. Den store barnehagen var mer rammet av både sykdom blant 

personalet og blant barna i observasjonsperioden enn de to andre barnehagene. 

I den store barnehagen fikk vi dessverre ikke registrert om de barna som var borte var over 

eller under 3 år. Det var vanskelig for oss som ukjente for barna å få oversikt over hvilke barn 

som var borte og vi ønsket i tillegg ikke å belaste personalet med altfor mange spørsmål. 

Dette ga oss ett problem i forhold til å sammenligne den store barnehagen med de to andre 
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barnehagene ut fra ekvivalenter. For å imøtekomme dette problemet har vi regnet ut to tall for 

den store barnehagen ved å enten anta at samtlige av barna som ikke var til stede var barn 

under 3 år eller anta at samtlige som var borte var over 3 år. Som vi ser i tabell 2 ovenfor var 

det i den store et gjennomsnitt på 41,6 barn til stede. Hvis vi antar at samtlige barn som var 

borte var under 3 år, var det i gjennomsnittlig 61,2 ekvivalenter til stede. Antar vi at alle som 

var borte var over 3 år, var det 69, 6 ekvivalenter til stede i gjennomsnitt. Det er rimelig å anta 

at de barna som ikke var til stede bestod av en blanding av barn over og under 3 år og det 

reelle tallet for antall ekvivalenter til stede lå en plass mellom 61,2 og 69,6 ekvivalenter. 

Fordeler vi antall ekvivalenter (barn) på gjennomsnittlig antall voksne til stede, var det i den 

store barnehagen gjennomsnittlig mellom 5,9 og 6,7 ekvivalenter (barn) pr. voksen. Den store 

barnehagen ligger akkurat innenfor normeringen, som er som tidligere nevnt på 6 ekvivalenter 

pr. voksen, hvis samtlige av de som var borte var under 3 år. De ligger i overkant av 

normeringen hvis noen eller alle av de som var borte var over 3 år. 

Som tabell 4 ovenfor viser var det i den mellomstore barnehagen gjennomsnittlig 15,6 barn til 

stede, det vil si 31,2 ekvivalenter. Dette blir en voksen-barn ratio på 1:5,6 ekvivalenter. I den 

lille barnehagen var det gjennomsnittlig 11,5 barn til stede, det vil si 23 ekvivalenter og 5,1 

ekvivalenter pr. voksen. Her ser vi at både den mellomstore og den lille barnehagen ligger 

innenfor normeringen og har et lavere antall ekvivalenter pr. voksen enn den store 

barnehagen. Dette på tross av at den store barnehagen i utgangspunktet var bedre bemannet 

enn de to andre barnehagene slik som tabell 3 viser. 

 

 

4.1.2 Hvor mange forskjellige voksne var barna i kontakt med i de 

ulike barnehagene 

 

Tabell 5 på neste side, viser hvor mange forskjellige voksne observasjonsbarnet var i kontakt 

med i løpet av en observasjonsøkt. 

 



90 

 

Tabell 5: Gjennomsnittlig hvor mange voksne barna var i kontakt med 

 Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage 5.3 2.6 3 10 

Mellomstor barnehage 4.4 1.3 2 6 

Liten barnehage 4.9 1.6 3 8 

 

Her ser vi at gjennomsnittet varier fra 4.4 forskjellige voksne i den mellomstore barnehagen 

til 5.3 forskjellige voksne i den store barnehagen. På tross av at de i den lille barnehagen kun 

har 4 ansatte på avdelingen vi observerte i, har de et gjennomsnitt på 4.9 forskjellige voksne. 

De varierer fra et minimum på 3 forskjellige voksne til et maksimum på 8 forskjellige voksne. 

Gjennomsnittet på 4.9 og maksimumstallet på 8 kan forklares ut fra at den ene formiddagen vi 

var og observerte, var det juleverksted på tvers av avdelingene i barnehagene. Barna fra 

avdelingen vi observerte i, var blandet med barn og voksne fra de andre avdelingene i 

barnehagen. I tillegg hadde de som nevnt tidligere en ekstraressurs. Den store barnehagen 

varierer fra et minimum på 3 forskjellige voksne til et maksimum på 10. Dette samsvarer med 

gjennomsnittlig antall voksne til stede på 10.4 voksne som tabell nr. 4 viser. Det vil med 

andre ord si at i løpet av de 8 observasjonsøktene vi har gjennomført i den store barnehagen 

har observasjonsbarnet vært i kontakt med omtrent samtlige som har vært på jobb den dagen. 

I den mellomstore barnehagen varierer det fra 2 til 6 forskjellige voksne og samsvarer med 

antall ansatte på de to teamene vi fulgte. 

 

 

Formiddag 

 

Tabell 6 på neste side, viser antall forskjellige voksne observasjonsbarnet var i kontakt med 

på formiddagene. 
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Tabell 6: Gjennomsnittlig forskjellige voksne på formiddagen 

 Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage 3.3 .5 3 4 

Mellomstor barnehage 3.5 1.3 2 5 

Liten barnehage 6.0 1.4 5 8 

 

Her ser vi at antallet forskjellige voksne som observasjonsbarnet har vært i kontakt med i 

løpet formiddagen er ganske likt mellom den store og den mellomstore barnehagen, med 

henholdsvis gjennomsnittlige 3,3 og 3,5 forskjellige voksne. Det er den lille barnehagen som 

avviker i denne tabellen med i underkant av dobbelt så mange forskjellige voksen i forhold til 

observasjonsbarnet. Dette kommer naturligvis av, som nevnt ovenfor, den ene situasjonen 

med juleverkstedet. I den mellomstore barnehagen og den store barnehagen var det flere 

organiserte aktiviteter på formiddagen hvor de delte barna inn i mindre grupper og som også 

kan forklare disse tallene. 

 

 

Ettermiddag 

Tabell 7 nedenfor viser antall forskjellige voksne observasjonsbarnet var i kontakt med på 

formiddagene. 

Tabell 7: Gjennomsnittlig forskjellige voksne på ettermiddagene 

 Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage 7.3 2.2 5 10 

Mellomstor barnehage 5.2 .5 5 6 

Liten barnehage 3.8 1.0 3 5 

 

 

I tabell 7 ser vi at det er den store barnehagen som skiller seg ut. Her er observasjonsbarnet i 

kontakt med 7,3 forskjellige voksne i gjennomsnitt i løpet av en ettermiddag.  Den mellomste 

ligger mellom den store og den lille barnehagen med 5,2 forskjellige voksen. Man kan også 

lese i tabellen at det i den store barnehagen er en situasjon der et barn på ettermiddagen var i 
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kontakt med 10 forskjellige voksne. Dette samsvarer både med vårt inntrykk av 

ettermiddagen i den store barnehagen, og med at de selv fortalte at de hadde flere utfordringer 

i forhold til å få ettermiddagen til å forløpe på en god måte.  

 

 

4.1.3 Hyppighet av handling- og kontaktepisoder i de ulike 

barnehagene 

 

I tabell 8 nedenfor, har vi lagt sammen kategoriene kortvarig kontakt og langvarig kontakt 

uavhengig om kontaktepisodene er initiert av den voksne eller barnet.  Det samme har vi gjort 

med de registrerte handlingsepisodene. Dette er regnet om til et gjennomsnitt pr. 60 minutter. 

 

Tabell 8: Kontakt og handling 

  Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage Kontakt 12.0 8.5 3.8 30.0 

Handling 15.8 6.2 5.3 22.9 

Mellomstor barnehage Kontakt 17.0 6.9 9.9 27.0 

Handling 10.1 2.6 5.4 13.9 

Liten barnehage Kontakt 16.1 5.5 10.2 25.5 

Handling 12.1 3.8 5.3 21.8 

Barnehagene totalt Kontakt 15.0 7.1 3.8 30.0 

 Handling 12.7 5.2 5.3 22.9 

 

I barnehagene sammenlagt ser vi at det er gjennomsnittlig 15 episoder med kontakt i timen, og 

gjennomsnittlig 12 episoder med handlinger i timen. Dette viser at det er flere episoder hvor 

det oppstår kontakt enn episoder med handling, når man ser på barnehagene totalt sett. Videre 

ser vi at det er den store barnehagen som har lavest gjennomsnitt i timen med 12 

kontaktepisoder i timen, og vi ser at det varierer med et gjennomsnitt på 3,8 episoder med 

kontakt i timen til 30 episoder. Vi ser også at de scorer høyest på episoder med handling 

gjennomsnittlig i timen. Den mellomstore barnehagen scorer høyest på antall episoder med 

kontakt gjennomsnittlig i timen, og lavest på gjennomsnittlig antall episoder med handling i 
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timen. Vi ser også at de varierer mindre, med et minimum av episoder med kontakt i timen på 

9,9 og et maksimum på 27 episoder med kontakt i timen.  

 

 

Formiddag 

 

I denne tabellen har vi lagt sammen alle registrerte kontaktepisoder uavhengig om det er 

kortvarig eller langvarig kontakt og uavhengig om den er initiert av den voksne eller barnet. 

Dette er et gjennomsnitt pr. 60 min. 

 

Tabell 9: Kontakt formiddag 

 Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage 17.8 8.8 9.3 30.0 

Mellomstor barnehage 17.3 8.6 9.9 27.0 

Liten barnehage 17.7 6.2 10.2 25.5 

Barnehagene totalt 17.6 7.2 9.3 30.0 

 

I denne tabellen ser vi at alle tre barnehagene kommer ganske likt ut når det gjelder episoder 

med kontakt på formiddagen, og varierer med et gjennomsnitt på 17,3 og 17,8 episoder med 

kontakt i timen. Det er heller ikke store forskjeller i minimum og maksimums tall mellom 

barnehagene. Hvis vi ser på barnehagene totalt varier det fra 9,3 episoder med kontakt 

gjennomsnittlig i timen til 30 episoder. Den lille barnehagen skiller seg til en viss grad ut med 

et kortere intervall fra 10,2 til 25,5 episoder i timen. 
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4.1.4 Eksempler fra formiddagen i de ulike barnehagene 

 

Eksempel nr. 8 Malin: 

 Fra formiddagen i den lille barnehagen: 

Observasjon fra kl. 10.10 til kl. 11.50. 

I dag er det planlagt juleverksted på tvers av avdelingene i barnehagen, der hensikten er å lage 

julepynt. I dag skal en gruppe med barn fra den avdelingen som vi observerer være på en 

storebarnsavdeling (avdeling med barn fra 3 til 6 år) og lage julepynt sammen med dem. Når 

vi kommer inn på storebarnsavdelingen setter alle seg slik at de blir 11 små og store barn 

rundt et bord, og 4 voksne. På bordet er det lagt ut forskjellig materiale, som filt i forskjellige 

farger, lim, glitter, fyrstikkesker og ukokt pastaskruer. Malin (1,10 år) sitter ved bordet på 

fanget til en voksen fra sin avdeling, Sigrid, mens de hører på at en voksen fra 

storebarnsavdelingen, Karianne, fortelle hva de skal gjøre. Deretter går alle de store barna 

(som er over 3 år) på puterommet for å leke mens de minste fra småbarnsavdelingen skal få 

lage pynt.  

“Karianne (voksen fra annen avdeling) og Thea (voksen fra annen avdeling) snakker med 

Malin om hva hun heter. Malin mumler noe tilbake. Karianne gir Malin er fyrstikkeske. Malin 

ser på den og viser den til Karianne. De ser på fyrstikkesken sammen. Malin legger fra seg 

esken, og Karianne sier at den er Malin sin. Malin velger seg litt grønn filt, og Karianne sier: 

“Du vil ha grønn filt ja.” Sammen ser de på esken og Karianne sier at filten skal være på 

esken. Malin viser deretter esken til Karianne, men da er Karianne opptatt med et annet barn, 

og får det ikke med seg. Karianne viser Malin hvordan hun skal lime på filten på esken, og 

hjelper henne å gjøre det. Malin tar filten av igjen mens Karianne hjelper et annet barn, og 

Karianne hjelper henne og ta den på igjen. Malin vil ha kanelstang på også, og det får hun, 

men det er Karianne som limer den på. Malin tar den av. Karianne sier: “Så flink du er!” 

Malin vil ha mer frø, men Karianne sier: “Nå er du ferdig. Er du ferdig?” Malin svarer ikke 

og plukker av filten og frøene igjen. Malin sier til Thea at hun er ferdig, og hun hjelper Malin 

ned fra stolen. Malin kommer etter en stund tilbake og sier til Sigrid (voksen fra Malins 

avdeling) at hun vil mer, men Sigrid er opptatt og svarer ikke. Karianne sier at hun er 

ferdig.” 
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Etter at denne organiserte aktiviteten er ferdig leker Malin en stund på avdelingen for de store 

barna. Thor (voksen fra storebarnsavdelingen) hjelper henne, og viser henne leker. Deretter 

går Malin og de andre småbarna ned på sin egen avdeling. Malin får ny bleie av Greta 

(voksen fra sin Malins avdeling). Deretter er det måltid, og her får Malin hjelp av og snakker 

med Tina, Stian og Janne (voksne fra Malins avdeling). 

I denne observasjonen ser vi at Malin i løpet av 100 minutter er i kontakt med 8 forskjellige 

voksne. Dette er ikke noe som Malin opplever til vanlig, fordi juleverksted er noe man har en 

gang i året. Malin lager julepynten sin med en voksen fra en annen avdeling, og som hun ikke 

har daglig kontakt med. Den voksne Malin samhandler med, snakker til Malin og viser henne, 

men hører henne på mange måter ikke. Malin gir uttrykk for at hun vil lage mer, men får 

beskjed om at hun er ferdig. Dette kan skyldes at Karianne ikke kjenner Malin så godt, og 

derfor ikke klarer å skjønne hennes signaler. Det kan også skyldes at det er mange barn som 

skal ha hjelp, og Karianne har mange hun skal følge med på samtidig, og dermed er 

ukonsentrert. Vi undret oss over hensikten med å ha aktiviteten på en annen avdeling. De 

store barna lekte inn på puterommet, slik at de var jo ikke så mye sammen med de yngre 

barna. Det kunne være for å bli kjent med de voksne på storebarnsavdelingen fordi de etter 

hvert som de blir eldre skal begynne der.   

 

 

Eksempel nr. 9 Mathea:  

Fra formiddag i den mellomstore barnehagen 

Observasjon fra kl.10.15 til kl. 10.25  

Det ene har gått på tur, og det andre teamet går inn på sanserommet for å ha massasje. 

Madrasser legges utover gulvet og barna hjelper til. Noen av barna har allerede lagt seg på 

madrassene, mens noen av barna fortsatt leker.  Det er 7 barn og 2 voksne som er med på 

aktiviteten. Mathea (1.06) sitter på en madrass og bygger med klosser. Ane (voksen) sitter ved 

siden av.  

“Lekene blir samlet inn og Ingrid (voksen) kommer inn på sanserommet. Hun snakker med 

viskestemme. Hun skrur av lyset og setter på “sanselys” (dempet belysning med farge). 
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Deretter blir det satt på rolig musikk på CD-spilleren. De voksne ruller massasjeballer på 

ryggene til barna og barna ruller massasjeballer på ryggene til hverandre eller på de voksne. 

Noen av barna sitter på madrassene, andre ligger på magen eller ryggen. Barna bytter på å 

bli massert eller massere andre barn. Ingrid sier til Mathea: “kom, kom” og peker på en 

madrass som ligger ved siden av Ane. Mathea legger seg på madrassen. Ane ruller 

massasjeball på ryggen til Mathea og avslutter når Mathea protesterer og reiser seg opp. Ane 

sier da til Mathea: “Du kan gi massasje til meg?”.  Mathea (1.06) ruller massasjeballen over 

skuldrene til Ane en liten stund før hun setter seg ned og ruller massasjeballen på gulvet. 

Noen av barna har gått bort til døren og prøver å åpne den. Ingrid har reist seg opp et par 

ganger og lukket igjen døren igjen før hun sier at de skal avslutte aktiviteten”.  

Det var tydelig at denne aktiviteten hadde barna gjort før. De var med på å legge madrassene 

utover og når Ingrid dempet lyset og satt på musikken, begynte de å massere hverandre med 

massasjeballene som hadde blitt delt ut. De voksne behøvde ikke å forklare hva de skal gjøre.  

Etter at aktiviteten er ferdig forklarer Ingrid oss at de vanligvis er 3 voksne når de 

gjennomfører denne aktiviteten og at hun opplevde at barna var mer urolig enn de pleier. Vi 

som utenforstående hadde ikke den samme opplevelsen av barna. Vi opplevde denne 

situasjonen som rolig og at den godt kunne vart en stund til. Dette var den første 

observasjonsdagen i den mellomstore barnehagen og det kunne virke som Ingrid var litt 

påvirket av at vi var til stede. På en annen side kan Ingrids valg med hensyn til å avslutte 

seansen forståes utfra at hun kjenner barna godt og er var på deres signaler for å være ferdig 

med en aktivitet.  

Det mest interessante i dette eksempelet er likevel først og fremst kontakten som blir etablert 

mellom Ane (voksen) og Mathea (1.06 år). I løpet av denne sekvensen på 10 minutter hadde 

Ane og Mathea en langvarig kontakt som varte i 3 minutter uten mye verbal kommunikasjon. 

Ane var sensitiv på Matheas signaler og lot henne få styre situasjonen. Da Mathea ga uttrykk 

for at hun ikke vil bli massert mer, foreslo Ane at Mathea kunne massere henne. Dette gjør 

Mathea en liten stund før den langvarige kontakten avsluttes ved at Mathea setter seg ned og 

begynner å leke med massasjeballen. Her får Mathea velge når hun ikke vil bli massert mer 

eller ikke vil massere Ane mer og hun får lov til å sitte og leke med massasjeballen.  
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Eksempel nr. 10 Tilde:  

Fra formiddagen i den store barnehagen 

Observasjon fra kl. 09.30 til kl. 11.05. 

I dag er det planlagt vannlek på vannrommet. Dette rommet ligger et stykke unna, men det går 

heis dit, og det ser det ut som barna syns er gøy. På vannrommet i dag er det 2 voksne og 4 

barn under tre år. Barna sitter i et lite basseng med en dusj. Rommet er flislagt og det er varm 

og god temperatur. Jeg observerer Tilde på 1,01 år. 

“Tilde (1,01 år) sitter i bassenget med en smukk i munnen og en spade i hånden. Hun har en 

bøtte foran seg som hun heller vann i. Olga (voksen) sier: “Vil du ta ut fiken?” Tilde er så 

konsentrert om bøtten at hun ikke ser ut til å oppfatte hav Olga sier. Så blir dusjen skrudd på 

og Tilde smiler. Olga snakker med Tilde om at Tilde har to spader. Tilde ser på Olga og 

smiler og babler. De ser ut som de har et felles fokus. Olga setter på vannet fra kranen og alle 

barna smiler. Tilde sier “Oj!” og Olga svarer “Oj!”. Olga viser Tilde en flodhest, og Tilde 

smiler til Olga. Så begynner noen av barna å bli ferdige, og vil opp av vannet. Tilde ser ut 

som hun koser i vannet, men så strekker hun seg mot Olga. Olga spør om hun vil opp, og 

Tilde klynker til svar, og blir tatt opp.” 

Deretter blir barna kledd på og tatt med opp på fellesområdet/kjøkkenet til teamet. Barna leker 

på en sklie som er midt i rommet, og med noen leker som ligger på gulvet. Olga har flere 

episoder med kontakt med Tilde.  

“Hun hjelper Tilde på sklien og holder Tilde i hendene og hopper og synger. Etter en stund 

må Olga gå for å lage med mat, Tilde klynker, men Olga forklarer hva hun skal, og da virker 

Tilde fornøyd. Olga står ved benken og lager mat og veksler blikk med Tilde mens de smiler 

begge to. Tilde viser at hun vil ha en kopp og får det av Olga. Tilde ser på Olga og smiler, og 

Olga spør om Tilde tuller. Så er maten ferdig, og barna setter seg ved bordet. Lars setter 

Tilde på stolen ved matbordet.” 

