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Sammendrag 

Oppgaven handler om barns samhandling i en basebarnehage og i en avdelingsbarnehage. 

Etter barnehageforliket i 2003 har det vært en sterk vekst i barnehageutbygging i Norge, og 

flere nye barnehagemodeller har blitt etablert. Basebarnehager er en av disse, og kjennetegnes 

ved at de har en annen organisering og utforming enn de tradisjonelle avdelingsbarnehagene. 

Det har vært mye diskusjon knyttet til etableringen av de nye basebarnehagene. Det har blant 

annet vært diskutert om basebarnehagens størrelse og organisering fører til dårligere kvalitet 

for barna.   

Uroen knyttet til basebarnehager dreier seg ikke om barn har like rettigheter. Det kan heller 

knyttes til i hvor stor grad barnehagen klarer å innfri i forhold til noen forventinger om hva 

som er en god barndom. Det handler kanskje mer om at moderne basebarnehager synligjør 

noe av den profesjonalisering og institusjonalisering som barnehagen faktisk er. Utviklingen 

synliggjøres når en går bort fra en barnehage som har fremstått som hjemmekoselig og i større 

grad innredet utfra personalets smak, og over på barnehagebygg som i større grad begrunner 

utforming utfra rettigheter hos barna, nye lovverk med fokus på læring, og at alle barn skal ha 

rett på plass i barnehagen. Bekymringen knytter seg til hvilke konsekvenser de nye 

betingelsene har for barna og deres utvikling. Problemstillingen er: 

Hvilke konsekvenser kan romlige og organisatoriske forskjeller i avdelingsbarnehage og 

basebarnehage ha for barns samhandling og læring – sammen med andre barn og sammen 

med voksne i barnehagen? – Kan eventuelle forskjeller i samhandling og læring settes i 

sammenheng med endringer i barns sosialiseringsprosesser? 

Teoretisk perspektiver 

De teoretiske perspektivene som inndras er: 1) barndom i det moderne samfunn, 2) 

sosiologiske teorier om barn og barndom og 3) barn som aktører – interaksjonsteorier, og 

pedagogiske perspektiver om roms betydning. Barndom i det moderne samfunn gir et 

historisk perspektiv på hvordan barndom i Norge har endret seg, og noen karakteristiske trekk 

ved moderne barndom. Sosiologiske teorier om barn og barndom handler om sosiologiens 

klassiske sosialiseringsteorier, aktør- og struktur-dilemmaet og mer spesifikt 

sosialiseringsteorier rettet mot barn. Det omfatter også en presentasjon av det som ofte 

omtales som "Den nye barndomssosiologien".  I den siste delen presenterer jeg fire 
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perspektiver på interaksjon mellom barn, som alle er basert på aktørteorier, men med litt ulik 

vekt på hva barn utvikler gjennom interaksjon med jevnaldrende. I tillegg introduserer jeg et 

perspektiv på rommets betydning for læring hentet fra pedagogikken. Det er disse 

interaksjonsteoriene jeg i hovedsak benytter i min analyse.  

Metode   

Jeg har foretatt en etnografisk undersøkelse, et kortvarig feltarbeid (Hammersley og Atkinson 

1987) i en basebarnehage og i en avdelingsbarnehage. Gjennom en dybdestudie forsøker jeg å 

si noe om de to casene (barnehagene). Intensjonen med feltarbeidet har vært å samle data om 

barns samhandling i to ulike barnehager for å undersøke barns interaksjon i sammenheng med 

barnehagers utforming og organisering.  

Funn og konklusjon 

Interaksjon med andre barn og voksne danner grunnlaget for barns sosialisering i barnehagen, 

og her finner jeg forskjeller mellom de to barnehagetypene. Interaksjon kan ha ulike 

funksjoner i jevnalderinteraksjonen, nemlig at barn tilegner seg: 1) Kompetanser, 2) Regler 

for samhandling, 3) Evne til kontroll og 4) Gruppeidentitet. 

Debatten om base- og avdelingsbarnehagen kan oppleves som polarisert. Jeg mener det må 

være en fordel å se barnehagene samlet ut fra hva de kan tilby barn i forhold til 1) alder og 

utviklingsbehov og 2) moderne kompetanse krav.  

For den aldersgruppen jeg har observert, tilbyr barnehagene noen ulike samhandlings og 

læringsmuligheter, som kan kobles til de romlige og organisatoriske forhold. I den grad de 

sier noe om endringer i barns sosialiseringsprosesser, har det sammenheng med endring i hva 

som forventes av barn, med hensyn til til moderne kompetansekrav. Det handler om barns 

dobbeltsosialisering som har økt betydningen av barns selvsosialisering, og moderne 

samfunns krav til individet som har sammenheng med individuering, og individualisering. 

Jeg finner at basebarnehagen som sosialiseringsarena har noen strukturerende egenskaper, 

som både muliggjør primær-, sekundær- og selvsosialisering, og at avdelingsbarnehagen som 

sosialiseringsarena har noen strukturerende egenskaper som i større grad muliggjør 

primærsosialisering. 
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1 Innledning  

Denne oppgaven handler om barns samhandling i en base- og i en avdelingsbarnehage. I 

mange år har jeg arbeidet i barnehage, og deltatt i barns hverdag. Dette har gjort meg 

interessert i hvordan barn samhandler. Jeg har mest erfaring fra avdelingsbarnehager, og har 

ofte hørt både ansatte og foreldre uttrykke frykt og skepsis for de nye basebarnehagene. 

Denne uroen opplevde jeg også da jeg deltok i oppstart av en basebarnehage, hvor protestene 

var mange fra både foreldre og ansatte mot etableringen. I mediene har temaet vært debattert 

flere ganger med oppslag som «Et eksperiment med våre barn» (Sahl 2012:6-7), 

«Barnehagefare» (Anonym 2010:15), «Bekymret for billige basebarnehager» (Ytreberg 

2010).  Den første artikkelen handler om en dårlig erfaring fra en stor basebarnehage i Oslo. I 

den sammenheng uttaler lektorer fra Høyskolen i Oslo og Akershus seg om at det her behøves 

mer forskning fordi vi vet for lite på hvordan store barnehager påvirker barn (Sahl 2012). 

Innsenderen i debatt seksjonen uttrykker bekymring for utbygging av basebarnehager uten at 

vi vet hvilke konsekvenser det kan ha for små barn (Anonym 2010). I den sistnevnte 

artikkelen er det innhentet uttalelser fra forskere som uttrykker bekymring for en rask 

utbygging av store basebarnehager. Artikkelforfatteren viser også til at Sverige avsluttet slik 

storstilt utbygging etter mange protester fra foreldre, som ønsket mindre barnehager – og 

avdelingsbarnehager (Ytreberg 2010). Nyere oppslag vitner også om den uro som har vært – 

og er – knyttet til store barnehager, men her kommer det også frem mer positive omtaler fra 

forskerhold. «Gigantbarnehagene ble kalt et sosialt eksperiment. Hvordan går det med barna 

i de store barnehagene»?  I ingressen står det: «Det er ikke barnehagens størrelse som er 

avgjørende for kvaliteten, konkluderer Fafo-forskere i ny rapport. Samtidig er foreldrene 

mest fornøyd i de aller minste barnehagene» (Mellingsæter 2016:6).  

1.1 Nye barneperspektiver 

Flere forskere beskriver utviklingstrekk i norsk barnehagesektor og knytter utviklingen til 

barns posisjon i dagens samfunn. Anne Trine Kjørholt er dr.polit og daglig leder ved norsk 

senter for barneforskning (NOSEB). Hun har beskrevet forskjellen mellom avdelings- og 

basebarnehager. Avdelingsbarnehagen representerer den tradisjonelle norske barnehagen, og 

har hatt hjemmet som ideal. Hverdagslivet i barnehagen skulle gjenspeile «det gode hjem», 

med flere små rom og en hjemmekoselig innredning. Barnegruppene skulle være små og faste 
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eller stabile. Forholdene mellom barn og voksne karakteriseres som tette, omsorgsfulle 

relasjoner. Det nye barnehagebygget, som omfatter basebarnehagene, representerer nye måter 

å organisere barnegruppen på. Det er dermed en endring fra faste små barnegrupper til 

fleksible store grupper, som ved behov kan deles i mindre grupper (Kjørholt 2010:161-162). 

Utviklingen av basebarnehager begrunnes med referanse til det hun kaller det «nye 

barnesynet» i forskningen. I dette barnesynet ligger en økt annerkjennelse, respekt for og 

myndiggjøring av barn. Kjørholt ser en klar sammenheng mellom politiske føringer i 

barnehagepolitikken og praktiseringen av den pedagogiske virksomheten (Kjørholt 2010: 

161). Basebarnehagen blir også beskrevet av Monica Seland i hennes doktoravhandling utført 

på NOSEB (Seland 2009) og senere i hennes bok «Den fleksible barnehagen» (Seland 2011). 

Hun knytter også basebarnehagens utforming og utvikling til moderne samfunnsforhold, 

marked og barns posisjon i dagens samfunn. Seland mener den arkitektoniske utformingen av 

basebarnehagene tydeliggjør en større vektlegging av barnehagen som læringsarena. Med 

flere spesialrom for drama, matematikk, våtrom og så videre (Seland 2009). Hun bruker 

begrepet «fleksibel barnehage» om basebarnehagene. (Seland 2011: 109).  

1.2 Store eller små 

I tillegg til Selands doktoravhandling (Seland 2009), har International Research Institute of 

Stavanger, IRIS (Vassenden, Thygesen, Bayer, Alvestad og Abrahamsen 2011) og 

Forskningsstiftelsen Fafo (Bråten, Hovdenak, Haakestad og Sønsterudbråten 2015) utgitt to 

omfattende forskningsrapporter om barn i store barnehager, både avdelings- og 

basebarnehager. De fokuserer på sammenhengen mellom kvalitet og barnehagestørrelse. 

Mindre barnehager er definert som barnehager med færre enn 50 barn, og er derfor oftest 

organisert med avdelinger. Det er større barnehager, barnehager med 50 barn og oppover, som 

oftest har annen organisering (jf. Bråten m.fl. 2015, Seland 2009, Vassenden m.fl. 2011). I 

forskningsrapporten fra IRIS (Vassenden m.fl. 2011) kommer mellomstore 

avdelingsbarnehager godt ut med hensyn til ulike indikatorer for strukturell kvalitet, slik som 

ansattes utdanningsnivå, oppfylling av pedagognormen, areal per barn, størrelse på 

barnegruppene, pedagogiske lederes tilstedeværelse i barnegruppene og antall barn den 

enkelte voksne forholder seg til i løpet av dagen. De konkluderer utfra sine resultater at 

mellomstore avdelingsbarnehager på rundt 60 barn, er best egnet til å ivareta faglig utvikling 
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av de voksne, samtidig som de er små og oversiktlige nok til å ivareta trygge rammer for barn 

(Vassenden m.fl. 2011).  

Forskningsresultatene fra Bråten m.fl. kommer ikke frem til en tilsvarende konklusjon (Bråten 

m.fl. 2015). De viser at avdelingsbarnehager, avdelingsløse barnehager – eller basebarnehager 

– og store barnehager (opp til 100 barn) fint kan holde god kvalitet. Størrelse i seg selv avgjør 

ikke en barnehages kvalitet. Størrelse spiller sammen med andre strukturelle faktorer, som 

barnehagens indre organisering, ledelse, eierskap, ansattes kompetanse og arbeidsmåter en 

viktig rolle. De benytter fire kvalitetsindikatorer, og utvider dermed kvalitetsindikatorene, 

sammenliknet med Vassenden, som har tatt utgangspunkt i strukturelle faktorer. Dette for 

bedre å fange opp det de kaller prosessuelle faktorer, slikt som ikke så lett måles kvantitativt; 

hvordan barnehagen klarer å skape trivsel, trygghet, nærhet i relasjoner mellom barn og 

mellom voksne. De ser også på resultatkvalitet, som omfatter hvordan barnehagen 

tilrettelegger for utvikling av sosiale ferdigheter og tilegnelse av praktiske og 

kunnskapsbaserte ferdigheter. Det siste målet er likeverdskvalitet, som omfatter 

foreldresamarbeid og at familier uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn skal kunne ta 

barnehagetilbudet i bruk (Bråten m.fl. 2015:7). Et viktig premiss for at store barnehager skal 

være velfungerende, er at den store barnehagen må ha fokus på indre organisering og ledelse. 