Under måltidet er det 13 barn og 4 voksne på kjøkkenet som skal spise. Tilde sitter ved et 

bord med Katinka (voksen) og tre andre barn.  

“Tilde virker fornøyd, og babler og spiser. Det er god og rolig stemning. Et barn gråter, og 

Katinka snakker litt med henne, men barnet slutter ikke og Katinka gjør ikke noe mer med det. 

Olga kommer etterhvert bort og tar med seg barnet for å legge henne. Tilde ser på Katinka 
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med et lurt smil, og det ser ut som om hun vil tulle med Katinka, og Katinka smiler tilbake. 

Det kommer noen andre barn inn og setter seg ved et bord, og får mat. De sitter der uten en 

voksen, og vandrer litt til og fra bordet. Det er god stemning. Tilde ser ut til å kose seg med 

maten. Hun spiser litt brød og litt pålegg. Så kommer et lite barn bort til Tilde og gir henne 

en smukk. Deretter er hun ferdig med å spise, og Olga henter henne og legger henne.” 

I dette eksempelet ser vi en formiddag som både innebefatter en organisert aktivitet og lek. 

Her er Tilde hele tiden i en liten gruppe med to voksne, frem til måltidet. Her er det mange 

kontakt episoder mellom Olga og Tilde, og Tilde virker veldig blid og fornøyd for det meste 

av tiden. Hun krabber mye rundt mens hun er på kjøkkenet. Olga er oppmerksom på Tilde, 

hører hva hun sier og følger opp. Når Olga må lage mat, ser det ut til at Tilde ikke er glad for 

at Olga går, eller kanskje hun ikke er sikker på hvor Olga skal, og lager en lyd for å vise dette 

(Tilde har ikke så mye verbalspråk). Olga tar Tildes uttrykk på alvor og svarer henne, og det 

ser vi at Tilde setter pris på. Olga har flere episoder med felles oppmerksomhet med Tilde. 

Dette spesielt tydelig i den episoden som Olga holder hender med Tilde og synger. 

 

 

Ettermiddag 

 

I tabell 10 har vi lagt sammen alle registrerte kontaktepisoder uavhengig om det er kortvarig 

eller langvarig kontakt og uavhengig om den er initiert av den voksne eller barnet. Dette er et 

gjennomsnitt pr. 60 min. 

 

Tabell 10: Kontakt ettermiddag  

 Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage 6.2 2.1 3.8 8.6 

Mellomstor barnehage 16.6 6.0 11.6 25.2 

Liten barnehage 14.5 5.0 10.2 21.2 

Barnehagene totalt 12.4 6.3 3.8 25.2 
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I tabell 10 kan vi se at det er et gjennomsnitt på 12,4 episoder med kontakt i timen på 

ettermiddagen i barnehagene totalt sett. Her ser vi at den store barnehagen utmerker seg med å 

ha et betydelig mindre antall episoder med kontakt i timen enn de to andre barnehagene. Den 

har et gjennomsnitt på 6,2 episoder med kontakt i timen, mot den mellomstore barnehagen 

som scorer høyest med 16,6 episoder og den lille barnehagen med 14,5 episoder. Den store 

barnehagen har et maksimums gjennomsnitt på 8,6 episoder med kontakt i timen, noe som er 

lavere enn minimumsgjennomsnittene i de to andre barnehagene. 

 

 

4.1.5 Eksempler fra ettermiddagene i de ulike barnehagene 

 

Eksempel nr. 11 Aslaug:  

Fra ettermiddag i den mellomstore barnehagen  

Observasjon fra kl.14.25 til kl. 14.40. 

Ettermiddagsmåltidet er ferdig og barna fra begge teamene leker på Rødt teamrom. To av de 

voksne sitter på gulvet sammen med barna, mens de andre voksne rydder av bordene og 

skifter bleie på barna. Det har gått 5 minutter siden måltidet er ferdig og i løpet av denne tiden 

har Aslaug (1.06) lekt litt og blitt skiftet bleie på. Nå er hun ferdig skiftet på og blir løftet inn 

på Rødt teamrom. Etter hvert som de voksne er ferdig med å rydde eller skifte bleie kommer 

de inn på Rødt teamrom og er sammen med barna.   

“Aslaug (1.06) går inn på sanserommet og finner seg en lekehammer. Etter en stund begynner 

hun å gråte fordi hun har slått seg selv på munnen med hammeren. Elin (voksen) går bort til 

henne og trøster henne. Etterpå følger Aslaug (1.06) etter Kaja (voksen) som har gått inn på 

Blått teamrom for å hente en innedumpe. Kaja løfter innedumpen inn på Rødt teamrom og 

sier samtidig til Aslaug: “Aslaug vi skal ikke være inne der”. Aslaug hører og svarer ved å gå 

tilbake på Rødt teamrom. Kaja går inn på sanserommet og setter på musikk. Aslaug hører 

musikken og går inn på sanserommet og begynner å danse. Kaja sier til Aslaug: “Rundt og 

rundt….kanskje du skulle prøve den andre veien også Aslaug”. Aslaug fortsetter å danse 
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rundt og rundt sakte samme vei. Kaja spør: “Blir du svimmel Aslaug? Skal vi danse?”. 

Aslaug går bort til Kaja og de danser en liten stund sammen.  Etterpå finner Aslaug en dukke 

hun kan danse med og Nora (voksen) sier: danser du med dukka du?”. Aslaug fortsetter å 

danse rundt og rundt med dukka i hendene”. 

Overgangene mellom måltid, bleieskift og lek går smidig. De voksne har fordelt 

arbeidsoppgavene mellom seg og det er hele tiden noen som er sammen med barna. Når 

Aslaug slår seg får hun raskt trøst. De har valgt å stenge av det ene teamrommet, dette kanskje 

for å ha bedre oversikt over barna når de rydder etter maten. Aslaug kan velge mellom å leke 

på Rødt teamrom eller inne på sanserommet. Barna fordeler seg på begge rommene og 

vandrer i mellom disse. Her er de voksne tilgjengelige for samspill med barna. I løpet av 

denne sekvensen har Aslaug kontakt både med Kaja og Nora. De voksne følger med på hva 

barna gjør og engasjerer seg i det de foretar seg. Når Aslaug får spørsmål om å danse med 

Kaja, responderer Aslaug ved å gå bort til henne. Når Nora sier “danser du med dukka du?” 

kan det forståes som at hun åpner opp for en dialog med Aslaug. Aslaug svarer ikke, men 

fortsetter å danse. Noras utsagn kan også sees på som en bekreftelse på at Nora “ser” henne.  

 

 

Eksempel nr. 12 Thomas: 

 Fra ettermiddagen i den store barnehagen  

Observasjon fra kl.14.45 til kl. 15.20. 

Måltidet er ferdig og Thomas (1.10 år) har reist seg opp på stolen. Mona (voksen) løfter han 

ned og viser han veien bort til vasken. Silje (voksen) vasker ansiktet til Thomas og etterpå 

begynner han å leke på kjøkkenet. Caroline (voksen) går forbi Thomas, ser på han og lager 

en grimase. Thomas svarer henne ved å smile og le. Han fortsetter å leke videre på kjøkkenet 

en stund til, før han tusler inn på kontoret som ligger ved siden av kjøkkenet. Etter en kort 

stund blir han leid ut av kontoret og inn på kjøkkenet av Silje (voksen) og Thomas begynner å 

leke på kjøkkenet igjen. Etter en kort stund løper han inn i dukkekroken. Der leker han alene i 

omtrent 3- 5 minutter før Kari (voksen) kommer inn og sier “vi skulle ikke være her”.   

Her ser vi at Thomas vandrer fra rom til rom, men blir leid ut av de rommene han ikke får lov 

å oppholde seg i. Etter dette blir Thomas leid bort fra dukkekroken og inn på 
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dramarommet/kroken og bort til noen andre barn. Det er to voksne i rommet og omkring 13-

14 barn med en blanding av store og små. Inne på dramarommet virker det litt kaotisk og de 

voksne må trå til å trøste og ordne opp i konflikter som oppstår mellom barna. Etter 5 

minutter på dramarommet går Thomas inn på kjøkkenet. Her går flere voksne til og fra. Noen 

av de største barna er i garderoben og kler på/klees på for å gå ut. Det er 6 småbarn som leker 

på kjøkkenet. En jente (11/2 til 2 år) slår et annet barn som er i rommet og en forelder som er 

der for å hente sitt barn er den som griper inn, trøster og setter grenser. En av de voksne 

rydder på kjøkkenet etter maten, men det virker ikke som den voksne får med seg opptrinnet. 

Det virker ikke som de andre voksne som går til og fra rommet gjør heller. Det er litt uklart 

om det er noen voksne som har ansvar for barna som oppholder seg på kjøkkenet.  

“Thomas leker med en kost på kjøkkenet, går etterhvert bort til stellerommet og så bort til 

vasken og vasker hender. Kine (voksen) kommer bort og småprater med han. Thomas nikker 

til det hun sier. Jeg overhører at Kine sier til en annen voksen: “vi bør vel fordele oss litt på 

forskjellige rom”. Kine leier Thomas inn på byggerommet/kroken sammen med noen av de 

andre småbarna.” 

Det settes da i gang med rydding av madrasser fra barnas soving/hviling. Thomas finner seg 

en leke og leker med den. Det er en voksen og fem barn i rommet. Barna leker rolig og den 

voksne er aktivt med i lek med barna. De siste 10 minuttene av observasjonsøkten denne 

ettermiddagen leker Thomas i “byggekroken” med få barn og en voksen til stede. 

Som eksempelet viser, kan det se ut som den store barnehagen sliter med overgangssituasjon 

etter måltidet på ettermiddagen. Det virker ganske kaotisk og litt uklart hvem som har ansvar 

for barna og hvor de skal være. Thomas har lite kontakt med de voksne, bortsett fra de 

gangene han blir leid ut fra rom han ikke får lov å oppholde seg. Etter i overkant av en halv 

time blir barna fordelt på de ulike “rommene/krokene”.  
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4.1.6 Fordelingen av registrerte episodekategorier i de ulike 

barnehagene 

 

Tabell 11 viser hvordan de registrerte episodene fordeler seg innenfor de ulike kategoriene. Vi 

har laget en kolonne for antall registrerte episoder og en kolonne for episoder pr. 60 minutter. 

Dette gjør vi fordi vi ikke har observert like lenge i hver barnehage og for å yte barnehagene 

større rettferdighet i forhold til scoringer. I kolonnen for episoder pr. 60 minutter, har vi delt 

antall registrerte episoder på tiden som er observert i de ulike barnehagene og ganget dette 

opp med 60 minutter for å gi mer lesbare tall. Vi har også laget en egen kolonne, der vi har 

lagt sammen antall registrerte episoder fra alle barnehagene. Vi har valgt å slå sammen 

kategoriene ubesvarte ytringer fra barnet og fysisk handling initiert av barnet. Dette gjør vi 

fordi det er få registrerte episoder innenfor disse kategoriene. I kategorien ubesvarte ytringer 

initiert av barnet er det få scoringer, kun 16 episoder. Det ble derfor mer hensiktsmessig å slå 

disse kategoriene sammen for å få et større tallmateriale og et bedre sammenligningsgrunnlag 

mellom de ulike barnehagene.  

Tabell 11: Alle registrerte episoder 

 

KATEGORI 

STOR   

BARNEHAGE 

MELLOMSTOR 

BARNEHAGE 

LITEN 

BARNEHAGE 

 

SAMMENLAGT 

 antall 

episoder 

ant. pr  

60 min 

antall 

episoder 

ant. pr  

60 min 

antall 

episoder 

antall pr 

60 min 

antall 

episoder 

antall pr 

60 min  

Totalt 

reg. episoder 
 

386 

 

27.2 

 

371 

 

26.2 

 

365 

 

28.3 

 

1122 

 

27.2 

EPISODER INITIERT AV DEN VOKSNE: 

Rutiniserte 

ytringer 
 

141 

 

9.9 

 

73 

 

5.0 

 

60 

 

4.3 

 

274 

 

6.4 

Fysisk handling 

 
 

67 

 

4.9 

 

60 

 

4.3 

 

78 

 

6.1 

 

205 

 

4.3 

Kortvarig 

Kontakt 
 

114 

 

7.9 

 

154 

 

11.5 

 

135 

 

10.4 

 

403 

 

9.9 

Langvarig 

kontakt 
 

29 

 

2.1 

 

29 

 

2.1 

 

38 

 

3.0 

 

96 

 

2.4 

EPISODER INITIERT AV BARNET: 

Handling initiert  

av barnet 
 

13 

 

1.0 

 

10 

 

0.7 

 

18 

 

1.6 

 

41 

 

1.1 

Kortvarig 

kontakt 

initiert av barnet 

 

25 

 

1.7 

 

43 

 

3.1 

 

24 

 

1.9 

 

92 

 

1.9 

Langvarig 

kontakt 

initiert av barnet 

 

4 

 

0.3 

 

5 

 

0.3 

 

12 

 

0.8 

 

21 

 

0.5 
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Generelt sett har vi i tallmaterialet få registrerte episoder som er initiert av observasjonsbarna. 

Ser vi på de ulike kontaktkategoriene i tabell 11, har langvarig kontakt initiert av barnet en 

hyppighet på ca. 1 gang annenhver time, mens langvarig kontakt initiert av voksne en 

hyppighet på 2,4 i timen. Med andre ord opptrer langvarig kontakt initiert av voksne omtrent 

4 ½ ganger så ofte som enn langvarig kontakt initiert av barnet.  

Gjennomsnittlig har vi registrert 27,2 episoder i timen. Ser vi på det totale antallet scoringer 

av episoder i timen i de enkelte barnehagene, er forskjellene ikke så store. I den store 

barnehagen opptrer det en episode i overkant av 27 ganger i timen, i den mellomstore er det i 

overkant av 26 og i den lille ca. 28. 

Ser vi i tabell 11 på de forskjellige episodekategoriene, ser vi at episoder med kortvarig 

kontakt opptrer oftest med 403 episoder. Deler vi dette tallet på observasjonstiden, har våre 

observasjonsbarn gjennomsnittlig opplevd i underkant av 10 episoder med kortvarig kontakt i 

timen. Videre ser vi at rutiniserte handlinger er de episodene vi har scoret nest flest ganger. 

Fysiske handlinger har 274 registrerte episoder, og utgjør 6,4 episoder i timen.  

Den kategorien vi har færrest scoringer i er langvarig kontakt initiert fra barnet. I den har vi 

registrert totalt 21 episoder, som utgjør 0,5 episoder i timen. Deretter kommer handlinger 

initiert fra barnet, med 41 scoringer, som utgjør 1,1 i timen. Med andre ord vil dette si at 

henvendelser fra barnet til voksne som barnet ikke har fått respons på, forekommer i overkant 

av en gang i timen. 

I forhold til kategorien rutiniserte ytringer kan vi derimot se forskjeller. Her har vi registrert 

9,9 rutiniserte ytringer i timen i den store barnehagen. I den mellomstore er det 5 episoder i 

timen og i den minste er det 4,3 scoringer innenfor rutiniserte ytringer. I forhold til fysiske 

handlinger scorer barnehagene ganske likt, med den minste barnehagen med flest scoringer 

på 6,1 handlinger i timen, mot de to andre barnehagene som har 4,9 og 4,3 handlinger i timen.  

Når det gjelder kategorien kortvarig kontakt ser vi at den mellomstore barnehagen scorer 

høyest, også når det gjelder kategorien kortvarig kontakt initiert av barnet. Den mellomstore 

barnehagen scorer med 3,1 episoder i timen med kortvarig kontakt fra barnet, mens de to 

andre barnehagene ligger tilnærmet likt, med 1,7 og 1,9.  

Videre ser man at barnehagene ligger ganske likt når det gjelder langvarig kontakt og 

langvarig kontakt initiert av barnet når vi har delt disse på tid, selv om den lille barnehagen 
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har flest registrerte episoder innenfor begge disse kategoriene. I våre observasjoner har en 

langvarig kontakt vært innenfor en varighet på 0 til10 minutter. 

 

 

4.1.7 Eksempler fra de ulike barnehagene  

 

Eksempel nr. 13 Leah:  

Observasjon fra kl. 10.50 til kl. 10.55. 

Fra den mellomstore barnehagen: 

Det er snart klart for formiddagsmaten og Vera gir beskjed til alle barna: “Da er maten 

klar”. Vera løfter Leah (1 år) opp, setter henne på stolen og tar på henne smekke. De andre 

barna blir også hjulpet opp til bordet og får på seg smekke. Barna begynner å si i kor “Ja, ja, 

ja, ja, ja”. Ordet ja bølger fra å bli sagt høyt til lavt for å bli høyere og høyere igjen. Flere av 

barna henger seg på ja-koret underveis og seansen varer i omtrent 1 minutt før Synne, som 

har vært og hentet mat fra kjøkkenet, kommer inn. Hun bryter koret av med et bestemt ”Nei 

vet dere hva! Dere kan ikke sitte og skrike!”. Så blir matsangen sunget og maten servert.” 

Dette er et typisk eksempel på småbarns egen initierte lek som kan oppstå i måltidsituasjoner. 

Det er et utrykk for gruppeglede blant småbarn og blir som nevnt i teorikapitlet kalt for 

flirekonserter. Dette er et fenomen som etter vår erfaring oftest kommer til uttrykk ved 

måltidsituasjonen eller i andre situasjoner når barna er samlet i en gruppe ved et bord. 

Flirekonserter forekommer spesielt hvis det er litt ventetid før maten blir servert eller før en 

aktivitet starter. For mange kan dette høres ut som at barna bråker, men har man kjennskap til 

fenomenet og verdsetter det som en del av småbarns væremåte, vil man etter vår erfaring 

oppleve at flirekonsertene dabber av etter noen minutter. Flirekonserter kan sees på som barns 

glede i å uttrykke seg verbalt og av å være sammen med flere på sin egen alder. Flirekonserter 

behøver nødvendigvis ikke å være bare verbale uttrykk. Det kan være dunking i bordet, 

tramping ol. Barna eksperimenterer med høye og lave lyder og takt og rytme.  
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Her håndterer Synne situasjonen ved å sette grenser og bryte av seansen. Hvis hun hadde 

ventet noen minutter ville hun kanskje oppleve at “ja-koret” hadde avsluttet av seg selv 

I dette eksemplet handler det også om å la barna få medvirke i sin egen hverdag gjennom å få 

utrykke seg på sin måte. Det er vanskelig å si om denne situasjonen er typisk for hvordan 

slike situasjoner blir håndtert siden dette er det eneste eksemplet på flirekonsert i de 24 

måltidsobservasjonene vi har. Vi ønsker likevel å bruke dette eksemplet for beskrive 

fenomenet med flirekonserter og hvor viktig det er å være sensitiv for småbarns særegne 

uttrykk. 

 

 

Eksempel nr. 14 Sverre:  

Fra den store barnehagen: 

Observasjon fra kl. 10.10 til kl. 10.50. 

De sitter i rommet/ kroken for formingsaktiviteter. Barna sitter ved på to bord med en voksen 

på hver av bordene. Solveig (voksen) sitter alene med Sverre (1.10) ved bordet. På det andre 

bordet sitter Herman (voksen) med 7 større barn.  

“Solveig sier til Sverre: “Grønn, gul, lilla, rød”. Sverre gjentar ordene: “Grønn, gul, lilla, 

rød”. Så sier Sverre:“Bil”. De småprater litt, men Solveig følger ikke opp Sverres ytring om 

bilen. Solveig spør ”Skal vi skrive navnet ditt på tegningen?”. Hun får ikke noe svar og spør 

“Vil du tegne mer?” Sverre svarer: ”Bil”. Solveig spør engang til:”Vil du tegne mer?” Da 

svarer Sverre: “Ja”. Solveig henter et ark og spør: “Vil du ha blå?” og peker på den blå 

blyanten og han nikker og svarer “Ja”. Solveig spør videre:“Vil du ha flere farger?”og  

Sverre svarer “Ja”. Etter en kort stund spør Solveig igjen: “Er du ferdig?”. Sverre svarer 

“Ja” og Solveig sier ”Da kan du gå ned først og så kan du gå til Herman(voksen)”. Sverre 

får hjelp til å legge arket i en hylle og så går han bort til Herman med blyantene“. 