Barnehager av mindre størrelse behøver ikke ha den samme oppmerksomhet på dette for å 

levere på de kvalitative indikatorene (Bråten m.fl. 2015). Mye av forskningen som ligger til 

grunn, gjenspeiler også den usikkerhet eller tvetydighet som mediene fremstiller omkring 

utvikling av basebarnehager, selv om nyere forskning nå er tydeligere på at barnehagers 

størrelse i seg selv ikke har så mye å si for brukernes tilfredshet og barnehagens kvalitet (jf. 

Bråten m.fl. 2015).    

1.3 Avdelingsbarnehager og basebarnehager – 

utforming og organisering 

Det som skiller avdelingsbarnehager og basebarnehager er i hovedsak fysisk utforming og 

måten de organiseres på.  Avdelings- og basebarnehager kan begge være store.  

Hovedforskjellen ligger i hvordan de er organisert med hensyn til ansatte og barnetall, og 

hvordan bygget er utformet. En rapport om kvalitet og innhold i norske barnehager beskriver 

de ulike driftsformene, som kjennetegner avdelings- og basebarnehager. Basedrift går ut på at 

en fast gruppe barn har tilknytning til sin egen base, men at barn og personal ellers kan 
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benytte barnehagens areal. Avdelingsdrift er den vanligste måten å organisere barnehagen på. 

Her er barna og personalet avgrenset til en avdeling (Borg 2008:74). For mitt formål er det 

kun relevant å beskrive organisering som omfatter barn i alderen tre til seks år, da det er 

denne aldersgruppen jeg tar for meg i oppgaven. Denne gruppen omtales oftest som «store 

barn» i barnehagesammenheng (jf. Seland 2011). I de tradisjonelle avdelingsbarnehagene har 

barna fast tilhørighet til en avdeling med tilhørende lekerom, bad og garderobe. Det er gjerne 

en barnegruppe på atten barn med en pedagogisk leder og to medarbeidere (jf. Seland 2011, 

Bråten m.fl. 2015, NOU 2012). Basebarnehagenes organisering kjennetegnes av større 

barnegrupper og flere voksne. På en base kan det være barnegrupper på rundt 40 barn med 

flere pedagogiske ledere og medarbeidere. I baseorganiserte barnehager får barna tilhørighet 

til en base, der de har en fast garderobeplass, og barna deles gjerne i mindre grupper i løpet av 

dagen (jf. Seland 2011). Store deler av barnehagens areal defineres som fellesareal for alle 

barna i barnehagen. Dette fellesarealet deles gjerne inn i spesialrom som atelier og verksteder, 

og er tilrettelagt for aktiviteter som maling, snekring, drama og så videre i mindre grupper 

(NOU 2012:89).  

Utforming av nye barnehager kan også sees i sammenheng med pedagogiske trender. 

Innenfor pedagogikken har rommets betydning fått økt oppmerksomhet de senere årene. Flere 

perspektiver vektlegger det fysiske miljøet. Bidrag både fra pedagogiske fagmiljøer og fra 

arkitekturmiljøer fremhever roms betydning for barnehagens kvalitet og roms betydning for 

barns utvikling, lek og læring. (Krogstad, Hansen, Høyland og Moser 2012).  

Seland (2011) skjematiserer hvordan de ulike modellene er organisert (Figur 1). Når det står 

fleksibel barnehage, er det slik hun har begrepsfestet basebarnehagen. Jeg tar forbehold om at 

ikke det alltid er så kategoriske forskjeller, men synes tabellen illustrerer de viktigste 

organisatoriske forskjellene mellom de to barnehagene. 
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 Fast Fleksibel 

Avdelingsbarnehage Rom 

Barnegruppe 

Personal 

Struktur 

Dagsrytme 

Aktiviteter 

Fleksibel barnehage Struktur 

Dagsrytme 

Aktiviteter 

Rom 

Barnegruppe 

Personal 
Figur 1. Endringer i strukturer (Kilde: Seland 2011:109) 

 

1.4 Barnehageforliket – planer og lover 

De siste årene har det vært en utvikling fra mindre avdelingsbarnehager, til flere store 

barnehager og basebarnehager, selv om det vanligste fortsatt er avdelingsbarnehager 

(NOU:2012). Dette er ledd i en ønsket politisk utvikling. Gjennom barnehageforliket i 2003 

ble det en enighet om at alle som ønsket barnehageplass skulle få det, opptak til både 

kommunale og private barnehager skulle behandles likt, det skulle innføres en makspris for 

foreldre og kommuner skulle ha lik praksis i forhold til dette (NOU 2012). De fleste barn går i 

dag i barnehage. Etter barnehagereformen går over 96 % av norske barn fra tre til fem år i 

barnehagen (SSB 2015). Barnehagene fikk sin første rammeplan i 1995 og en ny 

barnehagelov i 2005 med en påfølgende ny utgave av rammeplan for barnehager i 2006. Disse 

er barnehagens styringsdokumenter. Med den nye loven og rammeplanen understrekes 

barnehagens samfunnsmandat og sammenhengen mellom skole og barnehage: «..barnehagen 

skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek læring og danning er grunnlaget for 

barns allsidige utvikling» (NOU 2012:38). Noe av begrunnelsen for utbyggingen av de nye 

barnehagene ligger i et økt behov for barnehageplasser, men det begrunnes også i endringer i 

barnehagens lovverk og planer, og at barnehagen nå oppfattes som en viktig og naturlig del av 

barns utdanningsløp i dag. Dette understrekes av at barnehagene ble underlagt 

Kunnskapsdepartementet i 2005 (jf. NOU 2012). 

Norsk forskning og lovverk har tradisjonelt ikke har vært opptatt av det fysiske miljøet i 

barnehagen; «..ofte speiler barnehagens utforming personalets smak mer enn pedagogisk 

tilrettelegging» (Borg 2008:73). I forhold til fysisk miljø kommer det endringer inn i 

planverket som omfatter dette. I Rammeplanen fra 2006 får barnehagens fysiske miljø og 

barns rett til medvirkningen økt oppmerksomhet: «Barnehagen skal gi barn muligheter for 

lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser i trygge og samtidig utfordrende omgivelser» 
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(Rammeplanen 2006: 16).  FNs barnekonvensjon ble ratifisert av Norge i 1991, og i 2005 ble 

barns rett til innflytelse og medvirkning i hverdagslivet i barnehagen nedfelt i barnehageloven 

og i den nasjonale rammeplanen for barnehagens virksomhet og innhold (Kjørholdt 2010: 

154). I Trondheim kommune har en del av begrunnelsene for utbygging av basebarnehager 

vært at det stilles nye krav til barnehagens fysiske innemiljø, og at barns rett til medvirkning 

stiller nye krav til barnehagens utforming (Amundsen, Blakstad, Krogstad, Knudsen, Manum, 

Sve og Wågøet 2007).  

1.5 Problemstilling 

Bekymring knyttet til etableringen av basebarnehager, istedenfor tradisjonell 

avdelingsbarnehage, kan også tolkes som en uro knyttet til perspektiver på hva som gir en god 

barndom. Overgangen fra barns deltakelse i barnehagen innredet som «det gode hjem» til 

større institusjonsbygg, handler også om nye barndoms opplevelser. Denne utviklingen kan 

være noe av årsaken til bekymringene som jeg selv har erfart og som en kan se av ulike 

medieoppslag. Uroen knyttet til basebarnehager dreier seg ikke om barn har like rettigheter. 

Det kan heller knyttes til i hvor stor grad barnehagen klarer å innfri i forhold til noen 

forventinger om hva en god barndom er. Det handler kanskje mer om at moderne 

basebarnehager synligjør noe av den profesjonalisering og institusjonalisering som barnehage 

faktisk er. Utviklingen synliggjøres når en går bort fra en barnehage som har fremstått som 

hjemmekoselig og i større grad innredet utfra personalets smak og over på barnehagebygg 

som i større grad begrunner utforming utfra rettigheter hos barna, nye lovverk med fokus på 

læring, og at alle barn skal ha rett på plass i barnehagen. Bekymringen knytter seg til hvilke 

konsekvenser de nye betingelsene har for barna og deres utvikling. Fafo-rapporten trekker 

konklusjoner som støtter dette perspektivet. Foreldre er mest fornøyd i de minste barnehagene 

og en av de viktigste kvalitetsindikatorer for foreldre i barnehagen, er at barnehagen gir 

trygghet og omsorg for deres barn. I rapporten tolker forskerne den særlige tilfredsheten med 

små barnehager som et resultat av foreldres vektlegging av trygghet og omsorg, kombinert 

med en tendens til at foreldre setter likhetstegn mellom smått på den ene siden og trygt, 

familiært og kjærlig på den andre (Bråten m.fl. 2015:9).  

Den samtalen, eller diskursen, som finnes rundt de nye store barnehagene, basebarnehagene 

versus det som oftere omtales som små tradisjonelle barnehager med avdelinger, synes jeg er 

spennende. Dette har gjort meg veldig nysgjerrig på å finne ut mer om hvordan de ulike 
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barnehagemodellene oppleves for de som bruker barnehagen – og da tenker jeg på hvordan 

barnehagen oppleves av barna. Med utgangspunkt i barns liv i det moderne samfunn, og 

innenfor institusjoner med ulik utforming og organisering, ønsker jeg derfor å belyse hvordan 

barn samhandler innenfor to ulike barnehagemodeller. Jeg er også opptatt av om eventuelle 

forskjeller kan tenkes å ha betydning for barns læring og sosialisering. Problemstillingen jeg 

ønsker å undersøke er: 

Hvilke konsekvenser kan romlige og organisatoriske forskjeller i avdelingsbarnehage og 

basebarnehage ha for barns samhandling og læring – sammen med andre barn og sammen 

med voksne i barnehagen? – Kan eventuelle forskjeller i samhandling og læring settes i 

sammenheng med endringer i barns sosialiseringsprosesser? 
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2 Perspektiver på barn og barndom 

2.1 Barndom i det moderne samfunn 

Barndommen sett fra bassengkanten i en basebanehage, er veldig forskjellig fra de 

barndommer vi kjenner fra fortiden. Barnas liv i jeger- og samlersamfunnet har antakelig vært 

preget av mye lek, samvær med voksne og få plikter (Frønes 1994).  Jordbrukssamfunnets 

barn deltok i arbeid når de var store nok til å kunne bidra, mens de yngste barna holdt seg 

sammen med kvinnene. Fellesskapet i bondesamfunnet var preget av arbeid og gjensidige 

forpliktelser, og mindre av tanken på familien som en sosial enhet som skulle bruke tid 

sammen med hverandre. I førmoderne samfunn måtte barns rettigheter, plikter og trygghet 

ivaretas gjennom tilhørighet og tilknytning til familien (Øia og Fauske 2010). I 

middelalderens storfamilier ville barna mest sannsynlig ha nærhet til mange voksne, fordi 

skiller mellom arbeid, familieliv, lek og fritid ikke var tydelige. Barna var en bidragsyter og 

en medarbeider i husholdet, men fordi de var barn var de også underordnet de voksne (Øia 

m.fl. 2010). 

I takt med utviklingen av et kapitalistisk samfunn med industrialisering og handel, vokser 

også nye familieformer frem. Den borgerlige familien utvikles i den tidlige 

industriutviklingsfasen (Frønes 2003). Dette familieidealet legger grunnlaget for den 

familiestruktur som senere utvikler seg til det vi gjenkjenner som kjernefamilien (Øia m.fl. 

2010). Barnas rolle blir i denne fasen endret, fordi familien blir mer privatisert og 

oppdragelsen skal i større grad foregå i hjemmet. Samtidig får skolen større betydning, 

spesielt for borgerskapets barn som også trenger utdanning og dannelse utenfor hjemmet. 

Dette bidrar til å skape klasseskiller blant barn fordi utdanning ikke var for alle. For barn av 

arbeiderklassen kunne denne tidlige industrialiseringsfasen bety omfattende og hardt arbeid i 

for eksempel fabrikken, og for jordbrukets barn var det fortsatt vanlig å arbeide sammen med 

de voksne (Frønes 2003). Mange barn pendler mellom arbeid og skole i tiden før utdanning 

og arbeid blir regulert med bestemte aldersgrenser (Øia m.fl. 2010).  

Først etter andre verdenskrig blir det borgerlige familieidealet mer alminnelig for et større 

flertall av det norske folk, og husmorfamilien, eller kjernefamilien, blir normalen. I denne 

familieformen er rollene delt, mannen forsørger familien gjennom lønnet arbeid og konen er 

hjemme og steller hus og barn (Frønes 2003). Barnas plass i dette samfunnet, og i denne 
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familieformen, er hos familien, slekta og i lokalmiljøet. Husmødrene danner en ramme rundt 

barnas liv, men det barna gjør og holder på med ute organiserer de selv, og de voksne behøver 

ikke være aktivt tilstede. Det oppfattes som sunt og trygt å leke ute. Denne klassiske 

barndommen med aktive barn i frilek utendørs har preget norsk barndomsideologi (Frønes 

1994). I idealiseringen av barns frie utendørslek under husmorepoken, er det lett å glemme de 

mange ulykker som rammet barn spesielt (Øia m.fl. 2010). Det at barna fikk mye tid til seg 

selv og egen organisering, bekreftes også av en undersøkelse Norges Husmorforbund gjorde i 

1951, som viser at husmødrene bare brukte om lag en time til omsorg for egne barn per dag 

(Korsvold 2008). Hva de legger i omsorg er ikke klart, klesvask og matlaging kan neppe 

inngå i den ene timen. Tallet er interessant for det sier noe om idealer før i tiden  og nå, å delta 

aktivt i barns fritid kan ikke ha hatt samme status som for dagens foreldre. 

Barnepass i statlig regi har sine røtter helt tilbake til 1800-tallet, hvor barneasyl kunne være et 

alternativ for mødre som måtte jobbe ute for å redde familieøkonomien. I tiden frem mot 

1960-tallet har organisert barnepass en liknende funksjon. Daghjemmene som det offentlige 

tilbyr, er ofte en form for sosialt hjelpetiltak overfor arbeiderfamilier, enslige mødre eller 

avlastning for trette husmødre. Frem til 1975 er barnehagene plassert inn under lov om 

barnevern (Øia m.fl. 2010). I Norge er Oslo først ute med å bygge barnehager, og på midten 

av 1960-tallet var halvparten av alle landets barnehager plassert her. Pådriverne bak disse 

tilbudene er stort sett private interesseorganisasjoner som Norges Husmorforbund og 

Hjemmenes Vel. Dette tilbudet er stort sett for mødre fra den sosiale middelklassen. 

Husmødrene skulle gjennom barnehagetilbudet få litt hjelp og avlastning i en travel hverdag 

(Korsvold 2008).  Det er stort sett private initiativ som står bak barnehageutbyggingen i denne 

perioden, mens utvikling av velferdsstaten i etterkrigstiden, handler om å bygge industriell 

infrastruktur og sikre alle en bedre materiell levestandard gjennom boligbygging. Statlige 

velferdsordninger som barnetrygden blir innført i 1946, men barnehageutbygging lar vente på 

seg (Korsvold 2008). Rundt 1970 har 3 % av alle barn i Norge barnehageplass, og flere av 

dem er korttidsplasser (Øia m.fl. 2010).  

Det er flere faktorer som påvirker barnehageutbyggingen, og synet på barns deltakelse i 

barnehager utover 70-tallet. En utløsende årsak til at flere barnehager etterhvert etableres, er 

at arbeidsmarkedet er i omstilling og det er behov for mer arbeidskraft. Skatteregler endres 

ved at det innføres individuell beskatning på inntekt, og med dette blir det mer attraktivt å ta 

jobb for gifte kvinner, og da er det behov for barnepass. Dette er også et tiår med 
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kvinnekamp, radikal samfunnskritikk og oppbrudd med mange av familieidealene som har 

preget de foregående tiårene (Korsvold 2008). I offentlige utredninger blir nå ordet 

«daginstitusjon» erstattet av «førskole», og førskolen skal være et første ledd i 

utdanningsløpet. For første gang beskrives også fars rolle i hjemmet som en omsorgsperson. 

Det tar likevel tid før barnehager blir betraktet som noe mer en et sosialt hjelpetiltak 

(Korsvold 2008).   

Parallelt med 70-tallets kvinnerettighetskamper bedres barns vilkår i samfunnet, og i 1972 

kommer den første loven som forbyr at barn skal kunne straffes fysisk i hjemmet (Korsvold 

2008). Fysisk straff ble i skolen forbudt ved lov allerede i 1936 (Øia m.fl. 2010). 

Lovendringene henger også sammen med at flere av de psykologiske perspektiver som til nå 

har dominert forståelsen av barn, utfordres. Både historiske og samfunnsvitenskapelige 

teoriretninger vil se barns og foreldres liv i et større samfunnsperspektiv, og barns samspill 

med andre får økt betydning. Dette påvirker også samfunnets syn på hva som er barns beste. 

En ny barndomsforståelse blir etter hvert mer synlig. Barnet blir i større grad oppfattet som en 

mer aktiv medborger, og ikke som en ufullstendig voksen på vei inn i det voksne liv. Det blir 

viktigere at barn skal ha fellesskap med andre barn, og gradvis blir det etablert førskoler også 

utenfor byene slik at barn i distriktene skal få et dagtilbud hvor de får tilbud om å leke med 

andre (Korsvold 2008). En ny periode endrer livsbetingelsene for mange barn utover 70-tallet: 

med niårig obligatorisk skole, den første lov om barnehager og en økt offentlig satsing – og 

gradvis økende dekning av barnehager (Frønes 2003, Korsvold 2008). 

Norge går fra å være et industrisamfunn til å bli et rikt oljeland, et informasjons- og 

kunnskapssamfunn. Med kvinners økte utdanning og yrkesdeltakelse øker også presset på å få 

flere barn inn i barnehager (Korsvold 2008). I takt med utbyggingen av tilbudet endres også 

synet på å ha barn i barnehage. At det offentlige kan ta seg av viktige omsorgsoppgaver for de 

minste barna, blir etter hvert en mer gjengs akseptert oppfatning. Det kommer også ny 

forskning som viser at barnehagebarn klarer seg bedre på skolen og blir vurdert som mer 

sosialt kompetente av lærere og jevnaldrende (Øia m.fl. 2010). Perspektiver på barn og 

barndom er i endring og barns rettigheter fastsettes gjennom FN s barnekonvensjonen i 1989. 

Barns aktiviteter blir viktige, de skal ikke forstyrres for mye av voksne og deres liv her og nå 

blir mer sentralt (Korsvold 2008).  

Resultatet av denne utvikling er at vi i det moderne samfunn har fått et mer barnevennlig 

samfunn i den forstand at barn får mer oppmerksomhet, rettigheter og annerkjennelse som 
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likeverdige. Samtidig har det også vært en utvikling som har ført til at barn blir oppfattet som 

en sårbar gruppe, som må beskyttes. Dette har blant annet medført at barna er blitt mindre 

synlige ute i det offentlige rom. De får ikke lenger delta på alle områder i samfunnet, men de 

har fått økt deltakelse på barnevennlige arenaer, som skole og familie (Qvortrup 2005). Staten 

har også fått en mer sentral rolle, og overtatt funksjoner som tidligere har ligget til familien, 

gjennom ulike lovreguleringer som gjelder barna. Det være seg regler som setter 

aldersgrenser på film, når en skal få sykle på vegen, eller om en skal kunne kjøpe tobakk i 

butikken. Velferdsstatens oppgaver blir mest omfattende i forhold til barnepass, gjennom 

utdanningsinstitusjoner og barnehager (Zeiher 2011). 

Skole og undervisning blir en viktig del av barndommen i moderne samfunn, og et område 

hvor egne erfaringer struktureres. De utgjør en offentlig arena fordi de finner sted utenfor 

hjemmet, men samtidig blir det et avgrenset miljø for elevene. På den måten blir barndommen 

en privat sfære som er avgrenset fra de voksnes verden, som i stor grad består av arbeid og 

andre aktiviteter. Dannelse av relativt sikre områder i hverdagslivet, adskilt fra andre deler av 

samfunnet, som skoler og barnehager, er viktig for å vedlikeholde en følelse av ontologisk 

sikkerhet (Giddens 1996).  

Hjemmet som arena, har også endret betydning for barna, nå som mødrene stort sett er i jobb. 

Det har bidratt til at barn har fått nye arbeidsoppgaver i husholdningen (Solberg og Vestby 

1987). Barna som de nye homestayers betegner hvordan huset har blitt en mulighet eller 

ressurs for barnet – hvor de har tatt posisjon og kontroll i tiden etter at de er ferdig på skolen, 

til når foreldrene kommer hjem. Da kan de holde på med ulike aktiviteter (se TV, lage mat, 

snacks osv.) som kanskje ikke foreldrene ville godkjent om de var til stede. Solberg (1990: 

136) fant at der foreldre kunne synes det var trist for barna å komme hjem til et «tomt» hus, så 

var barnas perspektiv når de kom hjem med venner at de fant et «ledig» hus.  

I det senmoderne samfunnet utsettes også barn for både valg og muligheter utenfor de 

tradisjonelle institusjonelle rammer. Spesielt vil mange nye elektroniske medier gi barn 

muligheter til å lære seg mye på egenhånd. Det er også tendenser til at barn i større grad 

velger seg bort fra organiserte sportsaktiviteter og heller organiserer sine egne sportslige 

aktiviteter ute i det offentlige rom (Zeiher 2011).  
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2.2 Sosiologiske teorier om barndom og 

sosialisering  

2.2.1 Sosialisering 

Sosialiseringsbegrepet kan knyttes til en grunnleggende diskusjon om forklaringer i 

sosiologien. Det er grovt skissert en diskusjon mellom teorier som forklarer handlinger utfra 

strukturer og de som forklarer handlinger utfra aktører. Det å koble mellom struktur og aktør 

har vært – og er – en teoretisk utfordring i sosiologien (Aakvaag 2008: 31). Tre teoretiske 

retninger har dominert denne diskusjonen, 1) funksjonalismen, 2) mikrointeraksjonismen og 

3) teorier som ønsker å overskride skillet, som strukturasjonsteori.  

Flere av de tidlige sosiologiske klassikerne forklarte menneskers handling og interaksjon utfra 

overordnede samfunnsforhold. I følge Durkeims handlingsteori må mennesket, som ikke er i 

stand til å begrense seg selv, reguleres gjennom den overindividuelle bevissthet som kalles, 

samfunnet. I Parsons funksjonalistiske forklaringsmodeller vil mennesker handle i henhold til 

visse mønstre, og han lanserer mønstervariabler som gir ulike handlingssituasjoner. En aktør 

kan i en gitt handlingssituasjon velge mellom fem ulike dikotomier, for eksempel valget 

mellom selv-orientering eller kollektiv orientering. Ulike samfunnsstrukturer vil ha særpreg 

som har sammenheng med de ulike mønstrene, og ulike handlingstyper kan kobles til ulike 

samfunnstyper. Sosial interaksjon vil bestå og vedlikeholde seg selv fordi sosiale systemer er 

selvbevarende, lik organismens (Østeberg 1994). Hvordan en aktør skal være fri til å handle, 

men samtidig etterleve sosiale forventinger, besvares i funksjonalismen og henger sammen 

med begrepet om internalisering. Den handlende aktør er underlagt en indre moralsk kontroll 

som medfører en internalisering av kulturelle verdier. Om en ikke etterlever 

rolleforventninger vil ytre institusjonell kontroll sanksjonere aktøren (Aakvaag 2008).  De 

som ikke lever opp til ulike rolleforventninger, avviker fra normalen. For å forklare disse 

handlinger utvikles avvikstypologier. Mest kjent er Mertons avvikstypologi som setter opp en 

rekke handlingsalternativer for hvordan aktører handler på måter som ikke samsvarer med 

gitte samfunnsverdier (Østeberg 1994). 