Sverre varierer mellom å svare eller la være å svare på hennes ytringer. Han er tidvis med på 

samtalen som Solveig legger opp til, men ytrer to ganger ordet “bil” som ikke blir fulgt opp 

av Solveig. I denne situasjonen ligger alt til rette for at en langvarig kontakt episode kunne ha 

blitt etablert siden det er bare de to som sitter ved bordet. Det kan se ut som Solveig er mer 
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opptatt av målet med aktiviteten, enn å lytte til ytringene Sverre kommer med. På grunn av at 

utsagnet hans ikke får noen respons er det vanskelig å vite om Sverre ønsket å få hjelp til å 

tegne en bil, leke med biler eller bare prate om biler.  

Sverre er tydelig opptatt av biler og når han skal skiftes bleie på ca. en halv time senere, 

begynner han å prate om bil igjen. Han har da funnet en gul lekebil som han har med seg inn 

på stellerommet. 

Samtidig som Solveig skifter bleie på Odin (barn) sier hun til Sverre: “Skal du sitte opp i der 

(en lekevogn)?“Da må du være forsiktig… forsiktig, forsiktig, forsiktig”. Sverre svarer: 

“Bil”. “Det er en gul bil… Sverre skal du komme?” sier Solveig. Sverre svarer ikke, han 

fortsetter å leke med den gule bilen. Solveig skifter fortsatt bleie på Odin, men når hun er 

ferdig gjentar hun spørsmålet: ”Skal du komme? Nå er det Sverre sin tur”. Hun går bort til 

han og løfter han opp på stellebordet. Mens han skiftes bleie på snakker de om den gule bilen 

og ler.”  

Under denne observasjonsøkten ble det scoret mange episoder, både handlingsepisoder og 

kontaktepisoder. Som beskrivelsen viser betyr ikke dette nødvendigvis at kvaliteten på 

samspillet var gjennomgående bra. Sverre får mye oppmerksomhet av den voksne, men 

samspillet er for det meste preget av kortvarige kontakt episoder og rutiniserte ytringer. 

Felles oppmerksomhet mellom Solveig og Sverre blir ikke opprettholdt over lengre tid.  Flere 

av Sverre sine initiativ til å samtale blir ikke fulgt opp. Under bleieskiftet følger Solveig opp 

Sverre sine ytringer og de har en hyggelig samtale om den gule bilen. 

 

 

Eksempel nr.15 Maia:  

Fra den lille barnehagen: 

Observasjon fra kl. 13.45 til kl. 14.10. 

Maia (1,10) har nettopp stått opp og vandrer rundt på avdelingen. Hun hjelper barn og voksne 

med å legge ting på plass, ser på leker og snakker med de voksne. Maia har et veldig godt 

utviklet verbalspråk. Maia snakker med både Jenny (voksen) og Lena (voksen). Daniela 
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(voksen) tar med Maia på badet for å skifte bleie. Deretter vandrer Maia rundt, og ser på 

bøker og snakker med Jenny.  Jenny tar med seg et barn på badet og Maia følger etter.  

“Maia og to gutter (1,06 år) går bort til vasken på badet, mens Jenny skifter bleie på et barn. 

Maia og guttene skrur på vannet, og vasker hender. Jenny sier at Maia må være forsiktig så 

hun ikke blir våt. Så er Jenny ferdig med å skifte på barnet, og vender oppmerksomheten til de 

tre barna ved vasken. Jenny tuller med barna og bekrefter at hun ser at de leker med vann og 

har det gøy. Jenny ser på mens Maia og guttene legger hendene oppi strålen med vann i 

vaken, og det spruter vann over barna og gulvet. Jenny lar de holde på. Jenny sier: “Ikke 

sprut for mye da” til Maia. Maia sier: “Jeg vaske hender”, og Jenny hjelper henne ved å gi 

henne såpedispenseren, og gnir såpe inn i hendene på Maia sammen med Maia. Maia får en 

klut av Jenny, og Jenny viser Maia hvordan man kan vri opp en klut. Barna får flere kluter og 

håndklær som også blir våte. En av guttene slår seg, og Jenny trøster. Maia sier noe til Jenny 

som jeg ikke oppfatter, og Jenny sier at hun kan vaske hender.” 

Så setter Jenny seg på gulvet, og kler av hvert enkelt av de tre barna klærne og tar på nye, 

tørre klær, mens hun hele tiden forteller hva hun gjør. Dette oppfatter vi som et godt eksempel 

på barns medvirkning. Her ga tre barn uttrykk for at de ønsket en vannaktivitet, og den voksne 

tok dette på alvor, og lot de få lov. Aktiviteten var ikke planlagt på forhånd og den voksne så 

et initiativ hos barna som hun fulgte opp. Som observatør gjorde det inntrykk å være vitne til 

den gleden og entusiasmen som barna viste under denne leken. Læringsmulighetene var store 

i forhold til å bli kjent med vannet og å bli trygg på vann og å bli våt. Det er i mange 

barnehager vanlig å ha vannlek der de enten sitter i baljer eller i egne vannrom. Men det 

spesielle her er at det var barna som tok initiativ til det. Den voksne klarte å ikke la behovet 

for å holde barna og gulvet tørt komme foran barnas mulighet for å oppleve vann på sine 

premisser. Dette har man selvfølgelig ikke alltid mulighet til å gjøre. Det krever tid fordi det 

blir mye å tørke opp og barn som må skiftes på. I en hektisk barnehagehverdag er det noen 

ganger vanskelig å følge opp slike spontane påfunn. Jenny fortalte oss at dette får barna gjøre 

stadig vekk på denne avdelingen, og det kan tyde på at dette er noe personalet har snakket om, 

og er bevisste på å lage rom for. 
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4.1.8 Oppsummering problemstilling 1 

 

Et av funnene i studien at det totalt sett er flere episoder med kontakt enn handling i 

barnehagene vi observerte i.  

Hvis vi ser nærmere på de ulike formene for kontakt finner vi at det var generelt lite langvarig 

kontakt. På bakgrunn av disse tallene valgte vi å gå gjennom observasjonsmaterialet og se 

nærmere på hver enkelt episode med langvarig kontakt. Vi fant da at den lengste varte i 10 

minutter og at de færreste varte lengre enn to til tre minutter.  

I observasjonsmaterialet ser vi også at det ofte er påfølgende episoder med kortvarig kontakt. 

Disse episodene kunne i flere tilfeller ha blitt langvarig kontakt episoder, men dette oppnås 

ikke fordi den voksne blir avbrutt enten av andre voksne, av andre barn eller fordi den voksne 

må utføre praktiske arbeidsoppgaver. I noen tilfeller kan det også være på grunn av at den 

voksne ikke oppnår eller opprettholder  felles oppmerksomhet med barnet over lengre tid, slik 

som vist i eksempel nr.14. Her kan vi se en av utfordringene de voksne i barnehagen kan ha 

med hensyn til å gjennomføre organiserte aktiviteter for de yngste i barnehagen og samtidig 

legge til rette for at disse blir gode samspillskontekster for barna. I det omtalte eksempelet tar 

den voksne initiativ til å skape en god dialog og læringsituasjon med barnet. Hun navngir de 

ulike objektene som for eksempel fargene på blyantene, men oppfatter ikke barnets fokus og 

følger ikke opp hans initiativ til kontakt. Det kan derfor se ut som at i dette eksempelet, er det 

er selve aktiviteten som kommer i veien for oppnå en langvarig kontakt med barnet.  

For det andre fant vi at det generelt var få episoder som er initiert av barna, og dermed også 

lite kontakt initiert av barna. Dette kan det være ulike grunner til. På den ene siden kan det 

være at vi ikke har klart å fange opp barnets kroppslige signaler og initiativ til en voksen, 

mens den voksne derimot oppfattet dette og besvarte det. Og fordi vi ikke så det, ble det 

registrert som en voksen initiert episode. Dette kan da tyde på at personalet kjenner barna 

godt og er gode på å vite og forstå hva de ønsker og trenger. Det kan også være at barna føler 

seg trygge og ivaretatt på en sånn måte at de ikke føler behov for å ta mye initiativ selv. Det 

kan også ses som at personalet er for imøtekommende og har for mye de skal formidle og 

organisere, og dermed ikke lar barnet slippe til. Det blir derfor lite rom for barnets initiativ. 

En annen grunn til lite initiativ fra barnet kan være at barnet har kommet med mange initiativ 
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som ikke blir hørt eller besvart. Dette kan føre til at barnet til en viss grad resignerer og slutter 

å komme med noe særlige initiativ.  

Sammenligner vi de ulike barnehagene finner vi at den store barnehagen skiller seg ut i 

forhold til de to andre. Den scoret høyt på handlinger og lavt på kontakt. I feltnotatene har vi 

notert at vi oppfattet personalet i den store barnehagen som romslige, rause og tålmodige i 

samspill med barna. Vi observerte generelt lite kjefting og grensesetting. Dette opplevdes som 

positivt på den måten at barna fikk prøve mye selv uten for mye korrigering fra de voksne, 

men samtidig kunne de voksne oppleves som litt lite engasjerte i arbeidet. Personalet fortalte 

selv at de hadde mye sykefravær, og det dette synes vi preget de.  

Det er spesielt rutiniserte ytringer den store barnehagen scorer høyt på. Dette kan skyldes 

både grunnene gitt i forrige avsnitt eller at denne barnehagens struktur kanskje krever mer 

organisering og dermed mer instruksjoner fra de voksne i deres kommunikasjon med barna. 

En annen grunn kan være at de voksne i denne barnehagen har flere barn å forholde seg til 

enn i de to andre, og at dette kan gjøre at de er i kontakt med flere barn i løpet av dagen som 

de ikke kjenner godt.  

På formiddagene i de ulike barnehagene er det generelt lite forskjell, bortsett fra at den lille 

barnehagen scorer høyt på ulike voksne som barnet er i kontakt med. Det er derimot lite 

forskjell i antall episoder med kontakt mellom barnehagene. Det er også i denne delen dagen 

vi har observert flest organiserte aktiviteter. 

Ettermiddagene viste større forskjeller mellom barnehagene. Den store barnehagen scorer 

høyest på antall forskjellige voksne barnet er i kontakt med, og betydelig levere enn de andre 

barnehagene på antall episoder med kontakt. Som eksempelet med Thomas (eksempel nr. 12) 

viser, opplevdes det som kaotisk på ettermiddagen. Barnehagen forteller også selv at dette er 

en utfordring som de jobber med. En av grunnene til dette kan være at formiddagen i den 

store barnehagen i større grad er organisert og at barna er fordelt i mindre grupper, mens 

ettermiddagen ser ut til å være mindre planlagt.                             

Ut fra observasjonene ser vi at det virker uklart for både barn og voksne hvor de kan og ikke 

kan oppholde seg, og om det er noe system på det. Som nevnt i eksempel nr. 12, velger 

Thomas å være på dukkerommet, men blir hentet derfra. Vi undrer oss over hvorfor ikke han 

kunne velge dette, men det kan nok ha med at de ikke er nok voksne til å være der inne 
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sammen med han. Voksne kommenterer at de bør fordele seg på ulike rom, og det gjør de 

etter hvert, men det ser ikke ut til at barna har noen påvirkning i hvilke rom de skal være på. 

Dukkerommet som Thomas viste interesse for blir for eksempel ikke valgt. Selvfølgelig kan 

ikke hvert enkelt barn få velge rom når man er så mange barn, og man er et begrenset antall 

voksne. Det kan også være en utfordring å organisere mange barn på samme tidspunkt etter 

hvor de selv ønsker uten at det blir kaos. Samtidig virket det ikke som om barna hadde noen 

påvirkning. Dett blir et paradoks siden valg av en slik organisering begrunnes blant annet ut 

fra at barn i større grad skal få velge aktivitet selv. 

 

 

4.2 Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de 

voksne ved måltidet, og hvordan ser dette ut i de 

ulike barnehagene? 

 

4.2.1 Måltidets varighet i de ulike barnehagene 

 

Tabell 12 nedenfor viser gjennomsnittstiden for måltidene i hver barnehage samt 

gjennomsnittet for barnehagene sett under ett.  

Tabell 12: Måltidsituasjonenes varighet i minutter 

 Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage 34.4 5.0 30 45 

Mellomstor barnehage 33.2 8.0 25 50 

Liten barnehage 30.6 5.6 20 35 

Barnehagene totalt 32.7 6.3 20 50 

 

Tabellen viser at gjennomsnittlig varighet av måltidet var ganske likt i de ulike barnehagene. 

Videre ser man at den mellomstore og den store barnehagen hadde måltider som kunne vare 

opptil 15 til 20 minutter lengre enn det lengste måltidet i den lille barnehagen. I den lille 



111 

 

barnehagen er det registrert det korteste måltidet som varte i 20 minutter og det lengste 

måltidet er observert i den mellomstore barnehagen. 

 

 

4.2.2 Barn og voksne til stede under måltidene 

 

Tabell 13 nedenfor viser barn og voksne til stede ved måltidet.  

 

Tabell 13: Barn og voksne til stede ved måltid 

  Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage Voksne 4.4 .7 3 5 

Barn 19.8 5.7 13 27 

Mellomstor 

barnehage 

Voksne 2.0 0 2 2 

Barn 7.8 .9 7 9 

Liten barnehage Voksne 4.0 1.1 3 5 

Barn 11.1 .8 10 12 

I gjennomsnitt var det 4.4 voksne og 19.8 barn til stede ved måltidene i den store barnehagen. 

Dette gir en voksen- barn ratio på 4.5 barn pr. voksen. Antall barn til stede varierer fra 13 til 

27 og antall voksne fra 3 til 5 til stede.  

I den mellomstore barnehagen var det fast 2 voksne til stede ved måltidene og i snitt 7.8 barn. 

Det varierte mellom 7 og 9 barn som var til stede under måltidet. Voksen- barn ratio i den 

mellomstore barnehagen var på 3,9 under måltidet. Barnegruppen i den mellomstore 

barnehagen bestod som nevnt tidligere av 18 barn fordelt på 2 team. Under måltidet spiste de 

to teamene på hvert sitt teamrommet.  

Som tabell 6 viser, var det i den lille barnehagen i snitt 4 voksne og 11.1 barn til stede under 

måltidet. Det varierte med 3 til 5 voksne til stede og 10 til 12 barn. Her spiste hele 

barnegruppen på samme rom og satt rundt et stort bord inne i hovedrommet på avdelingen. I 

snitt var det en voksen-barn ratio på 1:2,8. Det vil dermed si at under måltidet er det den lille 

barnehagen som har høyest voksentetthet, mens den store barnehagen har lavest.. 
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Tallene ovenfor er det reelle antallet barn til stede og vi har ikke tatt høyde for barn som 

ekvivalenter. Normeringen er som nevnt tidligere 1 voksen pr. 3 barn under 3 år hvis en 

regner det reelle antallet barn. Benyttes ekvivalenter for å beregne antall voksne, regnes det, 

som nevnt, 1 voksen pr. 6 ekvivalenter og barn under 3 år som 2 ekvivalenter. 

Hvis gjennomsnittlig barn til stede i den store barnehagen ble regnet om til ekvivalenter ville 

det kunne nyansere bildet noe, men kun hvis flertallet av de barna som vi registrerte ved 

måltidet var over 3 år. Aldersblandingen ved måltidet varierte noe, men under de fleste 

måltidene vi observerte i den store barnehagen spiste de yngste barna mat sammen og det var 

etter vår vurdering overvekt av barn yngre enn 3 år under våre måltidsituasjoner. 

 

 

4.2.3 Hyppighet av handling- og kontaktepisoder under måltidet i de 

ulike barnehagene 

 

I tabell 14 nedenfor har vi lagt sammen kortvarig kontakt og langvarig kontakt uavhengig om 

de er initiert av den voksne og eller barnet.  Det samme har vi gjort med de registrerte 

handlingsepisodene. Dette er regnet i forhold til tid og er tall pr. 35 minutter som vi regner 

som gjennomsnittlig lengde på måltidet.  

Tabell 14: Kontakt og handling ved måltidene 

  Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage Kontakt 5.6 5.3 1.6 18.0 

Handling 11.2 5.3 2.3 17.0 

Mellomstor barnehage Kontakt 10.5 6.7 1.4 22.2 

Handling 7.4 2.1 2.8 10.0 

Liten barnehage Kontakt 8.2 2.4 4.7 11.2 

Handling 9.1 4.3 1.8 16.0 

Barnehagene totalt Kontakt 8.1 5.3 1.4 22.2 

 Handling 9.2 4.3 1.8 17.0 

 

Gjennomsnittlig i alle barnehagene er det litt flere handlingsepisoder enn kontaktepisoder 

under måltidet. Det vil med andre ord si at kommunikasjonen under måltidene i barnehagene 
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totalt sett er mer rutinepreget enn preget av kontakt. Et høyt antall scoringer av 

handlingsepisoder kan være naturlig siden de voksne under måltidet skal servere og hjelpe 

flere barn samtidig, likevel vet vi av erfaring at måltidsituasjonene også kan være gode 

situasjoner for å samtale og kontakt med barna.  

I tillegg ser vi at det er stor variasjon i hvor mange kontaktepisoder det scores i barnehagene, 

dette generelt sett og barnehagene hver for seg. Det varierer mellom ett gjennomsnitt som er 

regnet ut i forhold til tid fra 1.4 til 22.2 kontaktscoringer. Scoringer av handlingsepisoder 

varierer også, fra 1.8 til 17. Her er det den lille barnehagen som varierer minst og som ligger 

mellom 4,7 og 11,2 kontaktepisoder. 

Ut fra tabell 14 ser vi at i løpet av et gjennomsnittlig langt måltid er det den mellomstore 

barnehagen som skiller seg ut med flest registrerte kontaktepisoder med 10.5 og færrest 

handlingsepisoder med 7.4. Både i den store og den lille barnehagen er det flere 

handlingsepisoder enn kontaktepisoder. Dette er interessant siden den mellomstore 

barnehagen under måltidet har barnegruppen med færrest barn til stede. Som tabell 6 viser, 

hadde den lille barnehagen størst voksentetthet ved måltidet. Den lille barnehagen scorer 

høyere på kontakt enn den store barnehagen og har færre handlingsepisoder, men scorer 

lavere på kontakt enn den mellomstore. Dette på tross av at de har færre barn pr. voksen. 

Det ser ut som den mellomstore barnehagen i større grad har lykkes med å skape en 

måltidsituasjon med rom for kontakt. Om det er en god måltidsituasjon eller ikke, sier tallene 

våre lite om, men dette brukte vi kommentarfeltet i observasjonsskjemaet til å gi en bedre 

beskrivelse av, blant annet ga vi en beskrivelse av hvordan vi oppfattet samspillet mellom 

barn og voksne. Selv om det er mye kontakt, trenger ikke nødvendigvis kvaliteten på 

samspillet å være god. 

 

 

4.2.4 Fordeling av registrerte episoder under måltidet 

 

Tabell 15 på neste side viser en oversikt over antall registrerte episoder under måltidene i de 

ulike barnehagene og sammenlagt for alle barnehagene. Tabellen viser frekvenser på hvor ofte 
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de ulike kategoriene opptrer i løpet av et gjennomsnittlig langt måltid. Vi har laget en kolonne 

for antall registrerte episoder og en kolonne for episoder pr. 35 minutter. Som vist i tabell 5 

varer et gjennomsnittlig måltid i 32.7 minutter. Dette tallet har vi rundet opp til nærmeste 5-

minutter, derav 35 minutter. I tabellen nedenfor har vi delt antall episoder på tiden vi 

observerte og ganget dette tallet opp med 35 minutter. For å gi et eksempel ble det i den store 

barnehagen under ett av måltidene registrert 15 rutiniserte ytringer overfor det ene 

observasjonsbarnet. Måltidets lengde var på 45 minutter.  Antall registrerte rutiniserte ytringer 

(15) ble delt på den registrerte tiden (45 min.) og ganget opp med 35 minutter. 