Selv om teoretikere innenfor funksjonalismen mener å bidra til å forklare aktørens handlinger 

får de etter hvert kritikk for ikke å gjøre nettopp dette. Særlig Parsons systemteori får kritikk 

fordi den gjør det vanskelig eller umulig å forklare hvordan mennesker selv kan være med å 
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skape verdimønstre og sosiale strukturer. Menneskene fremstår som oversosialiserte og 

veltilpassede aktører som utøver deres strukturelt bestemte roller (Andersen 2007). 

Funksjonalismen får kritikk for å være for makroorientert. Teoriretningen fanger ikke opp det 

som pågår mellom mennesker i ulike samhandlingssituasjoner, og gir ikke forklaring på 

hvordan endringer oppstår i samfunnet (Aakvaag 2008).  

Nye og mer aktørorienterte teorier utvikles i sosiologien utover 60-tallet (Aakvaag 2008). 

Innenfor mikrointeraksjonistiske perspektiver ansees aktøren som aktiv og kompetent og her 

vektlegges det å studere ansikt-til-ansikt samhandling. Aktører vil ikke være determinert av 

ytre eller indre krefter. Teoriretninger som symbolsk interaksjonisme og fenomenologisk 

sosiologi er eksempler på teorier som kan forklare hvordan kreative aktører, i konkrete 

situasjoner, samhandler og skaper en meningsfull sosial verden (Aakvaag 2008).  For 

eksempel Goffmann viser hvordan aktører selv innenfor totale institusjoner er handlende og 

aktive i sine egne liv. Aktørene danner egne roller innenfor ulike institusjonelle miljøer, blant 

annet gjennom sekundære tilpasninger, hvor aktørene tilskriver seg og skaper egne roller, som 

er forskjellig fra dem han eller hun er blitt tillagt av institusjonen (Goffmann 1967). 

Disse retningene får etter hvert kritikk for å drive aktørorienteringen for langt. Det etterlyses 

forklaringer av makroforhold og hvordan strukturer påvirker samhandlingssituasjoner 

(Aakvaag 2008). Det er særlig teorier som ønsker å overskride skillet mellom aktør og 

struktur som fremtrer utover på 80-tallet. Bourdieu utformer begrepet og læren om 

strukturasjon (Østeberg 1994), som Giddens videreutvikler med sin strukturasjonsteori 

(Aakvaag 2008). Forholdet mellom aktør og struktur representerer en strukturdualitet. 

Strukturer er både middelet til, og et resultat av, menneskers handlinger. Strukturdualitet kan 

forståes som en maktfordeling hvor regler og ressurser er forankret i aktøren, og anvendes i 

handlingen. Sosiale systemer har ikke strukturer, men strukturelle egenskaper som både 

muliggjør og begrenser aktørers handlinger. Gjennom interaksjon vil kunnskapsrike aktører 

trekke på og reprodusere de strukturerende egenskaper ved de sosiale systemer (Giddens 

1984).  Menneskers handlinger er strukturert av samfunnet, men deres handlinger er på 

samme tid med og strukturerer samfunnet. Det som pågår omtales som en 

strukturasjonsprosess (Kapersen 2007). 

Hvordan påvirker disse teoretiske debatter forståelsen av sosialisering? Sosialiseringsbegrepet 

har sammenheng med de tre hovedretninger 1) Primær- og sekundærsosialiseringsbegrepene 

henger sammen med struktur, 2) selvsosialisering skjer nedenfra, fra et aktørperspektiv og har 
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sammenheng med mikrointeraksjonismen, og 3) strukturasjonsperspektivet bidrar til å 

forklare en dualitet, hvor selvsosialisering representerer et aktivt innspill i forhold til primær- 

og sekundærsosialisering.  

Durkheim er i følge Østerberg (1994) antakelig den første til å bruke sosialiseringsbegrepet 

for å beskrive de prosesser som mennesket går igjennom fra å være et biologisk vesen til å 

være et samfunnsvesen. Han beskriver sosialiseringsbegrepet i tilknytning til barns utvikling, 

som: 

«… den voksne generasjons innvirkning på dem som ennå ikke er modne for 

samfunnslivet. Sosialiseringen har som mål å vekke og befordre en rekke fysiske, 

åndelige og moralske krefter i barnet, krefter som dels avkreves barnet av samfunnet 

som helhet, dels av det særskilte miljø det er bestemt til å leve i». (Durkheim sitert i 

Østerberg 1994:78). 

I den videre utvikling av sosialiseringsbegrepet skiller sosiologien mellom primær- og 

sekundærsosialisering. Primærsosialiseringen kobles oftest til barnets familie og etter hvert 

også barnehagen, hvor barnet skulle lære å bli et sosialt vesen. Sekundærsosialiseringen går 

på å lære barnet ferdigheter som behøves i samfunnet, dette skjer særlig i skolen (Østeberg 

1994). I tråd med en slik oppdeling og forståelse har det funksjonalistiske perspektiv, med 

Parsons som fremtreden teoretiker, tillagt familien og skolen ulike sosialiseringsfunksjoner. 

Familien, og spesielt mor, har den primære sosialiseringsfunksjon i forhold til barnet. Skolen 

har en sekundær sosialiseringsfunksjon og gir barnet nødvendig trening til å utføre 

voksenroller (Parsons 1959). Det enkelte samfunnsmedlem blir en aktør gjennom å 

internalisere forventninger, normer og verdier fra det miljø de befinner seg i. Ved å 

internalisere ulike roller vil samfunnsmedlemmene bekrefte et felles verdimønster og skape 

en kulturell konsensus (Østerberg 1988).  

Utviklingen av ideen om primærsosialisering var inspirert av psykoanalysen, og sosiologien 

hadde i den funksjonalistiske perioden flere fellestrekk med utviklingspsykologien i måten 

man tilnærmet seg barn i forskningen. Spesielt Parsons har mange referanser til Sigmund 

Freud og psykoanalysen (Frønes 2003, Jenks 1996, James 2011). Kritikerne mener at barnet i 

det funksjonalistiske perspektivet ble sett på som inkompetent, uferdig og avhengig. Dette 

førte til at man så på det som nødvendig at samfunnet måtte investere i trening, omsorg og 

oppdragelse av barna fordi de var viktige for fremtiden (Jenks 1996, James 2011). De 
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kritiseres for å overse aktøren og at denne, gjennom samhandling, er aktivt med og bidrar til å 

skape en sosial virkelighet (Aakvaag 2008). 

De mikrointeraksjonistiske perspektiver tilbyr forklaringsmodeller som i større grad 

vektlegger aktøren som handlende, og betydningen av interaksjon med andre aktører. 

Perspektivet tar utgangspunkt i å forklare sosial orden, hvordan et samfunn holder sammen, 

med utgangspunkt i aktøren (Aakvaag 2008). Sosialisering skjer i møte mellom aktører, og 

gjennom interaksjon vil en gradvis lære seg de normer og regler som gjelder i gruppen. 

Sosialisering forstås som en aktiv prosess, det vil si som selvsosialisering. 

Samfunnsvitenskapen må innenfor denne forståelsen, studere møter mellom mennesker og se 

og avdekke mening og symboler i denne interaksjonen. Bevissthet og refleksjon om hvem 

man selv er, utvikles gjennom å innta andre menneskers perspektiv, for eksempel gjennom lek 

og spill ved rolleovertakelse (Østerberg 1994).  Barnets lek trer dermed tydeligere frem, for 

eksempel hos George Herbert Mead, som fremhever lekens betydning for barns utvikling. 

Gjennom lek og spill får barna øvet seg og prøvd forskjellige roller og posisjoner som gir 

erfaringer de vil ha bruk for senere i livet, som voksne. Det er foreldres og læreres oppgave å 

tilrettelegge for at barnet får mulighet til lek og spill slik at det kan sosialisere seg selv i 

samvær med andre barn (Mead 2001).  

Det innvendes mot mikrointeraksjonismen at selv om de vektlegger samspillet mellom aktører 

her og nå, så har også de som funksjonalistiske perspektiver, et syn på barnet som uferdig, 

som becoming. Det betyr at de vektlegger barnets sosialisering og interaksjon utfra hvilken 

betydning det får for barnet senere i livet (Frønes 2013 og James, Jenks og Prout 1998). Det 

innvendes også at selv om mikrointeraksjonismen tar utgangspunkt i aktører, så ender de opp 

de samme forklaringer om sosial orden som funksjonalistene. Begge perspektiver forklarer 

sosialisering som en prosess som skjer gjennom primær- og sekundærsosialiseringen, 

forskjellen er at mikrointeraksjonismen beskriver prosessen med utgangspunkt i aktøren. 

Barnet vil også gjennom selvsosialiseringen internalisere ulike normer og regler, noe som 

gradvis gjør de i stand til å handle i tråd med etablerte sosiale ordninger. Perspektivet 

kritiseres også for å undervurdere strukturers betydning for interaksjon også på mikronivå 

(Aakvaag 2008).  

Strukturasjonsteorien som utformes av Giddens trekkes frem som et viktig bidrag for å løfte 

frem det aktive og handlende barnet. James (2011) hevder at om Giddens teori om interaksjon 

mellom struktur og agency er riktig, så må også barn, likesom voksne, bli anerkjent som 
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aktive deltakere i samfunnet. Sosiale strukturer setter aktøren i stand til å delta i samfunnet på 

en kompetent måte, samtidig endres strukturene av kompetente aktørers kreative handlinger. 

Sosiale struktureres bestandighet avhenger av anvendelse, en familiestruktur vil for eksempel 

endres over tid og det har sammenheng med aktørenes handlinger (Aakvaag 2008). I 

strukturasjonsperspektivet vil forklaringer om sosialisering både ta utgangspunkt i aktørers 

handlinger og på den måten forklare selvsosialisering, samtidig vil det kunne forklare hvordan 

aktørers handlinger muliggjøres og begrenses i forhold til strukturer som primær- og 

sekundærsosialiserings mekanismer.  

Ifølge Frønes opererer moderne sosiologisk sosialiseringsteori med et mer analytisk skille 

mellom primære og sekundære sosialiseringsmekanismer, prosesser eller agenter (Frønes 

2013:25). Et strengt skille mellom familien som den primære og skolen som den sekundære, 

er ofte mindre passende i moderne samfunn, fordi sosialiseringsfunksjoner kan gå over i 

hverandre.   For eksempel vil medier og venner ha ulik betydning, og overgangen mellom 

primær og sekundærsosialisering kan være mer flytende. Barnet oppfattes som en aktivt 

sosialiserende aktør og et aktivt subjekt, og denne forståelsen må legges til grunn om en skal 

forstå sosialiseringsmekanismer. Utviklingen av det handlende og reflekterende subjekt er en 

grunnleggende side ved sosialiseringsprosessen (Frønes 2013).  

Sosialisering hviler på samspillet mellom barnet som handlende subjekt og de 

kontekster og relasjoner som utgjør barnets barndom; sosialisering dreier seg både om 

individuell utvikling og om å bli en del av en kultur og et samfunn (Frønes 2013:16). 

Sosialisering i det senmoderne samfunn har derfor flere dimensjoner, hevder Frønes 

(2013:17-18). Det er «sosialisering som kulturalisering», som handler om hvordan vi 

integreres inn i de sosiale og kulturelle forstillinger vi vokser opp i. «Sosialisering som 

kvalifisering», handler om vår evne til å utføre oppgaver, men også utvikling av evne til 

refleksjon over individuelle og samfunnsmessige mål og verdier. Sosialisering handler også 

om utvikling av refleksjon og emansipasjon. Det handler om selvaktualisering og subjektets 

søken etter en mening i tilværelsen ut over gitte konvensjoner og kulturelle mønstre.  

Sosialisering handler om å veves inn i symbolske mønstre og om å bli i stand til å løfte 

seg ut av dem; sosialiseringens potensial og mål er utvikling av emansipatorisk fornuft 

(Frønes 2013:148). 
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Hva kjennetegner så barns sosialisering i det moderne samfunn, i dette perspektivet? På den 

ene siden åpnes det for at de ulike sosialiseringsmekanismene går mer i, eller over i hverandre 

og skillet mellom primær- og sekundærsosialisering blir mindre klart. Samtidig er en 

karakteristisk side ved det moderne samfunnet at vi får en tydeligere deling eller skille 

mellom ulike sosialiseringsarenaer. Barns sosialisering i det postmoderne omtales som en 

«dobbeltsosialisering» (Dencik 2006:17). Det begrunnes med et hverdagsliv som nå oftest er 

delt i to fundamentalt forskjellige sosiale sammenhenger, daginstitusjoner og familien. 

Samfunnsutviklingen vil sette betingelser, rammer og strukturer for barnets 

utfoldelsesmuligheter, men innenfor disse må vi oppfatte barnet som i prinsippet 

selvsosialiserende. Barnets selvsosialisering pågår for eksempel innenfor daginstitusjonen 

(Dencik 2006:19).   

Dobbeltheten i den sosiale utvikling henger sammen med to ulike sider ved 

modernitetsprosesser, henholdsvis «individuering» og «individualisering». Med individuering 

menes at individer i samfunnet skal behandles selvstendig, som subjekter. Det innebærer også 

at individer innenfor samme situasjon eller innenfor samme kategori skal behandles likt, for 

eksempel at skolebarn har noen felles rettigheter (Frønes 1998). Individualiseringsbegrepet, 

ble introdusert av Ulrich Beck, og refererer til at regler og standarder for normalitet ikke 

lenger overføres fra eldre til yngre generasjoner som de i større grad gjorde før (Beck 1997).  

Barn må i større grad en tidligere forholde seg til et mangfold av familieforhold med flere 

samboende, gifte, skilte og enslige forsørgere (Jensen 2011).  Barn pendler mellom ulike 

arenaer, familier og institusjoner, hvor barnet selv sitter på kompetansen, og er den eneste 

som opplever de ulike miljøene. En viktig oppgave er derfor at barnet må settes i stand til å 

sosialisere seg selv, selvsosialisering blir viktig i moderniteten og her får medier, venner og 

jevnaldrende en sentral betydning (Dencik 2006).  

2.2.2 Den nye barndomssosiologien 

Innen sosialantropologien var man tidlig ute med å studere barn utfra barns perspektiv (se 

f.eks. Berentzen 1979), men innen sosiologien var dette et teoriperspektiv som først ble 

aktualisert utover 1980- og 90-tallet, inspirert av strukturasjonsteori (Frønes 2013). Det å 

studere og få frem barns handlingsevne, agency, og sammenhengen mellom agency og 

struktur, de strukturere som danner barns barndommer, ble aktualisert i barndomsforskningen 

først mot slutten av 90-tallet (Qvortrup 2011). Den nye retningen innenfor sosiologien, ofte 
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benevnt som the new sociology of childhood, vektlegger både at man studerer barndom som 

en historisk konstruksjon og at barnets status som subjekt er sentralt. Barnet er en aktør med 

meninger og oppfatninger, samtidig som det legges vekt på den strukturelle posisjon barnet 

befinner seg i samfunnet (Øia og Fauske 2010:114, James m.fl. 1998).  

Barndommen må forståes som de dominerende sosiale økonomiske materielle og 

kulturelle strukturer som danner rammene omkring sosialiseringsprosessen (Frønes 

1998:56). 

I forhold til forskning på barn, skiller man gjerne mellom begrepene «barn» og «barndom». 

Mens forskning på barn omfatter all forskning om barn, handler barndomsforskning om å 

studere barnet i relasjon til samfunnet. Et viktig tema for denne forskningen er å studere barn 

gjennom de institusjoner som finnes i samfunnet, for å øke forståelsen av barns liv individuelt 

og i sosial interaksjon med andre (Halldén 2007). Jenks (1996) påpeker at barndom er noe 

som må utforskes, fordi det sier mye om samfunnsforholdene til en gitt epoke. Qvortrup 

(2011) understreker dette ytterligere ved å si at barndom er et resultat av styrkerelasjoner 

mellom ulike økonomiske, politiske, sosiale, kulturelle og teknologiske krefter i samfunnet. 

De engelske sosiologene og barndomsforskerne, Allison James og Alan Prout lanserte, det de 

kaller et nytt barndomsparadigme på slutten av 80-tallet. Med boken «Constructing and 

Reconstructing Childhood» (James og Prout1990) summerte de opp i seks punkter det 

potensial barndomsforskningen kunne ha fremover (James og Prout 1990: 8-9). 

1. Barndom skal forstås som en sosial konstruksjon. 

2. Barndom er en variabel i samfunnsanalysen, som ikke kan skilles fra andre variabler 

som kjønn, klasse, etnisitet. Det finnes flere barndommer. 

3. Barns sosiale relasjoner og kulturer er verdt å studere i seg. 

4. Barn er, og må sees på, som aktive i å konstruere sitt sosiale liv. De er ikke passive 

subjekter i sosiale strukturer og prosesser. 

5. Etnografi er en spesielt hensiktsmessig metode for å studere barndom. 

6. Å proklamere et nytt paradigme for barndomssosiologien er også å engasjere seg og 

respondere i denne endringsprosessen av barndommen i samfunnet. 

 



19 

 

Det finnes i dag flere teoretiske tilnærminger innenfor barndomsforskningen som vektlegger 

ulike perspektiver ved barndommen (James m.fl. 1998). Barndom kan for eksempel sees som 

en konstruksjon (James m. fl. 1998), eller en kan vektlegge betydningen av å se barndom i 

strukturelle former (Qvortrup 2011). Felles for de ulike tilnærmingene i studier av barn og 

barndom, er at barnet skal oppfattes som en human being, anerkjennes som en person, med 

status som handlende, med behov og rettigheter, og betraktes som en sosial aktør med agency 

(James m.fl. 1998: 207).  

Vektleggelsen av barns agency er relatert til en bredere prosess hvor barns stemme og 

tilstedeværelse blir tatt med og anerkjent (James m.fl. 1998). James (2011) påpeker at denne 

anerkjennelsen er en forutsetning for å plassere barnet i sosiologien. Ved å bruke begrepet 

agency benyttes et mer utviklet og balansert begrep om hva det betyr å handle. Slik jeg forstår 

agency-begrepet, er det et relasjonelt begrep som omfatter aktørers handlingsevne, 

handlingsvilje og handlingsmulighet.  

Halldén (2007) understreker, i likhet med James m.fl. (1998), at synet på barnet som being 

heller enn becoming har vært viktig for barndomssosiologien. Hun sier også at det i den 

senere tid har oppstått en diskusjon om dette skillet. Kritikken går på at distinksjonen ikke 

lenger fungerer i forhold til de krav som stilles til fleksibilitet i det senmoderne samfunnet. 

Hverken barn eller voksne kan sees som ferdige, vi bør altså se både på barn og voksne som 

både beings og becomings. Hun påpeker at det å fremheve det aktive barnet var viktig i en tid 

hvor utviklingspsykologiske og funksjonalistiske perspektiver dominerte, og barnet som 

handlende aktør i stor grad uteble i sosialiseringsforklaringene. Når vi nå oppfatter barnet som 

handlende er det viktig å være oppmerksom på faren ved å fornekte ulikheten mellom barn og 

voksne. Å vektlegge barnet og de voksne som både beings og becomings er relevant, men det 

er også viktig å holde på perspektivet om barnet som blivende med behov for beskyttelse, og 

ikke overbetone dets kompetanse (Haldèn 2007).  

2.3 Barn som aktører 

2.3.1 Fire perspektiver på barns samhandling 

Jeg har valgt å basere meg på interaksjonsteorier, og spesielt fire forskeres arbeid i min 

analyse. Siden det er barns interaksjon i barnehagen jeg skal analysere og behøver jeg 
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interaksjonsperspektiver som fokuserer på ulike sider ved barns samhandling. De fire er 

forløperne til noe av det barndomssosiologien senere har identifisert seg mer med: å studere 

barns interaksjon, i et her og nå perspektiv. Valget på disse, på mange måter supplerende 

perspektivene, kommer av at de alle har blikket klart rettet mot barna. De er alle forankret i et 

aktørperspektiv og har fokus på barnet. Teoriene får frem barnet som en being og har barn-

barn-perspektivet sentralt, samtidig som de også ser på konsekvensene av barns interaksjon 

med hverandre. 

Den norske sosialantropologen Sigurd Berntzen (1979) var en pioner innenfor dette feltet. 

Allerede på slutten av 60-tallet studerte han mønstre og sammenhenger i barns sosiale 

deltakelse for å utvide kunnskapen om barns sosialisering. For å oppnå denne kunnskapen tok 

han utgangspunktet i barnas naturlige samhandling. Målet var å studere og analysere barns 

adferd på deres egne premisser, og analysere den logikk deltakerne benyttet under 

organiseringen av ulike handlingsforløp. Den norske sosiologen Ivar Frønes (1998) har 

gjennom en teoretisk tilnærming, vektlagt hvordan barn gjennom interaksjon med andre barn 

utvikler kompetanser. Han vektlegger spesielt jevnalderkulturens betydning for sosialisering 

og utvikling av kompetanser.  Den amerikanske sosiologen og barndomsforskeren William A. 

Corsaro (2011) jobber innenfor en tilsvarende tradisjon som Berentzens. Gjennom forskning 

på barnehagebarn har han utviklet flere teorier om barns jevnalderkultur. Sentralt i hans syn 

på sosialisering er anerkjennelsen av kollektive- og fellesaktiviteter – dvs. hvordan barn 

forhandler, deler, og skaper en kultur seg imellom og med voksne (Corsaro 2011:20). I 

frileken ser han at barna viser et bredt spekter av sosiale kunnskaper. Egenskaper og 

kunnskaper som barna utvikler gjennom leken brukes til å produsere og opprettholde 

jevnalderkulturer (Corsaro 1985). Den amerikanske sosiologen og kjønnsforskeren Barrie 

Thorne (1993) tar utgangspunkt i grupper og sosiale relasjoner. Hun studerer hvordan barn 

organiserer seg, og ser på hvordan mening i sosiale situasjoner oppstår og dannes. Felles for 

Thorne og Corsaro er altså et fokus på at interaksjon skaper identitet. Felles for Frønes og 

Berntzen er at de vektlegger hvordan barn-barn-relasjoner har en sentral betydning i forhold 

til utvikling av kompetanser (Frønes 1998). 

Perspektivene har mange fellestrekk, men de har også et ulikt fokus og tilbyr ulike begreper 

som alle er egnet for min analyse. De legger vekt på ulike funksjoner i jevnalderinteraksjon, 

nemlig at barn tilegner seg regler for samhandling, sosiale og kommunikative kompetanser, 

evne til kontroll og gruppeidentitet. 
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2.3.2 Regler for samhandling 

Noe av det Berentzen (1979) oppdaget da han forsøkte å forklare hvorfor et begrepsfellesskap 

oppstår i en barnehage, var at barna jobbet med å bli enige om hva som var korrekt adferd og 

hvilke ord og uttrykk (idiomer) som skulle tillegges betydning eller ha verdi mellom barna. 

Denne utfordringen løste barna gjennom å utvikle ulike samhandlingsregler. 

Gjennom å analysere barnas lek ut fra et samhandlingsperspektiv, var Berentzens hensikt å 

forstå mer av barnas lekeepisoder enn det som ved første øyekast bare ser ut som en tilfeldig 

lek. Da vil en kunne fange opp hvordan barna skaper sosial orden og utvide forståelsen av hva 

som pågår i samhandlingen. Det handler om å finne ut hvordan barn organiserer seg og hva 

slags verdier og hvilke referanser de benytter i samhandlingen.  Lek har i mange situasjoner 

en metareferanse til barns sosiale organisasjon, og kan blant annet være utsagn om deres 

sosiale relasjoner (Berentzen 1979:406). Samhandlingsanalyser i institusjoner forteller om 

sammenhengen mellom sosiale rammefaktorer, de materielle forhold ved institusjonen og 

utviklingen av barns adferdsrutiner (Berentzen 1979:405). 