 

Tabell 15: Alle registrerte episoder ved måltidet 

 

KATEGORI 

STOR  

BARNEHAGE 

MELLOMSTOR 

BARNEHAGE 

LITEN 

BARNEHAGE 

 

SAMMENLAGT 

 antall 

episoder 

ant. pr  

35 min 

antall 

episoder 

ant. pr  

35 min 

antall 

episoder 

antall pr 

35 min 

antall 

episoder 

antall pr 

35 min  

Totalt 

reg. episoder 
 

133 

 

16.9 

 

132 

 

17.4 

 

124 

 

17.7 

 

389 

 

17.3 

EPISODER INITIERT AV VOKSNE: 

Rutinisert ytring  

53 

 

6.5 

 

24 

 

3.0 

 

17 

 

2.2 

 

94 

 

3.9 

Fysisk handling 

 
 

31 

 

4.1 

 

29 

 

4.0 

 

42 

 

5.7 

 

102 

 

4.6 

Kortvarig 

Kontakt 
 

31 

 

4.8 

 

54 

 

7.5 

 

39 

 

5.2 

 

124 

 

5.8 

Langvarig 

Kontakt 
 

4 

 

0.5 

 

5 

 

0.7 

 

8 

 

1.2 

 

17 

 

0.8 

EPISODER INITIERT AV BARN: 

Handling initiert  

av barnet 
 

5 

 

0.7 

 

3 

 

0.4 

 

9 

 

1.2 

 

17 

 

0.8 

Kortvarig kontakt 

initiert av barnet 
 

8 

 

1.0 

 

17 

 

2.3 

 

8 

 

1.1 

 

33 

 

1.5 

Langvarig kontakt 

initiert av barnet 
 

1 

 

0.1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0.1 

 

2 

 

0.1 

 

Vi ser at sammenlagt under måltidet i alle barnehagene oppstår det gjennomsnittlig en episode 

ca. hvert andre minutt. Det samme ser vi når vi ser på barnehagene hver for seg. 

Når vi ser nærmere på kategoriene i tabell 15, ser vi at det er den største barnehagen som 

scorer høyest på rutiniserte ytringer, med 6.5 episoder i løpet av et gjennomsnittlig langt 

måltid. De to andre har hyppighet på 3.0 og 2.2. Når det gjelder fysiske handlinger derimot, er 
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det den minste som scorer høyere enn de to andre. Den minste har en hyppighet på 5.7, mens 

de to andre ligger tilnærmet likt med 4.0 og 4.1 fysiske handlinger.  

Handlinger initiert av barnet er det flest episoder av i den lille barnehagen. De har en scoring 

på 1.2 episoder som er nesten dobbelt så mange som de to andre. Videre ser vi at den 

mellomstore barnehagen har 7.5 kortvarige kontakt episoder. Den minste barnehagen scorer 

5.2 og den største 4.8 med hensyn til kategorien kortvarig kontakt. 

Den mellomste barnehagen scorer høyest på kortvarig kontakt fra barnet, men har ingen 

langvarig kontakt initiert av barnet. Det har både den store og den lille. De har i snitt 0.1 

episode hver med langvarig kontakt initiert av barnet i løpet av et måltid. Det vil med andre 

ord si at ble registrert svært få kortvarig kontaktepisoder som var initiert av barnet også i den 

lille og i den store barnehagen.  

I tillegg ser vi at under kategorien langvarig kontakt ligger scoringene, i løpet av et måltid, 

gjennomsnittlig mellom 0,5 i den store barnehagen og 1,2 i den lille barnehagen. 

 

 

4.2.5 Eksempler fra måltidet i de ulike barnehagene 

 

Eksempel nr. 16 Hans:  

Fra måltidet i den lille barnehagen: 

Observasjon fra kl. 14.50 til kl. 15.25. 

Det er ettermiddagsmåltid (fruktmåltid) i den lille barnehagen. De er 12 barn og 3 voksne 

rundt bordet. Barna har fått matboksene sine, og spiser fra disse. De voksne vandrer rundt og 

hjelper barna med å gi de mat og drikke. Frank (voksen) skjærer frukt og gir litt til Hans (1,06 

år). 

“Frank skjærer frukt. Frank sier noe til Hans (som jeg ikke oppfatter). Hans ser på han, og 

blikkene møtes. Hans får mat av Tine (voksen). Heidi (voksen) og Hans ser på hverandre og 

sier “Hei”. Hans ser rundt seg og følger med på ting som skjer hele tiden. Han har ikke så 
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mange ord enda, men han “babler” masse. De voksne rydder inn matboksene fordi de skal 

servere frukt. Hans strekker seg mot fruktfatet som er plassert midt på bordet, han veiver med 

hendene mot de voksne, tilsynelatende for å vise at han vil ha frukt. Barna er urolige, og 

Heidi demper lyset for å roe de. Hun får dermed deres oppmerksomhet, og de roer seg, og de 

voksne serverer frukt. Hans spiser frukt og roper begeistret til Tine, som svarer bekreftende at 

hun har hørt han. Hans roper enda en gang til Tine, og denne gangen svarer hun ham, etter 

min oppfatning, litt skarpt at han skal få frukt. Deretter spør hun om han vil ha frukt, og det 

vil han. Hans babler noe og peker på frukten, og Tine svarer ja. Så er måltidet ferdig og 

barna begynner å gå fra. Tine tørker Hans, og han protesterer veldig. Hun sier at hun 

skjønner at han ikke liker det. Hans blir løftet ned på gulvet. Så begynner han plutselig å 

gråte, uten at jeg eller personalet kan se hvorfor. Frank spør hva det er. Hans strekker 

armene mot han, og Frank tar han opp i armene og koser med han.” 

I dette eksempelet ser vi at Hans blir møtt på de fleste av hans ytringer. Han har ikke så mye 

verbalt språk, men gir utrykk for sine behov på andre måter. Han babler mye gjennom hele 

måltidet, og vanligvis i lek og bleieskift er han ganske stille. Det kan se ut som Frank har god 

kontakt med Hans, og jeg ser hvordan Frank er oppmerksom og responsiv på det Hans sier. 

Tine svarer også, men virker irritert. Dette kan være fordi hun syns måten han henvender seg 

til henne er “bråkete”, fordi han roper lyder.  Det kan virke som hun ikke helt har forståelse 

for at det er sånn han kan kommunisere sine behov fordi han ikke har så mye verbalt språk 

enda. På den annen side er det mange små barn rundt bordet som også har behov, og det kan 

være mye bråk, noe som kan gjøre at det blir mye som skjer for Tine på en gang. 

Han opplever også noe på slutten av måltidet som gjør at han blir lei seg. Frank prøver å finne 

ut av hvorfor han er lei seg, men Hans klarer ikke å meddele hva som har skjedd. At Frank i 

denne i situasjonen ikke finner ut hvorfor Hans er lei seg, er likevel kanskje ikke det mest 

betydningsfulle for Hans. Frank “hører” ham, han er sensitiv på Hans sine ytringer, 

responderer ved å være der å trøste og forsøker å forstå hva han prøver å formidle.  

 

 

Eksempel nr. 17 Nikolai:  

Fra måltidet i den mellomstore barnehagen:  

Observasjon fra kl.10.50 til kl. 11.20.  
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Det er 8 barn og 2 voksne til stede ved dette måltidet. Nikolai (1.04 år) blir satt ved bordet av 

Astrid (voksen). Camilla (voksen) gir han en kopp med melk og Astrid synger matsangen 

sammen med barna. Det er rolig stemning og de voksne sitter ved bordet og smører 

brødmaten som barna skal spise til lunsj. Barna babler, pludrer og er fornøyde mens de venter. 

“Camilla gir Nikolai en halv brødskive og han begynner å spise. Etter noen minutter forsøker 

han å reise seg opp på stolen og Astrid sier til han: ”Sitte ned Nikolai”. Nikolai setter seg 

etter hvert ned og Camilla mater han med en brødskive og sier: “Vær så god”. Nikolai 

smatter og babler. Camilla spør: “Godt med mat?”. Etter en stund begynner Nikolai å gi 

utrykk for at han er misfornøyd og rekker seg mot fatet med brødskiver.  Camilla ser dette og 

sier: “Er det synd på deg? Du skal få?”. Hun gir han en halv brødskive til og sier med et 

smil: “Vær så god… Sånn at du kan grise litt ekstra … Nam, nam”. Nikolai spiser, er 

fornøyd, smatter og babler. Camilla ser på han og sier: “Hele brødskiva … Godt?”, “Ikke 

overrasket over at du sier nam, nam nå”. Hun gir han litt ost og sier “nam”. Nikolai spiser 

og når han har spist opp, sutrer han litt til. Camilla hører dette og sier “Du skal få mer” og 

gir han en halv brødskive til som han spiser opp. Nikolai sutrer igjen og Camilla svarer “Du 

skal få mer” og gir han mer mat. Etter noen minutter uttrykker Nikolai han at er misfornøyd 

igjen. Camilla sier “spise den” og putter brødskiva som han har foran seg i hånda hans”. 

Nikolai fortsetter å sutre og Camilla svarer han ved å spørre: ”Spise den her og? Ferdig?”. 

Camilla gir han koppen, men Nikolai fortsetter å småsutre. Hun gir han en halv brødskive til 

og sier: ”Takk, takk”. Nikolai blir fornøyd igjen og fortsetter å spise. Han har fortsatt mer 

brødskive på tallerkenen, men strekker seg likevel etter en ny brødskive. Camilla peker på 

tallerkenen hans og sier: ”Her er det mer”, Nikolai strekker seg på nytt etter fatet med de 

ferdigsmurte brødskivene og Camilla sier: “Nei, her er det mer… Skal du sove snart du 

også?”. Etter en stund får Nikolai en halv brødskive til og Camilla sier: “Spise da”. Hun gir 

han en osteskive og sier “vær så god” og gir han koppen: ”Sånn, nå kan du drikke litt… Skal 

du sove snart?”. Nikolai lager smattelyder og Camilla sier: ”Smatt, smatt”. Nikolai gir henne 

skorpen han har i hånden og hun spør han om han er ferdig. Samtidig som Camilla løfter han 

opp fra stolen sier hun: ”Kom skal vi sove”. Med Nikolai i armene snur Camilla seg mot 

bordet og sier “Natta” og tar han med inn på stellerommet. 

De to voksne har fordelt seg godt imellom barn og smører mat sittende ved bordet. Dette gjør 

at de slipper å gå til og fra bordet og at de gjør seg tilgjengelig for barna. Nikolai har ikke så 

mye verbalt språk og sier fra ved å sutre litt når han er misfornøyd og signalisere med 
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kroppen når det er noe han ønsker. Camilla responderer ved å forsøke å finne ut av hva 

Nikolai ønsker og er rask med å respondere på hans ytringer. Hun virker mild og tålmodig i 

måten hun svarer han, samtidig som hun hjelper de andre barna ved bordet.  

 

 

Eksempel nr. 18 Pål:  

Fra måltidet i den store barnehagen: 

Observasjon fra kl.: 14.00 til kl. 14.45. 

Det er 8 barn ved bordet. Ved de andre bordene på kjøkkenet sitter det flere barn. Totalt er det 

26 barn på kjøkkenet og 5 voksne. I tillegg sitter det barn ved 2 bord i tegne/malekroken som 

ligger ved siden av kjøkkenet (disse barna sitter litt skjermet fra de andre og er derfor ikke 

med i opptellingen av barna). Mona (voksen) har ansvaret for bordet Pål sitter på og er for det 

meste alene med de 8 barna ved bordet. Marianne (voksen) hjelper til innimellom. Det sitter 

barn mellom 1 og 2 år ved dette bordet. 

“Mona snakker lavt til alle barna som sitter ved bordet. Jeg får ikke med meg hva som blir 

sagt. Mona finner en blomst som alle barna får lukte på og etterpå synger hun flere sanger 

mens de venter på at alle skal sette seg. Hun veksler på å sitte og stå, mens hun lener seg litt 

inn mot midten av bordet slik at alle ved bordet hører at hun synger. Hun synger sangene 

lavt. Pål blir dyttet på av sidekameraten og han gråter litt. Mona trøster han fort. To av de 

andre bordene har fått matpakkene sine og har begynt å spise. Pål gråter fortsatt og Mona 

trøster han fort igjen før hun deler ut matpakkene. Det har nå gått 20 minutter fra de satte seg 

ved bordet til de får startet å spise. Mona går litt til og fra bordet. Pål får matpakken sin av 

Marianne og begynner å spise. Det blir delt ut kopper og vann blir skjenket i. Pål får vann av 

Mona. Hun sier noe til alle barna og hysjer. Etter en liten stund hysjer hun igjen. Hun spør 

Pål om han vil ha mer mat og han svarer “mmm”. Hun tar ut en brødskive av matboksen 

hans og gir han den. Etter at han er ferdig å spise, reiser han seg opp på stolen. Mona løfter 

han ned og viser han veien bort til vasken som er i nærheten av bordet, slik at han kan vaske 

ansikt og hender.” 
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Det tar lang tid før de kommer i gang med å spise og det er lite kontakt mellom den voksne og 

barnet som blir observert. Hun henvender seg stort sett til alle barna samlet, noe som er 

forståelig siden hun har ansvaret for barna for det meste alene. Det kan se ut som hun forsøker 

å holde fokuset til barna mens de venter ved å synge og samtidig ikke forstyrre de andre barna 

ved de andre bordene siden hun synger sangene lavt. Å holde fokuset lykkes hun til en viss 

grad med, men situasjonen preges av at Mona virker litt stresset og at hun må gå til og fra 

bordet for hente det hun trenger under måltidet. Hun forsøker å hjelpe alle når de begynner å 

spise, skjenke i vann og ta ut mat fra matboksene slik at alle får mat.  

 

 

4.2.6 Oppsummering problemstilling 2  

 

Generelt sett fant vi at det var litt flere episoder med handlinger enn med kontakt i 

barnehagene sett under ett. Et gjennomgående trekk i observasjonene våre, var at de voksne 

var mest opptatt av å få i barna mat under måltidet, og at den verbale kommunikasjonen stort 

sett handler om dette. Det ble derfor mye utdeling av mat og mange beskjeder, som vi 

kategoriserte som handlinger dersom de ikke ble utført i samtale med barnet. Det er naturlig 

at de voksne er opptatt av at barna skal få i seg mat og at det er dette de har fokus på, men 

måltidene i barnehagen kan også fungere som en arena for gode samspillssekvenser. Det er en 

situasjon der barn og voksne sitter sammen, ofte i samme høyde, og det kan derfor ligge til 

rette for den gode samtalen. De voksne kan fange barnets fokus og følge det opp, og dermed 

støtte barnet i språkutvikling og samtaleevne. På den annen side kan dette være utfordrende 

for personalet fordi det er mange barn å ta hånd om, og det kan være vanskelig å opprettholde 

felles oppmerksomhet med et barn over lengre tid. 

For det andre fant vi at det var den lille barnehagen som har høyest voksen tetthet i forhold til 

antall barn, men det er den mellomstore barnehagen som scorer høyest på antall episoder med 

kontakt. Det er også den mellomstore barnehagen som har færrest antall barn som spiser 

sammen. Dette kan tyde på at det er antall barn i gruppen som har en betydning for 

hyppigheten av kontakt. Det kan skyldes at det i en mindre gruppe er færre barn for den 
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voksne å holde oversikt over. Hvis man sitter ved et bord men for eksempel 12 barn, kan det 

være naturlig å til en viss grad følge med på alle 12 barna selv om man er tilsvarende flere 

voksne. Dette kan gjøre noe med konsentrasjonen til den voksne, og kan påvirke dennes evne 

til å være responsiv og lyttende ovenfor barna, og dermed ha et godt grunnlag for at det skal 

oppstå kontakt.  

Den store barnehagen utpekte seg med antall barn til stede under måltidet. De hadde et 

betydelig høyere gjennomsnitt enn de to andre barnehagene. De scorer også her lavest på 

episoder med kontakt og høyest på episoder med handling. Som eksempelet fra måltidet i den 

store barnehagen viser, var det mange barn den voksne måtte forholde seg til samtidig. Det er 

dermed naturlig at den voksne må prioritere å gjøre det som er høyst nødvendig og at det 

derfor blir lite tid til å samspille med barna. 

 

 

4.3 Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de 

voksne i lek, og hvordan ser dette ut i de ulike 

barnehagene? 

 

 

4.3.1 Leksituasjonenes varighet i de ulike barnehagene 

 

Tabell 16: Leksituasjonenes varighet i minutter 

 Mean Std. Min. Max. 

Stor barnehage 28.3 16.6 10 70 

Mellomstor barnehage 49.4 30.5 5 105 

Liten barnehage 41.7 16.6 20 70 

Barnehagene totalt 38.7 22.8 5 105 
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I tabell 16 kan man lese at den gjennomsnittlige tid for en observasjon av lek i den 

mellomstore barnehagen er nesten dobbelt så lang som i den store barnehagen. Her er også 

standardavviket større enn i de to andre barnehagene. Vi observerte lekesekvenser i den 

mellomstore barnehagen som varte alt fra 5 minutter til 105 minutter. Gjennomsnittet for alle 

de 3 barnehagene for observerte lekesekvenser er på 38.7. 

 

 

4.3.2 Barn og voksne til stede under leksituasjonene i de ulike 

barnehagene 

 

Tabell 17 viser voksne og barn til stede i leksituasjonene i de ulike barnehagene. Under leken 

i den store barnehagen var det vanskelig å registrere hvor mange store eller små barn som var 

til stede i det samme rommet. Det blir av den grunn vanskelig å regne ut antall ekvivalenter. 

Vi har derfor valgt å regne ut det reelle antallet barn pr. voksen og ikke ta høyde for 

ekvivalenter eller se tallene i forhold til normering. 

 

Tabell 17: Barn og voksne til stede ved lek 

  Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage Voksne 2.3 1.4 1 5 

Barn 13.1 11.1 2 35 

Mellomstor barnehage Voksne 4.4 1.2 2 6 

Barn 14.1 4.1 7 17 

Liten barnehage Voksne 3.3 1.1 1 5 

Barn 10.6 3.8 3 16 

 

I den store barnehagen ser vi at antall barn til stede i lek varierer fra 2 barn til 35 og antall 

voksne fra 1 til 5. Gjennomsnittlig er det 2.3 voksne og 13.1 barn, det vil si en voksen-barn 

ratio på 1:5,7.  
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Antall barn i den mellomstore barnehagen i leksituasjonene varierer fra 7 til 17 og antall 

voksne fra 1 til 5. Gjennomsnittlig antall barn var 14.1 og gjennomsnittlig antall voksne 4.4. 

Dette gir en voksen-barn ratio på 1:3,2.  

I den lille barnehagen ser vi at antall barn varierer fra 3 til 16 barn, dette på tross av at 

barnehagegruppen består av 12 barn. Dette kommer av at vi observerte utelek og juleverksted, 

der det var barn til stede fra flere avdelinger i barnehagen. Gjennomsnittlig er det 10.6 barn til 

stede og 3.3 voksne. Det vil si en voksen-barn ratio på 1.3,2. 

Her ser vi at den lille og den mellomstore har lik voksen-barn ratio og større voksentetthet enn 

den store barnehagen. Vel å merke uten å regne barna om til ekvivalenter. I den store 

observerte vi både leksituasjoner der det var stor aldersspredning mellom barna og 

leksituasjoner der de yngste var samlet. Episodebeskrivelsen som kommer senere i 

resultatkapitlet viser blant annet dette.  