En av de første samhandlingsreglene Berentzen (1979) la merke til at barna utviklet i 

barnehagen, var en enighet om at jenter og gutter ikke leker sammen. Innenfor rammen av de 

kjønnsidentiteter barna tilskrev seg selv, utviklet de en fellesforståelse som gjaldt for flere 

områder av samhandling. Kulturformidlingen foregikk ved at barna til stadighet handlet med 

referanse til deres kjønnsidentitet, for eksempel hva som var av verdi for jenter eller for gutter 

i leken. Fellesskapet barna dannet med referanse til kjønnsidentitet, gjorde det mulig for dem 

å ha en målrettet gruppeadferd. Verdiformene skapte både muligheter og vanskeligheter for 

guttene og jentene i deres forsøk på å definere sosiale situasjoner. Jentene benyttet seg i stor 

grad av hemmeligheter når de skulle bygge relasjoner eller skape allianser. Jentenes bruk av 

hemmeligheter og personlige betroelser bidro til å skape dyadiske gruppeformer (Berentzen 

1979:404). Guttenes gruppeform var mer hierarkisk organisert, og må forståes i sammenheng 

med deres verdiorientering. For at et objekt skal få status og fungere som en ressurs i 

samhandlingen, er det avhengig av at flest mulig ser og anerkjenner objektet. Det blir derfor 

viktig at flest mulig av guttene deltar i samhandlingen og gir anerkjennelse til objektets verdi 

(Berentzen 1979:404).  

Gjennom å analysere barns adferd som et system i seg selv, får Berentzen (1979) frem 

hvordan barna selv er med på å skape sine kjønnsroller. Barna har kommunikative ferdigheter 
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og erfaringer som de tar med til barnehagen. I barnehagen benytter de disse ferdighetene i en 

ny sammenheng, og gir det nytt innhold og endrer også betydninger av ulike verdier. Han 

viser for eksempel at kjønnskontraster forsterkes gjennom barnas samhandling, i sine studier. 

Gjennom interaksjonssituasjoner i barnehagen utvikler barna kompetanse til å organisere sin 

egen samhandling. 

2.3.3 Kompetanser 

Frønes (1998) vektlegger i sin sosialiseringsteoretiske modell utviklingen av det moderne 

samfunns basiskompetanse. Basiskompetanse handler om å utvikle evne til å lese og skrive, 

fundamentale numeriske ferdigheter og grunnleggende sosial kompetanse (Frønes 2013:22). I 

førskolealder utvikles særlig de kompetanser som omfatter sosiale og kommunikative 

ferdigheter. Ferdigheter forklares som utvikling av evner til refleksjon, sosial fortolkning og 

handling. For barn i førskolealder handler utviklingen av kommunikativ kompetanse i stor 

grad om å utvikle et vokabular. Det handler først og fremst om læring gjennom å handle, hvor 

andre barn spiller en viktig rolle (Frønes 1998: 193).  

Med jevnalderrelasjoner refererer Frønes (1998) til sosial interaksjon med andre på omtrent 

samme alder eller i samme alderskategori. Innenfor en slik ramme finner vi mange og ulike 

sosiale relasjoner (Frønes 1998:184). Barn-barn-relasjonene er horisontale, som illustrert i den 

engelske betegnelsen peers: aktørene er likeverdige (Frønes 1998:159). Jevnaldrende må ikke 

forveksles med vennskapsrelasjoner, da dette utgjør en spesiell form for relasjon mellom 

likeverdige. En viktig side ved jevnalderrelasjonene er at de omfatter flere kvalitativt ulike 

relasjoner (Frønes 1998: 184).  Det er flere sider ved jevnalderforholdet som gjør at denne 

relasjonen eller disse relasjonene blir så viktige, for barns læring og kompetanseutvikling 

(Frønes 1998):  

Lek og jevnaldrende hører sammen, og for barna er leken en viktig kilde til å forstå og utvikle 

språk.  Språk handler både om å utvikle ord og uttrykk, men også å forstå de sosiale og 

kulturelle sammenhenger hvor språket benyttes. I leken kan barn innta ulike roller, møte ulike 

perspektiv, forhandle og prøve seg frem og på den måten gir leken erfaring kompleks 

kommunikasjon (Frønes 1994). Kommunikasjon handler om å utvikle sosial følsomhet, det vil 

si evne til å forstå og evne til å uttrykke og dette læres gjennom leken (Frønes 1994:64).  
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I ulike sosiale sammenhenger, som i barnehagen, på skolen eller gjennom organiserte 

fritidsaktiviteter, møtes barn og unge. Gjennom de hverdagsaktiviteter barn deltar i vil de 

møte andre barn, fra forskjellige områder, i ulik alder, som de på ulike måter vil sosialiseres 

med. Det sosiale nettverket som de jevnaldrende utgjør består både av nære og mer perifere 

sosiale relasjoner, noe som øker kompleksiteten i forholdet (Frønes1998). Mangfoldet som 

særpreger jevnalderrelasjoner bidrar til den kommunikative kommpleksiteten og potensialet 

for læring (Frønes 1998:184). 

En viktig side ved vennskapsforhold og jevnalderrelasjoner er at de ikke er tildelt, 

sammenliknet med for eksempel familieforhold. Det at forhold må oppnås, er viktig for 

utvikling av ulike kompetanser. Det handler om å forstå og utvikle sosiale og kulturelle koder, 

barn imellom (Frønes 1998). Forhandlinger eller konflikter mellom barn vil ofte handle om 

uenighet om kulturelle fortolkning og koder, fordi disse ofte ikke er vedtatt, men noe som det 

stadig forhandles om. Forhandlinger og konflikter mellom barn kan derfor ofte ha 

sammenheng med uenigheter om sosial posisjon og sosial definisjon. Det at barn gjerne 

oppfatter andre barn som «lik seg selv» gjør det naturlig å prøve ut andre forhandlinger og 

diskusjoner i disse relasjonene, enn de som føres i familien (Frønes 1998).  

Barn kan lære av uenigheter og konflikter med andre barn, og nøkkelen til læring ligger i det 

særegne ved nettopp denne relasjonen. Det at de i utgangspunktet er likeverdige og at flere 

potensielt kan ha rett. For at leken skal fortsette eller interaksjonen vedvare, må partene finne 

ut av det med hverandre. Dette skaper grunnlag for utprøving av forhandlinger og ulike 

strategier, og gjennom erfaring kan barn lære noe om verdier, sosiale strategier og normer. 

Det handler også om å erfare at verdier og normer som gjør seg gjeldene hos noen barn, ikke 

nødvendigvis har noen allmenn gyldighet (Frønes 1998). Sosial læring av denne typen kan ta 

form av perspektivulikhet eller perspektivveksling og dette er igjen knyttet til å utvikle evner 

til å ta andre barns perspektiv, det som kalles desentrering (Frønes 1998: 172-73). 

2.3.4 Evne til kontroll 

I barnehagen er det to overordnede tema som barna særlig beskjeftiger seg med: å delta sosialt 

og å utfordre og å få kontroll i forhold til voksen autoritet (Corsaro 2011). I forhold til sosial 

deltakelse deler barna noen interesser som knytter seg til å få delta i «interaktive episoder» og 

beskyttelse av «interaktivt rom» (Corsaro 1985:125).  
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In nursery school, interactive episodes are those sequences of behavior which begin 

with the acknowledgement presence of two or more interactants in an ecological area 

and the overt attemts to arrive at a shared meaning of ongoing or emerging activity. 

Episodes end with physical movement of interactants from the area which results in 

the termination of the originally initiated activity (Corsaro 1985:24). 

Slik jeg forstår begrepene, beskriver interaktivt rom ikke et konkret fysisk område, men et 

symbolsk rom hvor interaksjon mellom to eller flere barna pågår. En interaktiv episode 

betegner den pågående prosessen fra start til slutt.  

I barnehagen vil barn forhandle om leker og materialer fordi det meste er felleseie. Barn 

forankrer eierskap til seg og sine venners lek gjennom å markere noen områder (interaktivt 

område) som felles, og beskytte det fra andre inntrengere. Et resultat av slike forhandlinger er 

en relativt avansert kunnskap om eierskap som overskrider at objekter tilhører enkeltpersoner 

(Corsaro 2011). Gjennom denne aktiviteten erfarer barn at de kan organisere sine egne 

aktiviteter. Via alle de forhandlinger som pågår om hvem som er ute og hvem som er inne – 

hvem som er en av dem og hvem som ikke er det – utvikler barn en forståelse av sosial 

identitet (Corsaro 2011). 

 Interaksjon mellom barna i barnehagen er skjør, sårbar, og samhandling mellom jevnaldrende 

kan lett falle sammen. Et resultat av dette er at barn ofte vil beskytte interaktivt område ved å 

avvise andres forsøk på tilgang til aktiviteten (Corsaro 1985). Å få adgang til lekegrupper, 

forbli i interaksjon og få venner er avgjørende oppgaver for førskolebarn, og de vil ofte søke å 

etablere stabile relasjoner med flere lekekamerater for å maksimere muligheter for 

interaksjon. En naturlig følge av forhandlinger om deltakelse i interaktivt rom, er at det 

oppstår konflikt og sosial uenighet. Dette er sentrale elementer i jevnalderkulturen, og de er 

ofte med å styrke allianser mellom aktører og organisere sosiale grupper (Corsaro 2011). 

Konflikter kan bidra til en sosial organisering av jevnaldergrupper og medføre at individer får 

vist seg fram og kulturelle verdier bekreftes (Corsaro 2011:216).  

Corsaro (2011) utvikler begrepet interpretive reproduction om barns deltakelse i samfunnet. 

Barn er påvirket av det samfunnet og den kulturen de er medlemmer av. Gjennom betegnelsen 

interpretive (fortolkende) fanger han opp det innovative og kreative aspekt ved barns 

deltakelse i samfunnet og reproduction (reproduksjon) beskriver at barns deltakelse i 

samfunnet er bundet av bestående sosiale strukturer og samfunnets reproduksjon. Tilsammen 
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peker begrepet på at barn ikke bare internaliserer samfunn og kultur, men er aktive 

bidragsytere til kulturell produksjon og forandring.  Jevnalderkulturen (peer culture) har en 

sentral plass i interpretive reproduction (Corsaro 2011: 21). Corsaro definerer jevnalderkultur 

slik:  

I define peer culture as a stable set of activities or routines, artifacts, values, and 

concerns that children produce and share in interaction with peers (Corsaro 2011:21).  

Barnehagebarnas jevnalderkultur er en refleksjon av deres forståelse, produksjon, og 

reorganisering av sosial struktur (Corsaro 1985:288). 

Å utfordre og få kontroll i forhold til voksenautoritet knytter seg til denne kulturelle 

produksjonen i jevnalderkulturen. Kontroll oppnås gjennom at barna utvikler en felles 

produksjon (slik jeg forstår produksjon handler det om hvordan barna skaper noen felles 

verdier, rutiner og meninger i sine kulturer) og deler sosiale aktiviteter med jevnaldrende 

(Corsaro 1985:272). Jevnalderkulturer kan oppstå i spontan lek, men vokser ofte frem som en 

reaksjon på de voksnes verden. Corsaro (2011) ser at barna har ulike strategier for å få 

kontroll i forhold til barnehagens regler og rutiner. Det kan for eksempel dreie seg om at barn 

gjemmer seg bort når det skal ryddes i fellesskap, eller at lurer med seg private leker som ikke 

skal tas med i barnehagen, og deler det med andre barn i smug.  

2.3.5 Gruppeidentitet 

For å forklare hvordan barn deltar sammen i grupper og oppbygger sin egen identitet som 

gruppe gjennom aktivt å avgrense seg fra andre grupper, benytter Thorne (1993) begrepet 

borderwork (Thorne1993:65), som hun henter fra sosialantropologen Fredrik Barth. Hun 

bruker og utvikler begrepet i forhold til barns måter å markere kjønn på. Det er et dynamisk 

begrep som sier noe om hvordan barna skaper – men også overskrider – grenser de selv har 

skapt. Kontakt kan redusere inntrykket av ulikhet, men interaksjon mellom grupper kan også 

være med på å forsterke skillene mellom dem. Sentralt her er hvordan barna aktivt jobber med 

sitt «grensearbeid» noe som igjen er med på å utvikle deres gruppeidentitet. Borderwork kan 

omfatte både lek og konflikt mellom barna, men de fleste former for grensearbeid skjer 

innenfor rammen av lek. Når Thorne snakker om lek innebærer det at deltakerne hele tiden 

må signalisere hva som lek, og når det opphører å være lek (Thorne 1993:79). 
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Grenser aktiveres både gjennom kontakt og ikke-kontakt. Noen ganger kan kontakt minske en 

følelse av ulikhet, men grupper kan også interagere med hverandre på måter som understreker 

skillene mellom dem. Når kjønnsgrenser aktiveres blir samlebetegnelsen «jenter og gutter» 

ofte til en jentegruppe og en guttegruppe. Kjønnsgrenser aktiveres til ulike tider og steder, 

men når de vekkes, følger en egen form for handling, en form for forestilling blandet med 

flere meninger intense følelser og ulike betydninger (Thorne 1993:66).  