 

 

4.3.3 Hyppighet av handling- og kontaktepisoder i leksituasjonene  

 

I tabell 18 på neste side, har vi lagt kategoriene kortvarig kontakt, langvarig kontakt, 

kortvarig kontakt initiert av barnet og langvarig kontakt initiert av barnet. Det samme har vi 

gjort med de registrerte handlingsepisodene. Dette har vi gjort for å se på den totale mengden 

av kontakt- og handlingsepisoder. Tallene er regnet i forhold til tid og utregnet på samme 

måte som tabell 14. Som tabell 16 viser, var gjennomsnittet på en observert leksituasjon på 

38,7 minutter. For enkelthetsskyld har vi rundet dette opp til 40 minutter. Tallene nedenfor er 

derfor regnet ut pr. 40 minutter. 
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Tabell 18: Kontakt og handling i lek 

  Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage Kontakt 8.5 6.3 0 20.0 

Handling 8.4 4.1 1.3 16.0 

Mellomstor barnehage Kontakt 14.2 13.7 3.3 48.0 

Handling 5.0 3.3 0 11.2 

Liten barnehage Kontakt 11.3 4.9 6.7 22.4 

Handling 6.1 4.3 1.8 14.4 

Barnehagene totalt Kontakt 11.0 8.9 0 48.0 

 Handling 6.7 4.1 0 16.0 

 

 

I barnehagene totalt sett kan vi se at det varierer mellom 0 episoder med kontakt i 

gjennomsnitt pr. 40 minutter til 48 episoder. Handlingsepisodene varier fra minimum 0 

episoder i løpet av 40 minutter til 16 episoder.  

Vi kan også se i tabellen at den store barnehagen skiller seg ut med færrest antall episoder 

med kontakt pr. 40 minutter. Her varierer det fra 0 episoder med kontakt til 20. Dette viser at 

vi observerte lek i den store barnehagen der det ikke oppstod kontakt mellom 

observasjonsbarnet og en voksen. Det står i kontrast i forhold til at den mellomstore 

barnehagen som har en maksimum scoring på 48 episoder med kontakt pr. 40 minutter. Den 

lille barnehagen har ikke så mange flere scoringer enn den store hvis man ser på maksimums 

antall med kontaktepisoder, men har av barnehagene høyest antall minimumsscoringer, og har 

derfor et betydelig et betydelig høyere gjennomsnittlig antall kontaktepisoder pr. 40 minutter 

enn den store barnehagen. 
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4.3.4 Fordeling av registrerte episodekategoriene i leksituasjonene i 

de ulike barnehagene 

 

Tabell 19 viser hvordan barnehagene scorer i forhold til de ulike episodekategoriene i 

leksituasjonene. Tabellen er utformet etter de samme prinsippene som tabell 11 og 15. Her har 

vi tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig lengde på en leksituasjon barnehagene sett under ett.  

 

Tabell 19: Alle registrerte episoder i lek 

 

KATEGORI 

STOR  

BARNEHAGE 

MELLOMSTOR 

BARNEHAGE 

LITEN 

BARNEHAGE 

 

SAMMENLAGT 

 antall 

episoder 

ant. pr  

40 min 

antall 

episoder 

ant. pr  

40 min 

antall 

episoder 

antall pr 

40 min 

antall 

episoder 

antall pr 

40 min  

totalt 

reg. episoder 
121 14.2 168 15.1 155 15.9 444 15.1 

EPISODER INITIERT AV DEN VOKSNE: 

Rutiniserte 

ytringer 
39 6.0 33 2.8 35 4.3 107 4.5 

Fysisk handling 

 
16 2.0 19 1.6 11 1.2 46 1.6 

Kortvarig 

Kontakt 
42 5.6 72 10.2 67 7.2 181 7.4 

Langvarig 

Kontakt 
9 1.4 11 1.9 16 1.7 36 1.6 

EPISODER INITIERT AV BARNET: 

Handling initiert  

av barnet 
5 0.3 7 0.6 5 0.6 17 0.5 

Kortvarig kontakt 

initiert av barnet 
8 1.3 21 1.8 11 1.6 40 1.6 

Langvarig kontakt 

initiert av barnet 
2 0.2 5 0.3 10 0.8 17 0.4 

 

I tabell 19 kan man også se at det ikke er store forskjeller i antall episoder i de ulike 

barnehagene når den er delt på tid, men det er så vidt flere i den mellomstore og den lille 

barnehagen enn i den store barnehage. Ser man barnehagene i forhold til hvordan de scorer 

innenfor de ulike kategoriene, finner man noen forskjeller. Også her scorer den største 

barnehagen høyest på rutiniserte ytringer, med 6 episoder pr. 40 min, og som utgjør rundt 

regnet dobbelt så mange som den mellomstore barnehagen.  
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Når det gjelder fysiske handlinger, scoret den lille barnehagen høyest i måltidsituasjonene, 

men i leksituasjonene scorer de lavest med 1,2 episoder pr. 40 min, mens den største 

barnehagen scorer høyest med 2,0.  

Når det gjelder kortvarig kontakt og langvarig kontakt, scorer den mellomstore barnehagen 

høyest, med henholdsvis 10,2 og 1.9 episoder. Den største barnehagen scorer lavest med 5,6 

og 1,6 episoder. I kategorien kortvarig kontakt fra barnet og langvarig kontakt fra barnet, 

scorer den mellomste barnehagen høyest på kortvarig kontakt med 1.8 i snitt pr. en 

gjennomsnittlig lang lekesekvens og den lille barnehagen med 0.8 scoringer i langvarig 

kontakt initiert av barnet. 

 

 

4.3.5 Eksempler på lek i de ulike barnehagene 

 

Eksempel nr. 19 Mons:  

Lek i den lille barnehagen: 

Observasjon fra kl. 13.30-14.20.  

Mons (1,06 år) har nettopp stått opp etter å ha sovet i vognen sin. Han vandrer rundt på 

avdelingen. Det er 9 barn og 3 voksne til stede. De voksne lager mat, tar opp barn som har 

sovet og leker med barna.  

“Mons klatrer opp på en tripp trapp stol, og Heidi (voksen) løfter han ned og sier at den er 

for høy. Hans finner en båt som han ser og tar på og kjører bortover bakken. Heidi setter seg 

på gulvet ved siden av han. Mons er opptatt med å undersøke båten. Mons går fra båten., og 

klatrer opp på tripp trapp stolen igjen. Alma (voksen) tar han ned fra stolen og setter han i 

sofaen fordi hun skal lese bok for noen barn. Mons sitter i sofaen, han blar i en bok. Så 

klatrer han ned, finner en annen bok, og klatrer opp i sofaen igjen. Alma leser i en bok og gir 

barna mange instruksjoner om hvor de skal sitte. Mons klatrer ned fra sofaen, går inn på et 

annet rom, og så kommer han tilbake. Mons går bort til spisebordet, og blir satt i en tripp 

trapp stol. Han veiver med hendene og babler. Per (voksen) skjærer grønnsaker på bordet der 
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Mons sitter. Per løfter Mons ned fra stolen. Mons babler og peker på grytene. Heidi sier at 

det er poteter. Mons klatrer opp på tripp trapp stolen igjen. Heidi spør om han syns det er 

spennende å se at de skal lage grønnsakssuppe, og sier at han må være forsiktig. Mons klatrer 

ned, finner en lekehund som raskt blir tatt fra han av et annet barn. Mons løfter armen etter 

barnet, men så går han videre. Mons klatrer opp på et lekebord(som er lavt) igjen. Han får 

beskjed om å gå ned. Så ramler han ned, og får trøst. Deretter klatrer Mons opp på en 

lekestol(som er lav), og blir løftet ned. Per kommer og snakker litt med han, og så klatrer han 

opp på lekestolen igjen, og blir løftet ned. Barna får beskjed om å rydde. Mons vandrer og 

klatrer opp og ned på en lekestol to ganger til.” 

Her ser vi hvordan Mons utforsker rommet og de ulike gjenstandene, spesielt stolene han 

finner. De voksne lar han få lov til å utforske, og ser ut til å bare blande seg dersom de er 

redde for at han skal falle ned. Det kan være en utfordring som voksen la barnet få utforske og 

prøve kroppen og grensene sine, og samtidig ivareta sikkerheten hans. Det kan virke som 

Alma velger å tilby han en annen aktivitet fordi hun er engstelig for at han skal ramle ned. I 

noen tilfeller er dette en god løsning, å få barnet interessert i noe annet dersom det holder på 

med en aktivitet som kan oppleves som risikofylt. Men Alma kunne kanskje ha snakket med 

Mons om han ville lese bok, og ikke bare løftet han bort i sofaen. Hun kunne også ha vært i 

nærheten og passet på Mons slik at han ikke falt ned. På den annen side så hadde Alma flere 

barn som hun hadde lovet å lese for, og må følge opp dette. 

 

 

Eksempel nr. 20 Petter:  

Lek fra den mellomstore barnehagen: 

Observasjon fra kl. 14.30 til kl. 15.00. 

“Petter (1.04år) går inn på sanserommet der det spilles musikk. Han krabber litt rundt der 

inne før han krabber bort til en boks med klosser. Nina (voksen) er på sanserommet. Merethe 

(voksen) vasker bordet og Helene (voksen) skifter bleier. Petter går inn på Rødt teamrom og 

krabber under bordet. Et annet barn har tatt med lekeboksen med klosser under bordet og 

leker med både boksen og klossene der. Merethe tar boksen og tømmer den ved siden av 
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bordet, peker og sier: ”Dere kan leke der”. Nina stryker han over håret når hun går forbi 

han. Han leker en liten stund med klossene før han går på den andre siden av bordet og 

klatrer opp på en tripp-trapp-stol. Helene som er ferdig med og skifte bleier sitter nå sammen 

med noen barn ved bordet og sier: ”Så kan Petter få det her” og legger et puslespill foran 

han på bordet. Han står på tripp-trapp-stolen på det nederste trinnet og strekker seg 

mot/lener seg til bordkanten og leker med puslespillet han har fått. Etter en stund løfter 

Helene han ned fra stolen og sier: “Litt skummelt når du står der”. Petter går inn på 

sanserommet. Nina sitter og leser bok og det er ca. 11-12 barn som er der inne. Petter virker 

fornøyd og blid. Han krabber ut av rommet og inn på Rødt teamrom og tilbake på 

sanserommet igjen.” 

Slik fortsetter denne lekesekvensen. Petter vandrer mellom sanserommet, Rødt teamrom og 

Blått teamrom. Han finner leker som han leker med en stund, før han krabber litt og går litt 

imellom rommene. Noen ganger leker han ved siden av andre barn og andre ganger alene før 

han igjen vandrer litt. De voksne er tilgjengelige og støtter oppom leken eller hjelper til når 

det er behov for det. 

Her ser vi også et eksempel på hvordan lek for et lite barn kan handle om å vandre og 

utforske. Petter får lov til å gjøre dette og velger hele tiden hva han vil leke med og hvor han 

vil være, uten at de voksne må gripe noe særlig inn. De voksne er også imøtekommende når 

han kommer bort for å se hva som skjer, og følger opp fokuset hans.  

 

 

Eksempel nr. 21 Markus:  

Lek fra den store barnehagen: 

Observasjon fra kl. 13.35 til kl. 14.00. 

Markus 1.10 sitter ved siden av Vilde (voksen) som leser bok. De er i rommet/kroken for 

dramalek og eventyrlek. Det er satt opp et bord for å stenge av mot kjøkkenet, slik at de små 

barna ikke skal gå ut av rommet. Hun småprater med han mens hun leser.  



128 

 

“Vilde reiser seg opp og går ut av rommet og kommer tilbake. Da har Markus begynt å leke 

med noe annet. Et annet barn har lagt seg oppå Markus og Vilde kommer bort til de to barna 

og løfter opp Markus. Hun sier fra til det andre barnet at han ikke må legge seg over andre. 

Hun finner en ny bok og Markus og noen andre barn samler seg rundt henne. Hun reiser seg 

etter liten stund opp igjen for å finne en tape for å fikse boken som er ødelagt. Lars (voksen) 

begynner å trille ball med Markus som fryder seg og ler. Lars og Markus leker med ballen og 

tøyser. Lars sier “Da må jeg få ballen”. Markus svarer ikke. Et barn slår seg og Lars går 

bort og trøster. Lars går ut av rommet og nå er det ingen voksne til stede. Han kommer 

tilbake etter ca. 1 minutt. Lars kaster ballen bortover til Markus som denne gangen ikke 

legger merke til det. Så blir Markus løftet opp og båret inn på kjøkkenet for å spise 

ettermiddagsmat”. 

Markus samspiller først med Vilde mens de leser og titter i boken. Når hun reiser seg opp og 

går for å hente noe, mister han fokuset. Når de leser bok nummer 2, skjer det samme igjen. 

Vilde reiser seg opp for å hente tape og Markus blir mer opptatt av å trille ball med Lars. Lars 

og Markus har her en langvarig kontakt episode som var noen minutter. 

 

 

4.3.6 Oppsummering problemstilling 3  

 

Hvis vi ser på barnehagene samlet sett, er det betydelig flere episoder med kontakt enn 

handling. Dette kan være fordi personalet i disse situasjonene ikke har like mye praktiske 

gjøremål som skal utføres i forhold til barna. De situasjonene som vi har kategorisert som lek 

har ikke noe konkret mål bortsett fra at barna skal ha mulighet for å leke. De voksne har 

sjelden arbeidsoppgaver utenom å være sammen med barna og derfor kan de være mer 

tilgjengelig for samspill.  

Ut fra observasjonene fant vi at lek for ettåringer handler i hovedsak om å vandre og utforske. 

De går fra rom til rom, og leke til ny leke. I den lille og den mellomstore barnehagen hadde 

barna mulighet til dette ved at det var avdelingens vegger og dører som satte grenser for langt 

de kunne gå. Innenfor disse grensene var det flere rom og ulikt lekemateriale. Barna kunne 
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velge mellom å leke med klosser, i dukkekroken, lese bok med mere. I den store barnehagen 

ble barna ofte begrenset til å være på et rom hvor det foregikk et begrenset antall aktiviteter; 

for eksempel enten dukkerommet, tegnerommet eller byggerommet. Vi opplevde det som at 

de voksne i større grad valgte aktiviteten for barna på grunn av at det var de voksne som 

bestemte hvilket temarom barna skulle være på. Dette ser vi både i eksempelet fra den store 

barnehagen på ettermiddagen (eksempel nr. 12) og i eksempelet på lek fra den store 

(eksempel nr. 21). Her ser vi at barnet blir leid ut igjen når han prøver å gå inn på et annet 

rom. Vi ser i observasjonene våre at dette er gjentagende. Det er åpent mellom de fleste 

rommene, og ettåringene vandrer i mellom. Barna er små og det er naturlig at de voksne 

ønsker å se de og vite hvor de er. På den annen side begrenser dette ettåringens vandring, 

utforsking, og valgmuligheter i leketema. 

Hvis vi ser på andre ulikheter mellom barnehagene finner vi at den store barnehagen har 

høyest antall barn til stede under lek og flest antall barn i forhold til voksne. Den store 

barnehagen har høyere antall barn pr. voksen under leken enn barn pr voksen 

observasjonsøkten sett under ett, slik tabell 4 viser. De har også scoret høyest i antall episoder 

med handling og har færrest episoder med kontakt. Mye av leken vi har observert har foregått 

på ettermiddagen, og dette kan ses i sammenheng. Som tidligere nevnt, er det denne tiden av 

dagen som de har mest utfordringer med å få til å fungere godt. 
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4.4 Hvor mye kontakt er det mellom ettåringen og de 

voksne under bleieskift og hvordan ser dette ut i de 

ulike barnehagene? 

 

 

4.4.1 Bleieskiftsituasjonenes varighet i de ulike barnehagene 

 

Tabell 20: Bleieskiftsituasjonenes varighet i minutter 

 Mean.   Std. Min. Max. 

Stor barnehage 10.7 4.5 5 15 

Mellomstor barnehage 6.3 2.3 5 10 

Liten barnehage 9.2 2.0 5 10 

Barnehagene totalt 8.6 3.6 5 15 

 

I tabell 20 ser man at den store barnehagen har gjennomsnittlig de lengste bleieskift 

observasjonene, men stort sett varte et bleieskift i 5-10 minutter i alle de 3 barnehagene. 

 

 

4.4.2 Barn og voksne til stede under bleieskiftsituasjonene i de 

ulike barnehagene 

 

Tabell 21: Barn og voksne til stede ved bleieskift 

  Mean. Std. Min. Max. 

Stor barnehage Voksne 1.29 .49 1 2 

Barn 2.86 2.12 1 6 

Mellomstor barnehage Voksne 1 0 1 1 

Barn 1 0 1 1 

Liten barnehage Voksne 1.83 .75 1 3 

Barn 3.50 1.76 1 6 
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Her ser vi at den mellomstore barnehagen skiller seg ut med at det var 1 voksen og 1 barn på 

stellerommet om gangen. Dette kan ha noe med at stellerommets utforming var ganske lite og 

at det ikke var plass til så mange voksne eller barn. I de to andre barnehagene lå spennet 

mellom 1 til 6 barn på stellerommet, og 1 til 3 og 2 voksne. 

 

 

4.4.3 Hyppighet av handling- og kontaktepisoder under 

bleieskiftsituasjonene i de ulike barnehagene 

 

I tabellen nedenfor har vi lagt sammen kortvarig kontakt og langvarig kontakt, uavhengig om 

de er initiert av den voksne og eller barnet.  Det samme har vi gjort med de registrerte 

handlingsepisodene. Her har vi som med tabell 14 og tabell 18 regnet ut et gjennomsnitt delt 

på tid. Tidsmessig ligger bleieskiftsituasjonene vi har observert mellom ca. 5 til 15 minutter 

og, som tabell 20 viser, ligger gjennomsnittet fra barnehagene totalt sett på 8.6 minutter. Dette 

tallet har vi rundet oppover og har valgt å regne ut scoringer gjennomsnittlig pr. 10 minutter i 

forhold til bleieskiftene. 

Tabell 22: Kontakt og handling ved bleieskift 

  Mean Std. Min. Max. 

Stor barnehage Kontakt 2.2 2.1 0 6 

Handling 4.3 4.0 0 10 

Mellomstor barnehage Kontakt 4.5 3.3 1 9 

Handling 1.0 1.8 0 4 

Liten barnehage kontakt 3.0 0.9 2 4 

handling 1.8 1.2 0 3 

Barnehagene totalt kontakt 3.3 2.5 0 9 

 handling 2.3 2.9 0 10 

 

I denne tabellen kan vi se at det totalt varierer mellom 0 til 9 episoder med kontakt i løpet av 

10 minutter. Det er ikke store forskjeller mellom barnehagene, bortsett fra at den store 

barnehagen har hatt bleieskift uten at det har oppstått kontakt mellom barnet og den voksne, 
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mens de to andre barnehagene har hatt minst 1 eller 2 episoder. Den lille barnehagen har 

færrest episoder med kontakt i forhold til det maksimale antallet, men har likevel litt høyere 

antall episoder med kontakt pr. 10 minutter hvis man ser på gjennomsnittet, enn den store 

barnehagen. 

 

 

 

4.4.4 Fordelingen av de registrerte episodekategoriene i 

bleieskiftsituasjonene i de ulike barnehagene 

 

Tabell 23 viser hvordan barnehagene scorer på de ulike kategoriene kontakt og handling 

under bleieskiftsituasjonene.  

 

Tabell 23: Alle registrerte episoder ved bleieskift  

 

KATEGORI 

STOR  

BARNEHAGE 

MELLOMSTOR 

BARNEHAGE 

LITEN 

BARNEHAGE 

 

SAMMENLAGT 

 antall 

episoder 

ant. pr  

10 min 

antall 

episoder 

ant. pr  

10 min 

antall 

episoder 

antall pr 

10 min 

antall 

episoder 

antall pr 

10 min  

totalt 

reg. episoder 
 

47 

 

6.6 

 

29 

 

5.5 

 

27 

 

4.8 

 

103 

 

5.7 

EPISODER INITIERT AV DEN VOKSNE: 

Rutiniserte 

ytringer 
 

22 

 

3.4 

 

5 

 

0.9 

 

4 

 

0.8 

 

31 

 

1.7 

Fysisk handling 

 
 

4 

 

0.6 

 

1 

 

0.1 

 

6 

 

1 

 

11 

 

0.5 

Kortvarig 

Kontakt 
 

9 

 

0.9 

 

11 

 

2 

 

7 

 

1.2 

 

27 

 

1.4 

Langvarig 

Kontakt 
 

9 

 

1.2 

 

10 

 

2.1 

 

6 

 

1.2 

 

25 

 

1.5 

EPISODER INITIERT AV BARNET: 

Handling initiert  

av barnet 
 

1 

 

0.3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0.1 

Kortvarig kontakt 

initiert av barnet 
 

7 

 

0.2 

 

2 

 

0.4 

 

4 

 

0.7 

 

8 

 

0.4 

Langvarig kontakt 

initiert av barnet 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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I denne tabellen ser man at det varierer litt mer mellom de ulike barnehagene i forhold til 

antall registrerte episoder totalt. Her har den store barnehagen flest episoder, med 6,6 episoder 

pr 10 minutter, mens den lille har færrest, med 4,8 pr. 10 minutter. 