Gjennom sine etnografiske studier av barn i skolen fant Thorne (1993) at det ikke er noen klar 

deling etter kjønn i klasserom, gangområder og kantiner. Der hvor det var utstrakt 

voksenkontroll, gjør barna også de samme aktiviteter sammen. I skolegården hvor de voksne 

har liten kontroll, fant hun en mer tydelig deling i aktiviteter mellom kjønnene. Her har barna 

i stor grad frihet til å velge aktiviteter og hvem de skal være med. Skolegården har på den 

måten mer tydelig geografi i forhold til kjønn. Når jenter og gutter har mulighet til å velge 

hvem de vil være sammen med, vil de oftere separeres enn integreres. Thorne (1993) viser til 

at også mange andre forskere har funnet at barn deler seg etter kjønn i de sosiale aktiviteter på 

skolen hvor de i stor grad velger selv. Hun finner at dette oppstår spesielt i offentlige områder 

som skolegården hvor barna kommer sammen i store grupper, og hvor de blir sett av andre 

barn.  Det hun selv utforsker nærmere, er hva som skjer og hvordan jenter og gutter kommer 

sammen (Thorne 1993). 

Hun skiller mellom ulike typer av borderwork i interaksjonen mellom guttene og jentene, det 

er contest, cross-gender rituals of chasing and pollution, og invasion (Thorne 1993:66). Det 

første handler om konkurranser og hvordan barna stempler hverandre og forsterker solidaritet 

i skiller mellom jente- og guttelag. Den andre kategorien handler om aktiviteter hvor jenter og 

gutter jager hverandre i leker som: «kysse-lek» eller «jentelus-lek». Hun ser at jentene oftere 

har rollen som den som sprer «lus» og som guttene derfor må løpe vekk fra og på den måten 

er det en asymmetri i leken, men i hovedsak så går leken begge veier. Invasjon, er den siste 

formen hun beskriver og den er asymmetrisk, ved at det stort sett er gutter som invaderer og 

ødelegger jentenes lek (Thorne 1993).  

2.3.6 Sammenfatning av interaksjonsperspektiver 

De perspektivene som er presentert viser ulike funksjoner ved barns interaksjon, og er derfor 

relevante for min analyse. Sentralt i barns sosialisering i vårt samfunn er utvikling av 

basiskompetanse (Frønes 2013), og derfor blir det også et viktig anliggende for meg å se 
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hvordan barna utvikler kommunikative og sosiale kompetanser i leken. Det er nyttig å bruke 

teorier om jevnaldrende fordi mye av grunnlaget for kompetanseutvikling ligger i de 

erfaringer som barn har sammen med andre barn. Det vil være interessant å se om de to 

barnehagene kan gi grunnlag for ulike erfaringer, som igjen kan danne basis for utvikling av 

ulike kompetanser (Frønes 1998).  

Bernetzen (1979) legger også vekt på hvordan interaksjon skaper kompetanser, men han får 

frem hvordan barn lærer organisering og kultur av egen samhandling. I min studie vil jeg 

bruke hans begrep om samhandlingsregler for å undersøke hvordan denne kompetansen 

utvikles i interaksjon mellom barna, og se om barnas organisering kan knyttes til de ulike 

barnehagens utforming og organisering. 

Corsaro (1985) bidrar til en økt forståelse av barns sosialisering i forhold til å utvikle evner til 

kontroll. Det knyttes til barns relasjon til voksene, og i forhold til adgang til interaktive 

episoder og beskyttelse av interaktive rom. Her er det av interesse for meg å bruke hans 

begrepsapparat i analysen av barnas samhandling og se på hvilken måte det kan knyttes til 

barnehagens ulike utforming og organisering. Corsaro er i likhet med Thorne opptatt av 

hvordan interaksjon skaper identitet, men deres fokus er noe ulikt. For Corsaro handler 

identitetsskaping gjennom interaksjon i større grad om å utvikle evne til kontroll, noe som er 

en stadig utfordring. Dette henger kanskje sammen med at han studerer yngre barn.  

Thorne (1993) beskriver interaksjon mellom grupper av skolebarn, hvor jeg oppfatter at barna 

i større grad tar kontroll, og aktivt skaper grenser og tester grenser og overskrider de grenser 

de skaper. Jeg oppfatter hennes perspektiv på barnas interaksjon som mer offensivt. Slik sett 

bidrar både Corsaro og Thorne med ulike måter å analysere hvordan interaksjon skaper 

identitet. Gjennom begrepet borderwork, forklarer Thorne hvordan kjønnsgrenser aktiveres 

og forsterkes mellom barnegrupper i leken, og at dette også har sammenheng med den 

kontekst barna befinner seg i. Jeg vil undersøke borderwork-begrepet i forhold til barnas 

samhandling med hverandre og med de voksne, og om det har tilknytning til de ulike 

kontekstene barna samhandler innenfor. 

2.3.7 Interaksjon og rom 

Barns interaksjon i barnehagen foregår innenfor gitte fysiske rammer. Rommet kan tillegges 

betydninger og egenskaper, og er derfor også et viktig perspektiv i forhold til barns 
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samhandling i to ulike barnehagemodeller som jeg vil benytte meg av. I noen pedagogiske 

tradisjoner omtales «rommet som den tredje pedagog» i barnehagen, begrepet er hentet fra 

den pedagogiske filosofien til Reggio Emilia. Det fremheves hvordan rommets fysiske 

utforming har betydning for barna i forhold til faktorer som samspill, lek og læring (Wolf 

2014).  

Ulike pedagogiske filosofier vil også ha betydning for arkitektonisk utforming. Forskning og 

erfaring støtter at dialog mellom bygget, eller arkitekturen, og de pedagogiske målsetningene 

er viktige (Andreassen og Evenstad 2012). Rommet som den tredje pedagog knyttes til at det 

fysiske miljøet kan fremme den pedagogiske tanke. Her spiller rommets utforming, 

materialene som finnes i rommet og den estetiske utforming av rommet en viktig betydning 

for barnas virksomhet (Nissen, Kvistad, Pareliussen, Schei 2015). Relasjonen mellom 

barnehagens organisering, dens fysisk utforming og menneskene som er der, er det som 

virkeliggjør pedagogikken. Dette igjen påvirker barnets muligheter i barnehagen (Wolf 2014).   

 I forhold til roms fysiske miljø ved opplevelse og bruk kan en snakke om fem 

egenskapsområder (Wolf 2014). Disse er formulert av arkitekturforskere, som igjen er 

inspirert av teorier fra Foucault, Latour og Bernstein. De fem egenskapsområdene er 

praktiske/funksjonelle egenskaper, de sosiale egenskaper, de kommunikative egenskaper, de 

sanselige egenskaper og de relasjonelle egenskaper (Høyland og Hansen 2012:28).  De 

funksjonelle egenskaper handler om på hvilken måte vi opplever at rommet er tilgjengelig og 

anvendbart. De sosiale egenskapene knyttes til de muligheter rommet gir for å møtes og få 

tilhørighet i en gruppe. De kommunikative egenskaper et rom har antyder hvilke oppfatninger 

en har av hva rommet informerer, eller signaliserer om at det skal brukes til. Det sanselige går 

på opplevelsen av rommets atmosfære. De relasjonelle egenskapene går på om det fysiske 

miljøet får en til oppleve å føle tilhørighet (Wolf 2014:148).  

Alle disse egenskapene oppleves kanskje ulikt for de forskjellige brukerne av rommet. Flere 

forhold betyr noe for brukskvalitet. En viktig faktor er sammenhengen mellom ute- og 

innerom. Om det er lett tilgang mellom inneområdet og uteområdet, gir det mulighet for en 

løsere strukturering av hverdagen. Det som helt klart påvirker rommets brukskvalitet er 

innredning og lekeutstyr (Høyland og Hansen 2012).  

Roms innredning, organisering og hvordan det er utstyrt, signaliserer ulike forventninger og 

forståelser institusjonen har til barn. Hvordan rommet er innredet, hvilke rom som finnes og 
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er tilgjengelige og materialbruk er alle faktorer som har betydning. Det kan omtales som 

rommets pedagogiske kraft. Om et rom har leker og utstyr lett tilgjengelig overalt vil det for 

eksempel signalisere en forståelse av barnet som kompetent og selvstendig. Samtidig vil 

restriksjoner rundt bruk av rom eller materialer, signalisere en forståelse av barn som 

ukultiverte og noen som må oppdras og reguleres (Seland 2011:27).   

Rom vil også kunne ha ulik betydning ettersom om det er sterkt eller svakt kodet. Et sterkt 

kodet rom vil typisk være innredet på en måte som legger føringer for bruken. Det kan for 

eksempel være en gymsal. Et sterkt kodet rom vil virke styrende på aktiviteter, oppførsel og 

læringsutbytte. Et svakere kodet rom vil ikke signalisere noe om hvordan det skal brukes, men 

være mer åpen i forhold til hvordan det forventes å bli benyttet. Stekt kodede rom krever noe 

bestemt av aktøren. (Seland 2011). Rom kan også tillegges ulik verdi og det henger sammen 

med utstyr, tilgjengelighet og posisjon. Hvilken verdi et rom har knyttes til både samfunnets 

perspektiv på barn, den pedagogiske praksis og barns egen verdivurdering av rom. For 

eksempel vil et rikt innredet og godt vedlikeholdt dukkerom signalisere noen verdier 

barnehagens verdisetting av rommet (Seland 2011). Sterkt kodede fagrom styrer aktiviteter og 

samspill mellom barn og voksne mot utforsking og læring av visse typer kunnskaper og 

ferdigheter. Svakere koding av rom legger mer til rette for fantasilek og egen utforskning og 

dermed innebære en form for medvirkning (Seland 2011). 

Det fysiske miljøet er forskjellig i en base- og i en avdelingsbarnehage. Det som er interessant 

for mitt prosjekt er å diskutere sammenhengen mellom pedagogiske teorier om barnehagens 

rom og samhandlingen jeg observerer.  
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3 Metode 

3.1 Feltmetode 

Jeg har foretatt en etnografisk undersøkelse, et kortvarig feltarbeid (Hammersley og Atkinson 

1987) i en basebarnehage og i en avdelingsbarnehage. Gjennom en dybdestudie forsøker jeg å 

si noe om de to casene (barnehagene). Intensjonen med feltarbeidet har vært å samle data om 

barns samhandling i to ulike barnehager for å undersøke barns interaksjon i sammenheng med 

barnehagers utforming og organisering.  

Også sosiologiske forskere har brukt feltarbeid for å samle data om menneskers interaksjon 

og samhandling innenfor ulike institusjoner (se f.eks. Goffmann 1967 og Dag Album 1996). 

De har gjennom bruk av denne metoden kunnet gi ny innsikt og avdekke ukjente sider ved 

menneskers interaksjon i ulike kontekster. Etnografisk feltmetode gir mulighet til å oppfatte 

meningsinnholdet i daglige aktiviteter og kan dermed hjelpe oss til å forstå sosiale prosesser. 

Flere samfunnsforskere trekker frem metoden som spesielt hensiktsmessig når en skal studere 

barns interaksjon (jf. Corsaro 1985 og James og Prout 1990). Dette henger sammen med at 

feltmetode, som deltakende observasjon gir mulighet for å studere menneskers samhandling 

uten å påvirke den for mye (Fangen 2010). Observatøren er selv til stede, deltar, lytter og ser 

(Hammersley og Atkinson 1987). Gjennom deltakende observasjon er det mulig å komme 

mer inn på menneskers virkelighet, se hva de gjør, hvilke og hva slags aktiviteter de setter i 

gang, hvem som deltar, hva salgs posisjoner de har (jf. Fangen 2010). Feltarbeidet gir 

mulighet til å observere menneskers adferd og oppfatte aktørers perspektiver, få adgang til å 

studere menneskers handlinger og meninger i disse handlingene. (Hammersley og Atkinson 

1987).  