Nok en gang ser man at den store scorer høyest på rutiniserte ytringer. Denne ganger er også 

differansen stor. Den store barnehagen har 3,4 rutiniserte ytringer pr. 10 minutter, mens den 

mellomste har 0,9 episoder. Den lille har 0,8 pr. 10 minutter. Den lille har derimot flest 

fysiske handlinger, med 1 scoring pr. 10 minutter, mot den største barnehagen med 0,6 og den 

mellomste med 0,1 pr. 10 minutter.  

Når det gjelder kortvarig kontaktepisoder scorer den mellomste høyest med 2 episoder pr. 10 

minutter. Når det gjelder langvarig kontakt scorer den mellomste også høyere enn de to andre. 

Den mellomste har 2,1 episoder med langvarig kontakt pr. 10 minutter, som er nesten dobbelt 

så mye som både den store og den lille barnehagen med 1,2 episoder. 

Når det gjelder kortvarig kontakt initiert av barnet scorer den lille barnehagen høyest med 0,7 

episoder pr. 10 minutter. Det var ingen langvarig kontakt initiert av barnet i noen av 

barnehagene. Dette er kanskje ikke så unaturlig fordi det som regel er den voksne som tar 

initiativ til bleieskift. 

 

 

4.4.5 Eksempler på bleieskift i de ulike barnehagene 

 

Eksempel nr. 22 Sara:  

Bleieskift i den lille barnehagen: 

Observasjon fra kl. 1425 til 14.30. 

Det er snart tid for å spise ettermiddagsmat og alle skal skiftes bleie på. Et og et barn blir 

hentet fra avdelingen for å bli skiftet på. 1 voksen passer på barna som oppholder seg i 

“avdelingsrommet”, mens 2 voksne er på stellerommet.  
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Vigdis (voksen) kommer inn og sier til Sara (1.07år): “Skal vi skifte bleie?”. Hun leier Sara 

inn på stellerommet og løfter henne opp på stellebordet. Mens Vigdis skifter på bleien prater 

hun med Sara. Etterpå løftes Sara ned og blir fulgt bort til vasken. Vigdis står ved siden av 

Sara. Sara får prøve på egenhånd å skru på kranen, ta såpe, vaske, skylle og tørke. Vigdis 

viser og hjelper henne når det er behov for det. Mens Vigdis hjelper et annet barn går Sara 

tilbake til “avdelingsrommet”.” 

Her ser vi hvordan Vigdis først benytter seg av en situasjon alene med et barn til å snakke 

med henne, og ha en til en kontakt. Etterpå har Vigdis tid og ro til å la Sara prøve selv ved 

vasken. Vigdis hjelper Sara ved behov, og på denne måten lærer Sara seg noen ferdigheter 

ved håndvask på egne premisser. 

 

 

Eksempel nr. 23 Vilja:  

Bleieskift i den mellomstore barnehagen: 

Observasjon fra kl. 11.30 til kl. 11.40. 

Måltidet er nettopp ferdig, og personalet tar med seg et og et barn for å skifte bleie og legge 

de. Vilja (1,11 år) sitter ved matbordet. Barna er ferdige med å spise og de fleste har gått fra.  

“Sonja (voksen) sier at Vilja må være med på badet, men det vil ikke Vilja. Da begynner 

Sonja å tulle med henne, og da blir Vilja med. Vilja får stå ved vasken og leke med vann, 

mens Sonja skifter bleie på henne. Sonja snakker med et annet barn mens hun skifter. Vilja ser 

i speilet og smiler mens hun skyller hendene flere ganger. Så er hun ferdig og går ut fra 

stellerommet. Vilja vandrer litt rundt, mens de voksne rydder bord og legger barn. Så kommer 

Gerd (voksen) og tar med Vilja inn på stellerommet igjen. Hun legger Vilja på stellebordet, 

og de snakker sammen om at Vilja har bæsjet. Gerd skifter på henne og synger for henne 

samtidig. Vilja klager litt og Gerd sier at nå er de snart ferdig, og da ser Vilja fornøyd ut. 

Vilja er ferdig, og blir fulgt ut av rommet for å legge seg.” 

Her ser vi hvordan den voksne løser problemet med å få Vilja med på stellerommet på en 

positiv måte når Vilja uttrykker at hun ikke ønsker å bli skiftet på. Det hender noen ganger at 

barn av ulike grunner ikke vil skiftes på, for eksempel at de heller vil leke. I dette tilfelle kan 
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det faktisk se ut som om Vilja vet hun skal bæsje, og derfor ikke vil, men det var lettere å se i 

etterkant. De voksne forsøker flere ganger å ta med Vilja på stellerommet for å skifte bleie på 

henne før hun skal legge seg. Fordi hun gir uttrykk for at hun ikke vil, får hun lov til å vente 

til alle de andre barna har blitt lagt. Når hun er den eneste igjen av barna som ikke er skiftet 

på, blir hun tatt med inn på stellerommet. Selv om det kan se ut som Vilja ikke fikk vente 

lenge nok, opplevde vi det som hun ble møtt med tålmodighet og forståelse fra de voksne. De 

voksne lot henne være den siste som ble skiftet på før soving og Sonja løser det hele med 

humor når hun til slutt tar henne med for å skifte bleie. Det gjør at det hvert fall blir morsomt 

å gå på stellerommet.  

  

 

Eksempel nr. 24 Tobias:  

Bleieskift i den store barnehagen: 

Observasjon fra kl. 13.30 til kl. 13.40. 

“Kristian (voksen) sier til Tobias (1.10år): “Skal vi gå og skifte bleie”.  Kristian leier han 

bort til stellerommet. Han samtaler og har øyekontakt med Tobias. Mens han skifter på bleien 

setter han ord på det han gjør. Tobias ligger fornøyd på stellebordet og klapper søte. Kristian 

løfter Tobias ned fra stellebordet og sier “Sånn, nå kan du gå og vaske henda”. Etter at han 

har fått hjelp til å vaske hendene og tørke seg, leier Kristian Tobias bort til “rommet” igjen. 

De prater på vei bort.” 

I denne situasjonen, som i de to andre, ser hvordan den voksne benytter seg av anledningen til 

å ha en til en kontakt med barnet mens de skifter bleie. Kristian snakker om hva han gjør, og 

setter ord i en kontekst for Tobias. De deler også oppmerksomhet på det som skjer, og 

situasjonen kan ses som språkstimulerende for Tobias. 
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4.4.6 Oppsummering problemstilling 4 

 

Hvis vi ser på observasjonene fra barnehagene samlet sett, har vi en oppfattelse av at 

personalet for det meste er responsive og omsorgsfulle når de skifter bleie på barna. De 

synger og snakker med barnet, og forteller hva de gjør. Det var også her vi fant høyest 

hyppighet av langvarig kontakt.  

Hvis vi ser på de ulike barnehagene finner vi at den mellomstore har to episoder med 

langvarig kontakt pr. bleieskift i gjennomsnitt, noe som er nesten dobbelt så mye som de to 

andre. Dette kan skyldes at de i hvert bleieskift bare var en voksen og et barn. Det blir dermed 

mindre avbrytelser fra andre, og mer tid til et felles fokus mellom barnet og den voksne.  
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5 Diskusjon 

 

Vi har sett på ettåringens muligheter for kontakt i hverdagen i barnehager med ulik 

organisering. I dette kapitlet ønsker vi å løfte frem 4 hovedfunn fra studien. For det første fant 

vi at det var få episoder med langvarig kontakt og lite kontakt initiert av barna i alle 

barnehagene. For det andre, hvis man ser på ulikheter mellom barnehagene, fant vi at 

gruppestørrelsen så ut til å ha betydning for hyppigheten av kontaktepisoder, og at det var 

ulikheter i forhold til hvordan barns medvirkning gav seg til utrykk. For det fjerde var det 

forskjeller i hvordan formiddagen og ettermiddagen fungerte for de ulike barnehagene. 

I det følgende vil vi drøfte barnehagepolitiske beslutninger, og deres implikasjoner for dagens 

barnehager, deretter vil vi drøfte betydning av kontakt for ettåringer. Videre vil vi drøfte de 

ovenfor nevnte hovedfunnene fra studien opp mot teorien. Disse kommer under overskriftene; 

Ettåringenes kontakt med de voksne i barnehagen, Ettåringenes kontakt med voksne i de ulike 

barnehagene, Gruppestørrelsen og voksen-barn ratioens betydning for kontakt. Under de 

neste overskriftene vil vi drøfte våre funn opp mot Lek og læring og Ettåringens mulighet for 

medvirkning. Deretter vil vi drøfte noen begrensninger i studien. Avslutningsvis i oppgaven 

vil vi komme med noen avsluttende refleksjoner. 

 

 

5.1 Barnehagepolitiske beslutninger og deres 

implikasjoner for dagens barnehager 

  

Vi har valgt å se på barnehagesektoren i et historisk perspektiv for å se om vi kan finne noen 

svar på hvorfor de fleksible barnehagene bygges. Ved å lese ulike politiske dokumenter ser vi 

at barnehagepolitiske vedtak har hatt betydning og har påvirket valg av organisering av 

barnehagene. Her kan det se ut som de politiske vedtakene har basert seg på en kombinasjon 

økonomiske rammer og ulike ideologiske trender innenfor barnehagefeltet.  
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Vi ser at barnehageloven fra 1975 som åpnet opp for ulike driftsformer, ved å knytte 

normering av antall barn i forhold til førskolelærer og ikke sette noen begrensninger med 

hensyn til gruppestørrelse, har gjort det mulig å etablere base- og sonebarnehager. 

Begrunnelsene for å anbefale en åpnere lovformulering i 1975 er forståelig utfra at det ikke 

var ønskelig å låse utviklingen av barnehagen som institusjon inn i et fast mønster. Derimot er 

det interessant å legge merke til at denne lovgivningen har fått bestå i over 35 år. Dette kan 

komme av at det finnes lite, både internasjonal og norsk forskning, på hvilken 

organiseringsform av barnehagen som er mest gunstig for å ivareta barns behov, og som best 

støtter deres utvikling. I tillegg antar vi at det fra 1975 og frem til dags dato har vært politisk 

hensiktsmessig å beholde denne lovgivningen for å kunne dekke opp for det økende behovet 

for barnehageplasser, uten å måtte forholde seg til begrensinger med hensyn til barnehagens 

struktur.  

I etterkant av det politiske målet om full barnehagedekning som kom i St.meld. nr. 8 (1987-

88) “Barnehager mot år 2000” ser vi at det har det vært et tiltakende og økende press på 

kommunene for å bygge ut barnehager. I de ulike politiske dokumentene og rapportene ser vi 

også tydelig en økonomisk motivering fra stat og kommune, for å stimulere til ulike 

organiseringsmodeller for barnehagen. Her er det spesielt Utviklingsprogrammet for 

barnehagesektoren som ble gjennomført på midten av 1990-tallet vi ønsker å trekke frem. I 

rapportene knyttet til dette Utviklingsprogrammet ser vi en nyliberalistisk argumentasjon, slik 

som også Monica Seland påpeker i sin doktorgradsavhandling Det moderne barn og den 

fleksible barnehagen, komme til syne. Rapportene er preget av en argumentasjon for at 

barnehagesektoren i større grad skal øke produktiviteten, ha et større fokus på 

kostnadseffektiv drift, samt brukerorientering og større fleksibilitet. I denne sammenhengen er 

det naturlig å spørre seg om hvem brukeren av barnehagen er, og for hvem barnehagen skal 

være fleksibel for; myndighetene, arbeidsmarkedet, foreldrene, personalet eller barnet. Selv 

om det forsøkes å gi pedagogiske begrunnelser for valg av andre driftsformer enn den 

tradisjonelle, kan det virke som det i Utviklingsprogrammet er myndighetene, 

arbeidsmarkedet og foreldrene barnehagen først og fremst skal tilpasses etter. 

Argumentasjonene i Utviklingsprogrammet viser tydelig at andre driftsformer enn den 

tradisjonelle, kan gi økonomisk gevinst, jamfør Seland 2009/ som det også vises til i Selands 

avhandling (Seland 2009).  
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Vi ønsker også å trekke fram Barnehageforliket fra 2003. Konsekvensene av forliket var som 

vi har vist i teorikapitlet, lavere foreldrebetaling og kommunenes lovfestet plikt til å sørge for 

tilstrekkelig med barnehageplasser. Dette medførte en sterk utbygging av barnehagesektoren, 

en stor økning av barnehageplasser for de yngste førskolebarna og en tendens til å bygge 

større barnehager med store barnegrupper. Hvilke konsekvenser det vil få og gi kommunene 

det fulle økonomiske ansvaret for finansieringen av barnehagene som ble satt i kraft januar 

2011, vet vi fortsatt lite om, men diskusjonen i media de siste månedene vitner om at dette har 

skapt usikkerhet i hvor store økonomiske tilskudd både kommunale og private barnehager vil 

få framover. Noen kommuner har allerede varslet kutt i tilskudd til barnehagene, noe som 

igjen har medført i kutt i bemanningen. Her har det også vært mye diskusjon rundt kriteriene 

for hvordan tilskuddene regnes ut. Tilskuddene til kommunene regnes blant annet ut fra 

hvilket utdanningsnivå det finnes i de ulike kommunene har. Dette fordi de mener at det er en 

sammenheng mellom utdanningsnivå og bruk av barnehageplasser, som har ført til at 

kommuner med lavt utdanningsnivå har fått lavere tilskudd til barnehagesektoren. Sarpsborg 

og Vennesla er eksempler på dette. Nå viser det seg at sammenhengen mellom utdanningsnivå 

og bruk av barnehageplasser ikke stemmer i så stor grad som man tidligere har trodd. 

I tillegg ser vi at barnehagens formål i samfunnet har endret seg. Barnehagen har gått fra å 

være sosialpolitikk til å bli familiepolitikk, for så å bli utdanningspolitikk. Barnehagene 

regnes nå for å være en frivillig del av utdanningsforløpet. Dette kan tolkes som om det er tatt 

et steg nærmere en forståelse av barnehagen som en forberedelse til skolen, og en 

perspektivforskyvning fra å ha fokus på det barnet er (beings) til i større grad å ha fokus på 

det barnet skal bli (becomings) (jamfør de tidligere nevnte begrepene fra OECD-rapporten 

Starting Strong som er beskrevet under overskriften Rammeplan for barnehagen og den 

nordiske barnehagemodellen). Enda en bekreftelse på barnehagene er på vei mot en slik 

forståelse av barnet, er endringene i barnehagens formålsbestemmelse, som trådde i kraft 1. 

august 2010. Det nye er at barnehagens og skolens samfunnsmandat skal bygge på de samme 

verdiene og skal sees i sammenheng.  

En base- og soneorganisering av barnehagene begrunnes utfra at disse 

organiseringsmodellene bedre kan imøtekomme barnehagens nye samfunnsmandat, enn hva 

den tradisjonelle organiseringen kan. Det argumenteres for at disse organiseringsmodellene i 

større grad kan legge til rette for medvirkning og læring. Her kan det virke som det råder ulike 
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forståelser av hvordan barn lærer og hva barns rett til medvirkning er. Dette vil vi senere 

diskutere opp mot våre funn. 

 

  

5.2 Betydning av kontakt for ettåringer 

 

Barnets behov for tilknytning til nære omsorgspersoner er avgjørende for dets utvikling og 

læring. Det er først og fremst forsket på betydningen av tilknytning mellom mor og barn, men 

som både Haugen (1998), Cortazar og Herreros (2010) hevder, er forskningen også relevant 

for barnehagene når mange barn begynner i barnehage når de er ett år. Vi ønsket å se på hva 

en ettåring i barnehagen har behov for. Det ble derfor viktig å starte med hva som er 

grunnleggende viktig for en ettåring. Behovet for tilknytning ble av den grunn et 

utgangspunkt.  

For å gi barnet en god og trygg tilknytning er det avhengig av responsive foreldre. Når barnet 

begynner i barnehagen vil det ha behov for andre personer å forme en tilknytning til. Barnet 

trenger denne personen eller disse personene for å ha en trygg base å utforske verden fra. Det 

vil derfor være et viktig premiss for at barnet skal kunne danne denne tilknytningen i 

barnehagen, jamfør Haugen (1998), at personalet er lydhøre, responsive, sensitive, varme og 

tilgjengelige for barnet. Barnet må også kunne stole på at de voksne vil være nettopp dette 

(ibid). Dersom den voksne ikke er det, eller er uforutsigbar for barnet på dette området, vil 

barnet ha problemer med å danne denne tilknytningen. Som studiet til Ainsworth og Bell 

(1971) viser, var barnet utforskende og for det meste fornøyd når mor var i nærheten. Da 

opplevdes ikke den fremmede person og det fremmede rommet som truende. Det er når mor, 

og dermed barnets tilknytningsperson forsvinner, at barnet blir utilpass.  

Dette studiet er som nevnt utført i et laboratorie, og derfor kan det være en kunstig situasjon 

for barnet og ikke nødvendigvis overførbar til barnehagehverdagen. Men en kan jo også tenke 

seg at barnets første møte med barnehagen, på samme måte, kan oppleves som en kunstig 

situasjon ved at det er et fremmed sted og med en eller flere fremmede voksne. Når barnet 

begynner i barnehagen, har det en tilvenningsperiode der barnet skal få mulighet i nærheten 
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av mor eller far, å bli kjent med en ny voksen. På den måten kan barnet få mulighet til å forme 

en tilknytning til en voksen, slik at det oppleves som trygt å begynne i barnehagen.  

Dette er etter vår erfaring en typisk start for de fleste barn i barnehagen. Spørsmålet er hva 

som skjer etter den første uken. Barnet har fått mulighet til å knytte seg til en eller noen få 

voksne i tilvenningsperioden, men vi var nysgjerrig på hvordan dette ble opprettholdt. På 

hvilken måte samhandler de voksne i barnehagen med ettåringene for at tilknytningen skal 

opprettholdes, og dermed ligge til grunn for barnets trygge base, som igjen er et grunnlag for 

utforskning, trygghet og læring. Som nevnt er voksnes evne til å være responsive på barnets 

uttrykk og initiativ, og den voksnes evne til å opprette og opprettholde felles oppmerksomhet 

med barnet viktige premisser. Vi ønsket derfor å se nærmere på dette i barnehagen, og se om 

barnehager med ulik organisering møtte dette behovet hos ettåringen. Vi trengte derfor et 

begrep som skulle måle den voksnes responsivitet og opprettholdelse av felles 

oppmerksomhet, og dermed kom vi frem til begrepet kontakt. 

 

 

5.3 Ettåringenes kontakt med de voksne i 

barnehagen. 

 

Et av funnene i barnehagene samlet sett var at det oppstod kontaktepisoder med en god 

hyppighet. Et interessant funn var at det var lite episoder med langvarig kontakt i alle 

barnehagene: det var kun i overkant av en episode med langvarig kontakt i timen. Dette 

opplevde vi som overaskende og som et lavt tall. Det er i de langvarige kontaktepisodene at vi 

blant annet kan registrere lek mellom barnet og den voksne, og dette var det generelt lite av. 

Personalet var som regel flinke til å snakke med barna når det gjaldt hva som skulle skje, om 

de ville ha mat, skifte bleie og lignende. Altså episoder som ofte registreres som kortvarig 

kontakt. Episoder som varte over lengre tid, med mer enn en ordveksling og som ofte kan 

inneholde lek, var det lite av. Det vil i enkelte situasjoner være mer naturlig med langvarig 

kontakt enn i andre. For eksempel hvis man er alene med barnet under et bleieskift. Det var i 

bleieskiftsituasjonene vi fant flest episoder med langvarig kontakt. Samtidig er det også 
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vanskelig å holde fokuset til en ettåring lenge av gangen. Som vi også observerte, vandret 

ettåringen mye rundt. Barnet utforsket leker og det fysiske miljøet, og var sjelden i ro på et 

sted over lengre tid.  

Barnehagen har med den nye rammeplanen et større fokus på språkutvikling enn tidligere. 

Noe vi ser ved at språk nevnes både som en del av fagområdene og med et eget temahefte. I 

den forbindelse er det også interessant at det er så lite langvarig kontakt. Et lite barn utvikler 

språket sitt i nettopp de situasjonene der de har felles oppmerksomhet med en voksen. Som 

vist hos Tomasello, Mannle og Kruger (1986), er det en sammenheng mellom tid tilbragt med 

felles oppmerksomhet med en voksen og barnets språkutvikling. Det kan se ut som de 

observerte barnehagene ikke har fokus på dette. På den annen side er det mange barn i 

gruppen, 3-4 barn pr. voksen, og det er dermed utfordrende for de voksne å få tid med barnet 

alene. Vi fant også at det ofte var påfølgende episoder med kortvarig kontakt, som kanskje 

kunne ha blitt langvarig dersom den voksne ikke hadde blitt avbrutt av enten voksne eller 

andre barn. Dette kan komme av at det er mange voksne og barn samlet på et sted, og at det er 

en naturlig konsekvens av å være i barnehagen. Samtidig er dette noe som gjør at episoder 

med felles oppmerksomhet ikke opprettholdes.  

Vi fant også at det var lite kontakt initiert av barnet. I følge Anne Greve (2011), finner hun at 

de yngste barnas ytringer (barn med lite verbalt språk), ofte blir oversett til fordel for eldre 

barn med mer verbalt språk. Observasjonsbarna som vi observerte hadde et lite utviklet 

verbalt språk, og dette kan være en grunn til våre funn. Barna kan slutte å komme med 

initiativ hvis de har erfaring med å ikke få respons. Samtidig kan årsakene også være, som 

tidligere beskrevet, at vi ikke har oppfattet initiativet, men at de voksne er flinke til å oppfatte 

barnet. Det kan også være at den voksne blir for dominerende slik at barna ikke slipper til. 

Fra eksempelet med Sverre (eks.nr.14), ser vi hvordan det under en organisert aktivitet, er den 

voksne som har en egen agenda og som gjør at hun ikke oppfatter barnets fokus. I dette 

tilfellet deltar ikke den voksne i barnets oppmerksomhet rundt bilen. Som man kan se i 

studien til Tomasello & Farrar (1986), er det benevning av objekter barnet allerede er 

oppmerksom på som gir best utvikling av vokabularet. Det er derfor viktig å følge opp barnets 

oppmerksomhet rundt et objekt.  

Det var også interessant å finne at barnehagene samlet sett scoret høyere på antall handlinger 

enn kontaktepisoder under måltidet. Dette var den eneste situasjonen hvor dette var tilfelle. I 
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følge Cote (2001) og Bae (2009) er måltidet en arena for gode samtaler og språkutvikling. 

Samtidig har personalet mange barn som de skal følge med på, og passe på at får mat og 

drikke. Cote (2001) og Bae (2009) har også forsket på eldre barn enn våre observasjonsbarn, 

og det er naturlig å anta at det er lettere å føre samtaler med eldre barn med bedre utviklet 

verbalt språk, enn ettåringer. På den annen side kan det virke som om måltidet først og fremst 

ses som et sted for matinntak i de barnehagene vi har observert, og at muligheten for samspill 

blir glemt. 

 

 

5.4 Ettåringenes kontakt med voksne i de ulike 

barnehagene 

 

International Research Institute of Stavangers (2011) rapport hevder at det er de mellomstore 

barnehagene som klarer å kombinere godene fra de mindre avdelingsbarnehager og de store 

avdelingsfrie barnehagene. Det er også den mellomstore barnehagen i vår studie som scorer 

best på høyest hyppighet av kontaktepisoder. Denne barnehagen er egentlig en basebarnehage, 

men har hentet elementer fra avdelingsbarnehager, ved å skjerme de yngste i grupper for seg 

selv. Disse gruppene ligner her to avdelinger som arbeider tett sammen og deler noen areal, 

og vi hadde ikke opplevelsen av å være i en barnehage med mange barn. Barnehagen har 

dermed, i likhet med rapportens mellomstore barnehager, elementer fra avdelingsbarnehager, 

men er samtidig stor nok til å være faglig utviklende for personalet. Forskjellen ligger i at 

International Research Institute of Stavangers (2011) rapportens mellomstore barnehager har 

et antall på rundt 60 barn, mens vår mellomstore barnehage har over 100 barn.  

Det som er interessant, hvis vi ser på ulikhetene mellom barnehagene, er at den store 

barnehagen scorer gjennomgående høyest på episoder med rutiniserte ytringer, og dermed 

handlinger, og lavest på episoder med kontakt. De har også gjennomgående høyest antall barn 

pr. voksen og flest barn samlet i en gruppe. 
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De hadde også noen utfordringer som de tidlig informerte oss om. De opplevde at de hadde et 

høyt sykefravær blant personalet, og at de ikke fikk ettermiddagen til å forløpe på en god 

måte.  

Det er spesielt ettermiddagene som utpeker seg for den store barnehagen, som er i tråd med 

det de selv sier. Her fant vi et høyt antall barn på et sted, mange ulike voksne som 

observasjonsbarnet var i kontakt med og få episoder med kontakt. På formiddagen deler den 

store barnehagen seg i mindre grupper og har et mer organisert opplegg. Det kan se ut som 

dette skaper mer ro og orden for barn og voksne. Samtidig finner vi i observasjonene at en 

organisert aktivitet ikke nødvendigvis skaper situasjoner med langvarig kontakt, som 

eksempelet med Sverre (eks.nr14) viser. På den annen side viser eksempelet med Tilde 

(eks.nr.10) fra en formiddag i den store barnehagen med organisert vannlek og deretter lek, to 

situasjoner der det oppstår mye kontakt mellom Tilde og den voksne. 

 

 

5.5 Gruppestørrelsen og voksen-barn ratioens 

betydning for kontakt 

 

En annen ting som er verdt å merke seg, er at i eksempelet med Tilde (eks.nr.10) fra den store 

barnehagen, er det en liten gruppe med 4 barn og 2 voksne. Den voksne har i dette eksempelet 

tid og rom for flere episoder med både kortvarig og langvarig kontakt. Barnehagen scorer 

bedre på formiddagen, når de er inndelt i mindre grupper og har et mer organisert og planlagt 

opplegg. Da scorer de høyest, og har 0,1 episoder i timen med kontakt mer enn den lille 

barnehagen. Dette er ikke et vesentlig høyere antall episoder, og barnehagene scorer nesten 

helt likt med ca. 17 episoder i timen hver, men det er verdt å merke seg at det er i denne delen 

av dagen de scorer best og scorer mer likt med de andre barnehagene. 

Vi spekulerte i om det var inndelingen i mindre grupper eller organiseringen i forskjellige 

aktiviteter som var grunnen til at barnehagen scoret bedre på formiddagen. Det vi så var at det 

ikke var noe organiserte opplegg eller oppdeling i grupper med færre barn i den lille 

barnehagen eller i den mellomstore barnehagen på ettermiddagen, men de scorer likevel 
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betydelig høyere på episoder med kontakt, enn det den store barnehagen gjør. Det som er 

forskjellig er at de er maksimum 12 eller 18 barn til stede slik at de er allerede er en liten 

gruppe med barn. I tillegg hadde disse barnehagenes ulike leketøy som var tilgjengelig for 

barna fordelt på et begrenset område og få rom, og som de fritt kunne bevege seg i.  

I den store barnehagen er barna i rom sammen med alt fra 1 til 35 andre barn. Disse ble 

fordelt på rom og grupper etter hvert, men dette så ikke ut til å være planlagt på forhånd. Det 

opplevdes som kaotisk og det tok lang tid før de klarte å skape ro. Det kan se ut som den store 

barnehagen ville ha fått en roligere ettermiddag dersom de hadde planlagt en inndeling av 

barn og rom på forhånd. På den annen side så ikke dette ut til å være nødvendig i den lille og 

den mellomstore barnehagen. Der kunne barna gå rett fra soving og til lek, uten at det var 

nødvendig med noen organisering for å motvirke et kaos. Det var heller ikke nødvendig for 

personalet å bruke tid på å hente barn som hadde vandret inn på andre rom der det ikke var 

voksne, fordi i disse barnehagene var det fysiske vegger som satte begrensninger, og 

personalet måtte ikke skape og holde disse grensene selv. 

Det var derfor interessant å merke seg at den store barnehagen ser ut til å måtte organisere seg 

inn i grupper med færre barn for å skape gode samspillskontekster med barna. Barnehagen er 

bygget, og barnegruppen organisert slik at opptil 50 barn oppholder seg på de samme 

arealene. Likevel kan det se ut som de må organisere seg i grupper med færre barn på nesten 

samme størrelse som en vanlig avdeling, og i samme størrelsesorden som i den lille eller som 

i den mellomstore barnehagen. 

Dette er noe man også kan kjenne igjen fra Seland (2009) og International Research Institute 

of Stavangers (2011) rapport. De finner at fleksibiliteten i avdelingsfrie 

barnehager/basebarnehager, lager en kompleksitet som ser ut til å kreve mer av personalet, og 

større grad av tidsbruk til praktisk planlegging og organisering av barn og voksne. Dette fører 

dermed til at personalet får mindre tid til barna, både til å observere lek og å være støttespiller 

i barns sosiale kompetanse heving. 

Gruppestørrelsen var også et interessant funn når vi så på måltidet, lek og bleieskift i de ulike 

barnehagene. Det er spesielt i den mellomstore barnehagens del at gruppestørrelsen betydning 

kommer til uttrykk. Denne barnehagen scorer gjennomgående høyest på antall episoder med 

kontakt, men den har ikke den barnegruppen som i utgangspunktet hadde færrest barn eller 

som har høyest voksentetthet med hensyn til de ulike episodene. Barnegruppen i den 
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mellomstore barnehagen inneholdt 18 barn, men som i flere situasjoner var delt inn i to faste 

grupper med 9 barn. Dette er spesielt tydelig under måltidet. Her spiser en gruppe med 9 faste 

barn sammen hver dag. De er dermed den gruppen med færrest barn som spiser sammen i vår 

studie, men de har flere antall barn pr. voksen enn den lille barnehagen under måltidet, fordi 

den ene voksne gjør andre arbeidsoppgaver, har pause eller av andre grunner ikke er til stede. 

Cote (2001) anbefaler en voksen på 5 barn under måltidet for å kunne skape et godt grunnlag 

for språkstimulering, og sier det er liten grad av lærer-elev interaksjon dersom det er store 

grupper med barn som spiser sammen. Hvis man ser på den store barnehagen, er de litt ulikt 

hvor mange barns som sitter rundt hvert bord. De er alt fra 13 til 27 barn på samme rom, og 

scorer også her lavest på episoder med kontakt. 

Ahnert, Pinquart og Lamb (2006) finner at det er mest hensiktsmessig med en liten gruppe 

barn, og få barn pr. voksen, for at personalet skal kunne klare være responsive og sensitive 

ovenfor barnas følelsesmessige behov, og dermed forme en trygg tilknytning. 

Den lille barnehagen har færre barn pr. voksen enn den mellomstore, men scorer likevel 

lavere på antall episoder med kontakt under måltidene. Dette kan også være med på å støtte 

oppunder at antall barn i gruppen har en stor betydning for kvaliteten på samspillet mellom 

barn og voksne. På en annen side er det den store barnehagen som scorer lavest på kontakt, og 

her har de også høyest antall barn pr. voksen. Dette kan derfor også si at voksen-barn ratio har 

en innvirkning på kvaliteten på samspillet. International Research Institute of Stavanger 

(2011) finner også at det er en tendens til at det er et høyere antall ett- til toåringer pr. voksen 

i avdelingsfriebarnehager.  

 

 

5.6 Lek og læring 

 

I teorikapitlet viser vi hvor viktig det er med responsive og sensitive voksen i forhold til barns 

læring og språkutvikling. Den voksen må følge med på det barnet er oppmerksom på, og følge 

det opp. Hvis barnet er opptatt av en bil, kan det være en anledning til å lære barn om hva en 

bil heter og fargen den har, ved å benevne at bilen er gul. En forutsetning for dette er at den 
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voksne har tid og anledning til å følge opp initiativet fra barnet. Dette forutsetter at den 

voksne er sensitiv, tilgjengelig og lydhør for barnets ytringer og ser verdien i akkurat dette. 

Med den nye rammeplanen ser vi et større fokus på læring og språkutvikling. Det har vært en 

tradisjon for førskolelæreren i Norge å se lek som en viktig del av og premiss for læring. 

Leken skal være preget av spontanitet og fantasi. Seland (2009) hevder at tendensen med 

verksted- og temarom i basebarnehager er med på å svekke betydningen av denne leken, og 

den læringen som foregår innenfor den. Den store barnehagen i studien vår representerer de 

nye barnehagene. Funksjons- og arealprogrammet for kommunale barnehager i Oslo hevder 

at de nye barnehagene er bedre lagt til rette for Rammeplanens mål om læring og 

språkutvikling. Vi fant at når den store barnehagen delte seg inn i grupper med færre barn og i 

organiserte aktiviteter, fungerte den på lik linje med de andre barnehagene med hensyn til 

kontakt. Vi fikk derfor inntrykk av at det var denne delingen som skulle til for å skape ro for 

personal og barn. Dette ga oss dermed et inntrykk av at den spontane og fantasirike leken fikk 

mindre fokus og plass i den store barnehagen. Det er nettopp denne leken som er så viktig for 

barns sosiale kompetanse og språkutvikling. Vi stiller spørsmålstegn ved at barnehagen er 

utformet på en sånn måte at det blir lite rom for slik lek, siden det kan se ut som den oppleves 

av personalet at den skaper kaos når mange barn og voksne er til stede samtidig.  

Den store barnehagen var bygget slik at barna skulle være sammen i en stor gruppe på det 

samme arealet som var utformet slik at det var stor åpenhet mellom de ulike leke- 

aktivitetskrokene. Dette medførte etter vår vurdering at de voksne måtte bruke mye tid og 

ressurser på å organisere barna inn i grupper med færre barn for å få det til å fungere og slik at 

gruppene lignet på avdelinger. Barnegruppen var delt inn i baser, men disse var fleksible og 

det varierte om barna var delt inn i aldershomogene eller aldersblandede grupper. I 

eksempelet med Sverre (eks.nr.14) er de i utgangspunktet delt inn i en aldersblandet gruppe, 

men de yngste har blitt plassert på et eget bord. Dette er nok gjort for å bedre legge til rette for 

de yngste barna, men vi stiller oss litt spørrende til hvorfor de organiserer aktiviteter på tvers 

av alder når disse likevel ikke sitter ved samme bor. I tillegg så det ut som barnas valg av 

leker og aktiviteter i den store barnehagen ble begrenset fordi de voksne i større grad måtte 

velge hvor barna skal være. Dette så ikke ut til å være nødvendig i de to andre barnehagene. 

 



148 

 

5.7 Ettåringens mulighet for medvirkning 

 

Som man kan se i Rammeplanen skal “barns rett til medvirkning” være et viktig fokus i 

barnehagene. I de forskjellige barnehagene kom dette til uttrykk på ulike måter. Vi observerte 

en vannlek i den lille barnehagen med Maia (eks.nr.15), som etter vår oppfatning, illustrerte 

medvirkning for ettåringer på en god måte. Her ser vi hvordan den voksne tar barnets initiativ 

og spiller videre på dette, noe som skaper en god samspillsituasjon. Her er det tre barn med, 

og dette er nok grunnen til at det ikke er langvarig kontakt i vannleken, men det er likevel en 

situasjon med mye kontakt, og en voksen som er responsiv, lydhør og sensitiv for barnas 

initiativ og utrykk. Denne situasjonen viser også at et lite bad med en lang vask er nok for tre 

ettåringer for å kunne ha en vannlek som er full av engasjement og glede. Det er også mye 

rom for læring, og vi observerte samtale om både kroppen og vannets funksjoner. 

I Rammeplanen er “barns rett til medvirkning” et sentralt tema, og har et eget temahefte. I 

tillegg viser Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Oslo med flere, at 

“barns rett til medvirkning” er en av begrunnelse for å bygge base- og sonebarnehager. Det 

blir bygget spesialiserte temarom eller verksteder som skal gjøre at barna kan velge hvilket 

rom de vil være på, og dermed hvilken aktivitet de ønsker å gjøre. Den store barnehagen i vår 

studie hadde slike aktivitetsrom/kroker, men vi opplevde ikke at det var så store muligheter 

for barna i å velge hvilket rom/krok de ville være i. På formiddagen, når vi var til stede, var 

det planlagt hva barna skulle gjøre og hvor de skulle være. Her kunne det virke som det var 

lite rom for at barnet selv kunne velge. Leker og utstyr var fordelt i forhold til hvilket rom de 

hørte til, slik at dersom en gruppe med barn skulle være på formingsrommet/kroken, var det 

forming det var mulighet for. I den mellomstore og den lille barnehagen, var det ulike leker 

og utstyr på det samme rommet der barna var, og vi observerte hvordan de yngste barna 

beveget seg mellom de ulike lekene og rommene de hadde til disposisjon. De utforsket en 

leke en liten stund, og beveget seg deretter til neste, eller klatret opp og ned på en stol, for så å 

for eksempel sette seg ned med en bok. Vi opplevde at barna hadde større mulighet og rom 

for å velge hva de ville leke med, og hvor lenge de ville holde på med en leke eller aktivitet, 

enn i den store barnehagen.  

På ettermiddagen kunne det ha vært muligheter for mer medvirkning for barna i den store 

barnehagen, fordi det da ikke var planlagte aktiviteter. Men som tidligere vist i eksempelet 
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med Thomas (eks.nr. 12), virket det ikke som barna hadde muligheter til å medvirke i hvor og 

hva de ønsket å leke med. Dette fordi overgangen fra måltidet til leksituasjonen opplevdes 

som kaotisk og barna enten måtte være på dramarommet, kjøkkenet eller var på vei ut for å 

leke. Det var et begrenset antall voksne, og det var praktiske arbeidsoppgaver som måtte 

gjennomføres, for eksempel rydde av bordet og på kjøkkenet. I tillegg til at enkelte i 

personalgruppen var ferdig med sin vakt for dagen. Dette var etter vår mening med på å 

begrense barnas muligheter i å velge.  

Det ble til tider stilt noen spørsmål til eldre barn om de ville ut og leke eller tegne, men de 

yngste barna som har et begrenset verbalt språk kan ikke velge på denne måte. De vandrer og 

sonderer før de finner sin aktivitet. Som Seland (2009) peker på, er å vandre og utforske, det 

som er det typiske for de yngste barn, men ofte ikke et mulig valg i basebarnehager. Det er for 

få fysiske rammer som begrenser deres bevegelsesfrihet, og dermed må personalet jobbe med 

å skape grensene selv for å ivareta barnas sikkerhet. Dette gjør at barnets mulighet til å gi 

signaler om hvor de vil være, og hva de vil gjøre blir begrenset, i og med at de ikke kan 

uttrykke sine ønsker med ord.  Bae skriver i temaheftet om medvirkning om hvor viktig det er 

at personalet ser og hører barna, også de yngste uten verbalt språk. Rammeplanen sier at for å 

ivareta barnets medvirkning kreves det at personalet har evne til dialog med barnet på dets 

premisser. Det kreves også en tilrettelegging i det pedagogiske arbeidet for å muliggjøre dette. 

Medvirkning er også et grunnlag for tilknytning, som er en viktig forutsetning for barnets 

utvikling og utforskning.  

Barnehagene forplikter seg gjennom rammeplanen og barnekonvensjonen å jobbe med 

medvirkning. Dette burde derfor ha vist seg i større grad i den store barnehagen som er bygget 

slik Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Oslo foreslår og som skal være 

bygget for å støtte oppom barns rett til medvirkning. Som tidligere redegjort for, er barnets 

valgfrihet en av begrunnelsene for at disse barnehagene skal gi et godt eller bedre pedagogisk 

tilbud. Seland (2009) og International Research Institute of Stavanger (2011) med flere, finner 

at store barnegrupper, mindre fysiske rammer og økt fleksibilitet fører til mer rigide rammer 

og styring fra de voksnes side.  

Det er samtidig verdt å merke seg at kontakt ikke er det samme som medvirkning, og at den 

store barnehagen scorer lavest på kontakt er ikke nødvendigvis en indikator på at de om de 

imøtekommer “barns rett til medvirkning” eller ikke.  Det at det er mye kortvarig kontakt i en 

situasjon kan også forstås på den måten at den voksne styrer og kontrollerer barnet slik at 
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barnets eget uttrykk, intensjon og initiativ ikke blir godt nok tatt vare på. Likevel mener vi at 

kontakt kan ses på som en av forutsetningene for barns medvirkning. Det er nødvendig at 

barnet møter sensitive og responsive voksne for at det skal oppleve å ha muligheter til 

medvirkning. I vår studie har vi ikke målt graden av medvirkning i våre frekvensmålinger. 

Det vi har målt er blant annet kortvarige og langvarige kontakt episoder. De kortvarige 

kontaktepisodene måler kun en ordveksling og hyppigheten av disse sier nødvendigvis ikke så 

mye om kvaliteten på samspillet eller om barns muligheter i å medvirke. Kriteriet for 

langvarig kontakt derimot er felles oppmerksomhet opprettholdt over tid og dette mener vi 

kan sammenlignes med gode samspillsepisoder mellom barn og voksne. Ut fra de langvarige 

kontaktepisodene kan vi si noe om kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne. I tillegg 

hadde vi beskrivelsene av situasjonene som vi nedtegnet i skjemaet vårt og som kunne gi oss 

et bilde på kvaliteten på også kortvarige kontakt episoder og i hvilken grad barna kunne 

medvirke i hverdagen. Det er ut fra disse beskrivelsene vi finner at det ser ut til å være lite 

valgfrihet for barna i den store barnehagen. Vel å merke handler ikke “barns rett til 

medvirkning” bare om å kunne velge, slik vi har beskrevet under overskriften medvirkning i 

teorikapitlet. For de yngste handler det like mye om å møte voksne som er sensitive, lydhøre 

og responsive, og vare for det barnet uttrykker “her-og-nå”. 

Vi ønsker å understreke at personalet i den store barnehagen ga inntrykk av å være 

omsorgsfulle overfor barna. De lot barna få prøve ut mye selv, noe som er et godt grunnlag 

for medvirkning. Det kan se ut som byggets arkitektoniske utforming gjør at mange barn må 

oppholde seg på samme sted, og som ser ut til å sette begrensninger for personalets arbeid 

med barna og hvordan de støtter barna i deres rett til medvirkning.  

 

 

5.8 Begrensninger for studien 

 

Studien vår gir naturlig nok bare et lite innblikk i de ulike barnehagenes hverdag. Samtidig 

som vi mener at våre observasjoner kan si noe om hvordan disse fungerer med hensyn til 
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voksen-barn kontakt. I tillegg var premissene like for alle barnehagene og utgjør derfor ikke 

en forskjell når disse sammenlignes. 

Det er viktig å merke seg at på grunn av utvalgets størrelse, har det ikke vært noe grunnlag for 

å signifikansteste forskjellene mellom de ulike barnehagene. Våre vurderinger av forskjellene 

mellom de ulike barnehagene har på grunn av utvalgets størrelse og utformingen av 

observasjonsskjemaet, som kombinerte både en frekvenstelling og beskrivelser av de ulike 

situasjonene, vært kvalitative. Vi har sett om vi kunne finne noen tendenser i tallmaterialet og, 

har i tillegg sett på beskrivelsene fra observasjonene og gjort våre vurderinger utfra dette.   

Med et større utvalg og i en større studie kunne det ha vært interessant å signifikansteste 

datamateriale for å se om det ville være signifikante forskjeller mellom barnehager som 

organiseres forskjellig. Vi kan på bakgrunn av registreringene i observasjonsskjemaet se noen 

tendenser til hvor stor hyppigheten det er av kontakt og som igjen kan si om dette er noe som 

kunne være interessant å utforske videre i en større skala og i et større prosjekt.  Dette kan for 

eksempel i fremtiden bli interessant å se på de fleksible barnehagene når de har fått eksistere 

en stund og se hvordan disse fungerer. De er jo et relativt nytt fenomen i den skalaen vi ser i 

dag og det kan tenkes at de fleksible barnehagene opplever en del “startproblemer”.  

Det er vanskelig å si om denne studie har god nok overførbarhet til å si noe generelt om 

forskjeller mellom barnehager som er organisert ulikt, men det er publisert to nye 

forskningsrapporter; Seland (2009) og International Research Institute of Stavanger (2011). 

De ser på lignende problemstillinger som vi gjør, og finner flere av de samme tendensene. 

Her ser vi at vår studie skiller seg fra deres ved at vi har benyttet oss av observasjon med en 

kombinasjon av episodebeskrivelser og måling av frekvenser innenfor ulike kategorier. Vi 

skiller oss fra disse to andre studiene spesielt med tanke på begrepet kontakt som vi har 

utviklet for studien vår og som vi ser på som sentral for kvaliteten i barnehagetilbudet til 

ettåringen.  

Funnene våre må sees i lys av at vi kun har tatt tiden på langvarig kontakt. Vi ser at det også 

kunne vært nyttig og tatt tiden på langvarige episoder med handling, spesielt fysisk handling 

som kunne innebære at et barn ble båret på over en periode. Dette kan derfor gjøre at 

frekvensene i tabellene som viser hyppighet av de ulike episodene, kan gi et skjevt inntrykk. 

Imidlertid har vi jevnlig notert ned klokkeslett underveis i observasjonene, slik at vi til en viss 

grad kan si noe om varighetene av handlingsepisodene, og vi fant her at det ikke var noe høyt 
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antall med langvarige handlingsepisoder. Vi prøvde ulike fremstillinger i tabellene, blant 

annet med tid på langvarig kontakt, men vi vurderte det slik at tabeller med frekvenstelling 

slik vi har valgt i datafremstillingen, likevel ga et mest representativt bilde. Vi har også hatt et 

fokus på kontaktbegrepet, og derfor mest opptatt av å si noe om tiden på dette. 

Vi hadde også en utfordring ved at det i den store barnehagen var mye sykdom blant de 

voksne, og dette oppfattet vi som tungt for personalet. Det kan ha preget funnene våre, fordi 

denne barnehagen var hardere rammet enn de to andre i undersøkelsen. Imidlertid var dette 

ikke noe som var spesielt fremtredende mens vi var der. Personalet fortalte at sykefravær var 

et problem de hadde slitt med en stund. Den siste observasjonen i denne barnehagen ble også 

gjort etter at vi hadde vært borte fra dem en måned, og sykefraværet var det samme da. Det er 

også verdt å nevne at det var mange barn som var borte, slik at de ble dermed færre barn pr. 

voksne, og dette var med på å gjøre opp for fraværet.  

Vi har kun sett på ettåringens hverdag og kan si lite om hvordan barnehagetilbudet er for eldre 

i de ulike barnehagene vi var i. For eldre barn kan det tenkes at en base- og soneorganisering 

fungerer bedre, men dette har vi ikke noe grunnlag for å si noe om.  

Vi har også valgt å fokusere på voksen-barn samspillet. Dette fordi de voksne er for barn i 

andre leveår en viktig samspillsperson sett i forhold til deres behov for tilknytning. Andre 

barn kan også representere trygghet, læring og viktig samspill for ettåringen slik voksne gjør. 

I grupper med større aldersspredning kan de eldste barna være en viktig samspillspartner og et 

språklig forbilde. Som beskrevet i teorikapitlet kan dette være en av begrunnelsene for å velge 

å organisere barna i grupper med aldersblanding fra 1-6 år. Hadde barn-barn samspill 

forekommet ofte, ville dette blitt fanget opp av “annet-feltet” i observasjonsskjemaet vårt, og 

spesielt hvis det hadde vært mange episoder med langvarig kontakt mellom våre 

observasjonsbarn og andre barn. Ut fra våre observasjoner kan vi ikke se at dette var noe som 

forekom ofte, men vi har merket oss at de eldste barna i den store barnehagen var 

omsorgsfulle i forhold til de yngste og spesielt i de situasjonene som opplevdes som kaotiske. 

Som nevnt var dette likevel ikke samspillsepisoder som forekom ofte. 

Det er også viktig å merke seg at vi har sett på et begrenset utvalg ettåringer, og at vi i 

hovedsak kun kan si noe om hvordan de ulike barnehagene virket for disse barna i forhold til 

hyppighet av kontakt. Barna er valgt ut med tanke på at de skal være representative for 
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ettåringer i de utvalgte barnehagene, og at de på denne måten sier noe om hvordan en 

hverdag i barnehagen er for en ettåring i forhold til kontakt med voksne. 

I studien har vi sett på voksen-barn ratioen, og sett om denne er ulik i de forskjellige 

barnehagene. Vi ser at vi burde ha telt hvor mange barn som var over og under 3 år når vi så 

på antall barn til stede i den store barnehagen, fordi barn over og under 3 år regnes ulikt i 

forhold til bemanning. Vi har forsøkt å gjøre opp for dette ved å regne om til ekvivalenter i 

ettertid. 

Vi kan i utgangspunktet si lite om betydningen av barnehagenes størrelse. Til dette var 

utvalget for begrenset og vi har bare vært i en av barnegruppene i de ulike barnehagene, men 

vi kan gjennom beskrivelsene i observasjonene si noe om vårt inntrykk av dette aspektet ved 

den store barnehagen. Størrelsen kan selvfølgelig ha en indirekte innvirkning på hvordan 

hverdagen fortoner seg i den barnegruppen vi har sett på. Vi hadde stort sett ikke en 

opplevelse av å være i en barnehage med over 300 barn når vi var i den store barnehagen. Noe 

av grunnen til dette kan naturligvis være at vi kun var ute en gang og ikke så mye til de andre 

barnegruppene i barnehagen. Det eneste vi kunne se i forhold til dette, var at den store 

barnehagen har noen utfordringer med hensyn til større fysiske avstander for å komme ut på 

lekeplassen, enn i de to andre barnehagene. Dette kunne virke noe tungvint og se ut som dette 

gjorde det vanskeligere for både barn og voksne å være spontane i forhold til å kunne velge 

utelek uten å planlegge dette på forhånd.  

 

 

5.9 Avsluttende refleksjoner: 

 

Vi mener at vi i Norge har gode barnehager, men i lys av framtidens krav og økonomiske 

rammer for barnehagene ser vi noen utfordringer. 

Her ser vi spesielt utfordringer barnehagene kan få med hensyn til de økonomiske rammene 

som blir gitt. Barnehagene er knapt nok bemannet fra før av, med høyt sykefravær og små 

vikarbudsjett. Når kommunene nå skal fullfinansiere barnehagene og at vi samtidig har et 

svakt lovverk i Norge knyttet til bemanningsnorm for barnehagene, ser vi for oss noen farer. 
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Det er opp til barnehageeier å vurdere hva som er tilstrekkelig bemanning for barnehagene. 

Det vil si at for de kommunale barnehagene er det kommunen som skal vurdere dette, 

samtidig som det er de som også skal sette de økonomiske rammene for barnehagene. Sees 

dette i sammenheng med kommuneøkonomi og flere kommuners sterke motivasjon til å 

bygge store barnehageenheter og fleksible åpne bygg som kan håndtere store barnegrupper, 

aner vi en økonomisk motivasjon for å bygge disse. For at barnehagene skal kunne fortsette å 

tilby et godt barnehagetilbud, mener vi det vil det være av avgjørende betydning at 

beslutningstakere gir tilstrekkelig økonomiske rammer slik at barnehagene kan opprettholde 

voksen-barn ratioen som regnes for å være konvensjon i barnehagesektoren i dag. Det vil si 

1:3 for barn under 3 år og 1:6 for barn over 3 år. Dette tenker vi spesielt er viktig i forhold til 

de nye barnehagene, som har en utforming som tilsynelatende lettere kan utnytte 

personalressursene når det er sykefravær, ved å samarbeide på tvers av baser, team eller 

barnegrupper. Som vi har vist gjennom våre funn og annen forskning, ser vi en tendens til at 

voksen-barn ratioen og gruppestørrelse har betydning for kvaliteten på kontakten mellom 

voksne og barn. 

Framtidens krav som barnehagen står overfor, er blant annet det økende fokuset på læring og 

språkstimulering. Vi mener at noe av utfordringene for barnehagene i å imøtekomme disse 

kravene, er å kunne legge til rette for gode samspills- og læringskontekster for de yngste 

barna i barnehagen. Dette krever kunnskap om hvordan små barn lærer best. Utfra teori som 

vi har lagt til grunn i denne oppgaven, er en trygg tilknytning, sensitive og responderende 

voksne, en viktig forutsetning for dette. Ut fra våre funn, Selands (2009) studie og den ferske 

rapporten fra IRIS, kan det se ut som de nye barnehagenes utforming og organisering, gir 

disse barnehagene en ekstra utfordring med hensyn til å kunne legge til rette for dette for de 

yngste førskolebarna. I dette henseende, hvordan små barn skal kunne vandre, utforske og 

sondere innenfor trygge rammer, og hvordan det skal kunne tilrettelegges for gode lærings- og 

samspillskontekster for ettåringene i en åpen arkitektonisk utforming av barnehagen. 

Underveis i arbeidet med vår studie har ”ettåringene i barnehagen” vært en opphetet debatt i 

media. De yngste barnehagebarnas oppholdstid har blant annet vært diskutert, og det har vært 

forslag om sette begrensninger for hvor lenge ettåringene kan være i barnehagen. Ett av 

argumentene for å sette begrensninger i oppholdstiden for de yngste, er at vi har for lite 

kunnskap om hvilke konsekvenser barnehageopphold har for små barn. Dette tyder på at det 
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er behov for generelt mer kunnskap om effekten av barnehageopphold for de yngste og 

spesielt hva en god barnehage er for ettåringen.  

Vi ønsker oss i forskningsøyemed et større fokus på voksen-barn relasjonen og betydningen 

av barnas tilknytning til de voksne i barnehagen. Vår studie kan være et lite bidrag på dette 

området, men vi mener det er behov for større studier som kan gi oss økt kunnskap om 

kvaliteten på barnehagetilbudet for de yngste.  
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Vedlegg nr. 1 Observasjonsskjema 
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Vedlegg nr. 2 Brev til barnehagene 

 

 

 

Forespørsel om å delta i et mastergradsprosjekt. 

Vi er to studenter ved Universitetet i Oslo som tar master i pedagogikk, allmenn studieretning, og skal skrive en 

master oppgave om småbarn og barnehager med ulik organisering. Vi er begge utdannede førskolelærere, og 

har 10 og 11 års erfaring med å jobbe i barnehage (Victoria har også vært med på å starte en basebarnehage). 

I dag bygges det mange barnehager som organiseres på andre måter enn tradisjonelt drevne barnehager. Det 

finnes lite forskning på om barnehagens organisering har innvirkning på barns hverdag, og vi ønsker derfor 

med vårt prosjekt å se nærmere på dette gjennom å følge noen barn tett i fire-fem dager. Formålet med 

prosjektet blir å se på hvordan hverdagen arter seg for de yngste barna i barnehager med ulik organisering. 

I forbindelse med masteroppgaven ønsker vi å få komme til deres barnehage for å gjøre et feltarbeid. Dette 

innebærer observasjoner og eventuelt samtaler med personalet. Vi vil kun være observatører og kommer ikke 

til å involvere oss i personalets oppgaver eller belaste personalet på noen måte. Vi ønsker å observere barn 

under tre år, og vil benytte oss av et observasjons skjema. 

Vi vil anonymisere barnehagen og deltakernes navn. Opplysningene som samles inn registreres ved hjelp av 

koder, og ikke med personopplysninger. Det er kun vi og vår veileder, Veslemøy Rydland, som får vite hvilke 

barnehager vi har vært i og hvilke barn vi har observert. Dataene vil bli slettet etter at prosjektet er avsluttet. 

Vi håper dere vil være med på prosjektet, og på den måten være med å gi mer kunnskap om hvordan de yngste 

barna har det i barnehagen. 

For å kunne gjennomføre feltarbeidet trenger vi skriftlig samtykke fra aktuelle foreldre i barnehagen. Det er 

frivillig å delta og dere kan når som helst trekke dere fra prosjektet. Vi ønsker å være i barnehagen i ca en uke. 

Prosjektet er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD), og vi har fått beskjed om at 

prosjektet ikke er meldepliktig. 

 

Vi håper på positiv tilbakemelding. 

Har dere spørsmål angående prosjektet, ta gjerne kontakt med oss. 

 

Med vennlig hilsen 

Mari Hustad Sandøy 

E-mail: mari@garasjen.no 

Tlf: 92 81 95 40 

 

Victoria E. Olsen 

E-mail: veolsen@live.no 

Tlf: 97 69 90 35 
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Vedlegg nr. 3 Brev til foreldrene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til foresatte 

Vi er to studenter ved universitetet i Oslo som tar master i pedagogikk, allmenn studieretning, og skal skrive 

en master oppgave om småbarn og store barnegrupper. Vi er begge utdannede førskolelærere, og har 10 og 

11 års erfaring med å jobbe i barnehage.  

Formålet med prosjektet er å se på hvordan hverdagen arter seg for de yngste barna i barnehager med ulik 

organisering. 

I forbindelse med masteroppgaven ber vi om å få observere deres barn. Vi vil observere barn under tre år, og 

vil benytte oss av et observasjonsskjema. Feltarbeidet vil starte 20.oktober 2010 og vare i 5-6 dager. Vi vil 

anonymisere barnehagen og deltakernes navn, slik at de ikke kan gjenkjennes. Opplysningene som samles 

inn registreres ved hjelp av koder, og ikke med personopplysninger. Det er kun vi og vår veilederen, 

Veslemøy Rydland, som får vite hvilke barnehager vi har vært i og hvilke barn vi har observert. Dataene vil 

kun bli benyttet i forbindelse med oppgaven, og vil bli slettet etter at prosjektet er avsluttet. 

Vi håper dere vil være med på prosjektet, og på den måten være med å gi mer kunnskap om hvordan de 

yngste barna har det i barnehagen. 

Prosjektet er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD).  

Vi trenger foreldrenes/foresattes samtykke for å kunne gjennomføre feltarbeidet. Det er frivillig å delta og 

dere kan når som helst trekke dere fra prosjektet. Vi håper dere ønsker å delta og undertegner svarslippen 

nedenfor. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. 

Med vennlig hilsen 

Mari Hustad Sandøy      Victoria E. Olsen 

E-mail: mari@garasjen.no     E-mail: veolsen@live.no 

Tlf: 92 81 95 40      Tlf: 97 69 90 35 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ ______klipp her_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Jeg har mottatt informasjon om prosjektet, og samtykker i at mitt barn kan bli observert av  

Mari Hustad Sandøy og Victoria E. Olsen. 

 

Navn på barnet: 

 

Foresattes underskrift: 

 

Sted og dato: 

mailto:mari@garasjen.no
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Vedlegg nr. 4 Utfylt observasjonsskjema 
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	I gjennomsnitt var det 4.4 voksne og 19.8 barn til stede ved måltidene i den store barnehagen. Dette gir en voksen- barn ratio på 4.5 barn pr. voksen. Antall barn til stede varierer fra 13 til 27 og antall voksne fra 3 til 5 til stede.