En etnografi er ikke ferdig utformet på forhånd, noe som gir en annen fleksibilitet enn for 

eksempel intervju. Forskningsspørsmål og forskningsmål kan endres underveis i feltarbeidet 

og på den måten kan ideer prøves ut og revideres (Hammersley og Atkinson 1987). Selv i et 

kortvarig feltarbeid, som mitt, har denne fleksibiliteten vært nyttig. Det ga mulighet til å følge 

med og holde åpent hva jeg skulle se etter i barnas samhandling, og utforske mer interessante 

fenomener underveis i feltarbeidet. Metoden gjør det mulig å få et mer helhetlig bilde av et 

felt, og også at man blir oppmerksom på mindre åpenbare sider ved dette (Fangen 2010).   
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3.2 Utvalg 

Jeg laget noen avgrensinger før jeg startet prosessen med å finne barnehager. Barnehagene i 

utvalget måtte passe ut fra min definisjon av basebarnehage og avdelingsbarnehage. Jeg ville 

se på barn i alderen tre til seks år, fordi jeg ønsket at barna skulle være i en alder hvor de er 

opptatt av å sosialisere seg med andre barn, hvor de fleste har utviklet et forståelig talespråk 

og i en alder hvor læring kan ta en annen form. Barna i denne alderen kan også dra nytte av 

ulike former for romlig organisering.  

Barnehagene skulle være velfungerende. I det legger jeg at de må ha vært i drift i noen år, 

ikke vær inne i store endringsprosesser, eller ha store utfordringer i barnegruppen. 

Begrunnelsen for dette var at jeg ønsket å se på barns samhandling i sammenheng med 

organisering og rom.  Studier av basebarnehager har ofte vært gjennomført i relativt nyåpnede 

eller nylig omorganiserte barnehager (se f.eks. Seland 2009). Nyåpnede barnehager vil kunne 

ha en del utfordringer i forhold til organisering og bruk av rom som i seg selv, vil påvirke 

samhandlingen mellom barna. Forstyrrelser i barnegruppen knyttet til enkelt barn kan også 

påvirke en hverdag mye. Store forskjeller i sosial bakgrunn skulle heller ikke være en variabel 

i seg selv, som i stor grad vil påvirke hverdagen i barnehagen og gjøre sammenlikninger 

vanskelig. 

Jeg forhørte meg med barnehagekollegaer om de kunne anbefale noen barnehager som egnet 

seg, og fikk tips om flere. Deretter ringte jeg barnehager og spurte om de kunne være 

interessert i å delta. Det var relativt greit å få tilgang til basebarnehagen, men det tok litt 

lengre tid å få tilgang til avdelingsbarnehagen. Dette overrasket meg litt, jeg tenkte at det 

skulle være enklere å få tilgang til en avdelingsbarnehage fordi det finnes mange flere av 

disse. Utfordringene hang nok sammen med at jeg nå hadde en case og at neste case ikke 

måtte avvike for mye fra dette.  

De to casene i utvalget ligger begge i Akershus, med omtrent samme avstand ut fra Oslo. Det 

er middelklasseområder, med omtrent samme aldersfordeling i befolkningen. De fleste 

foreldre kjørte barna til barnehagen, og i området rundt barnehagene var det mest enebolig- og 

rekkehusbebyggelse. Basebarnehagen er en godt etablert stor barnehage i et plan, den har et 

stort uteområde med natur, og gode lysforhold. Feltarbeidet ble gjennomført i 2012, for å 

sammenlikne kommunene der barnehagen lå har jeg brukt tall fra folke- og boligtellingen i 

2011 (SSB 2016). I kommunen hvor basebarnehagen lå, bodde det rundt 48 000 personer. 
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Gjennomsnittlig inntekt i husholdningene i kommunen var på rundt 400 000, rundt 8300 har 

universitetsutdanning (> 3 år ). Andelen innvandrere i kommunen var 17, 6 %, regnet ut fra 

tall fra SSB. Avdelingsbarnehagen var en godt etablert mellomstor barnehage i et plan og 

hadde et mer kupert uteområde med mye natur. Den lå i en kommune med om lag 25000 

innbyggere med en gjennomsnittsinntekt i husholdningene på rundt 450 000 kroner. I 

kommunen har rundt 9400 universitetsutdanning (> 3 år). Andelen innvandrere i kommunen 

er på omkring 11,3 % utregnet fra tall fra SSB. 

Det er noen forskjeller mellom de to kommunene i forhold til inntekt, andel innvandrere og 

utdanning. Både inntektsforskjeller, utdanning og etnisk bakgrunn kan medføre at forskjellene 

jeg ser i barns samhandling og kultur, handler om sosial bakgrunn og ikke har sammenheng 

med forskjeller i barnehagens utforming. Spesielt tenker jeg at etnisitet kan medføre både 

språklige og kulturelle forskjeller i barnegruppene. Men siden sammensetningen av barn i 

forhold til etnisitet ikke er så ulik i avdelingen og i basen, hvor jeg hadde mine observasjoner, 

mener jeg at det likevel går an å sammenlikne. Likevel: avdelingsbarnehagen ligger et sted 

med høyere sosial profil, det kan ha en viss betydning.   

3.3 Feltadgang, tillatelser og informasjon 

I forkant av studien kontaktet jeg NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste) for å 

finne ut hvordan jeg burde gå frem når jeg ønsket å foreta en deltagende observasjon i to 

barnehager. Jeg informerte om at jeg skulle følge barnegrupper og ikke enkeltbarn. Jeg skulle 

ikke filme eller ta noen form for opptak. Det var i følge NSD ikke noe krav om at samtykke 

måtte innhentes fra foreldre, og det var ikke et meldepliktig prosjekt så lenge alt blir 

anonymisert. Det vil si at ingen personsensitive opplysninger skal registreres (navn, adresse, 

kjønn, etnisitet osv.). Alle forhold som kan gjøre at personer kan gjenkjennes, må være 

anonymisert for å innfri dette kravet.  

Jeg har brukt samme fremgangsmåte i begge barnehager. Styrer i de aktuelle barnehagene 

fikk et informasjonsskriv om min studie, og hadde deretter et møte med personalet for å høre 

om noen kunne være interessert i å delta. Deretter hadde jeg et møte med styrer hvor vi ble 

enige om videre fremgangsmåte. Før jeg startet feltarbeidet hadde jeg i begge barnehagene et 

møte, med personalet hvor jeg informerte og de kunne stille spørsmål. Vi ble enige om 

tidspunkter for observasjon, og at de skulle informere barna i forkant. Jeg valgte å informere 
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foreldre i et informasjonsskriv (se vedlegg), som ble hengt opp på avdelingen og på basen. 

Dette var for å gjøre oppmerksom på at det kom en student til barnehagen, og for å gi dem 

anledning til å stille spørsmål eller komme med andre henvendelser. Før oppstart fikk jeg 

ingen tilbakemeldinger om prosjektet.  Når barna spurte meg om hva jeg gjorde i barnehagen, 

forklarte at jeg gikk på skolen, eller var student, og interessert i å se hvordan barna hadde det i 

barnehagen.  

3.4 Observasjonens omfang og fokus 

Begge observasjonene er gjort våren 2012
1
. Den første observasjonsperioden var i basen og 

den andre i avdelingen. Jeg forsøkte å bruke like mye tid begge steder, men det ble likevel 

flere timer i den første barnehagen, fordi jeg hadde noen bomturer med 

ettermiddagsobservasjoner og det tok litt lengre tid å få oversikt over gruppa. I alt fikk jeg 

seks dagsobservasjoner i hver av barnehagene, mellom da barnehagen åpnet og frem til 

klokken tolv, og to ettermiddagsobservasjoner i begge barnehagene fra ca. klokken to, da 

barna kom inn etter utelek til barnehagene stengte klokken fem. Totalt har jeg 38 timer med 

observasjon fra basen og 30,5 timer med observasjon fra avdelingen. Av denne tiden er ca. 

21,1 t frilek på avdelingen og ca. 19,5 timer frilek på basen. Datamaterialet jeg har samlet fra 

de to barnehagene omfatter ca. 12 dager med observasjoner og utgjør 110 A4-sider med 

feltnotater.  

Ved datainnsamling forsøkte jeg å legge vekt på om jeg hadde fått med meg alle barna, hva 

slags lek barna hadde i ulike rom, hvor de vanligvis befant seg, og at jeg hadde observasjoner 

fra alle aktuelle områder barna samhandlet inne i barnehagen. På den måten har jeg passet på 

å ha observasjoner av: ankomst, frilek med ulike deltakere (jenter og gutter i alle 

aldersgrupper), organiserte aktiviteter, måltider, når de kommer inn etter måltid og aktiviteter 

frem til de går hjem. Da jeg hadde etablert en god oversikt over feltet, gikk jeg gradvis inn og 

observerte lengre samhandling i ulike rom for å få en bedre forståelse av barnas samhandling: 

hva handlet det om, hvordan den forløp, hvem som deltok, samt hvilke perspektiver og 

posisjoner de ulike aktører hadde underveis. 

 Jeg startet med observasjoner i basebarnehagen fordi det var den jeg først fikk tilgang til. 

Feltarbeidet er en komparativ studie (Fangen 2010), og observasjonene jeg foretok i 

                                                 
1
 Etter fullført feltarbeid har jeg fått to barn, noe som har forsinket fullføringen av arbeidet med oppgaven. 
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basebarnehagen har dannet grunnlag for fremgangsmåten jeg benyttet ved neste observasjon 

på avdelingen.  

I felt brukte jeg en notatbok som jeg hele tiden hadde med meg og skrev ned alt det jeg så og 

hørte, og en klokke slik at jeg kunne tidfeste en del handlinger. Hver dag renskrev jeg 

feltnotatene og fikk de inn på PC etter endt observasjon. Sorteringen av feltnotatene har ikke 

hatt noe forutbestemt system (Fangen 2010). Jeg brukte reinskrivingen til å reflektere rundt 

hva det var jeg hadde sett og opplevd og skrev ned tanker om min rolle i felten (Fangen 2010) 

og gikk tilbake til felt med ideer og nye oppgaver til meg selv.  

Ved innsamling av feltnotater har jeg behandlet notatene konfidensielt. Alle navn på voksne, 

barn og barnehagene er anonymisert. Navn på grupper og barn som jeg bruker i analysen er 

fiktive. Voksne er betegnet som V1, V2, V3 og så videre. Barna er delt inn i aldersgrupper tre, 

fire og fem år. Noen er litt yngre enn tre og noen har passert fem, men for å bevare best mulig 

anonymitet har jeg innlemmet dem i nærmeste årskull. 

I feltobservasjon kan tidspunkt være viktig (jf. Hammersley og Atkinson 1987). I første 

feltobservasjon erfarte jeg at barna kom inn relativt sent til andre måltid og mange barn dro 

hjem kort tid etter. Det medførte at jeg la hovedvekten av mine observasjoner til morgenen og 

frem til lunsj.  

3.5 Observatørrolle og feltrelasjoner 

Det var viktig for meg å finne en god balanse på hvor deltakende jeg skulle være under 

observasjon (jf. Fangen 2010). Corsaro, som har foretatt mange observasjoner i barnehager, 

påpeker at et problem i etnografisk arbeid med små barn har å gjøre med voksnes oppfatning 

og forståelse av barns aktiviteter og kunnskaper (Corsaro 1985). Det er lett å overse eller 

forklare bort noe som uviktig fordi vi som voksne ikke forstår hva som egentlig pågår. Det er 

derfor viktig både å observere og å delta når en inntar barns verden. Det å sette av tid til å sitte 

og se uten å vite helt etter hva, var noe jeg erfart at kunne medføre tilgang til episoder som jeg 

ikke hadde forutsett. 

Studien var på mange måter et «feltarbeid i egen kultur» (Fangen 2010), fordi jeg har mange 

års erfaring fra arbeid i barnehager. Det betyr ikke at jeg alltid forstår hva barns interaksjon 

handler om. Jeg forsøkte, inspirert av andre før meg (jf. Kleppe 2009), å balansere fordelen 
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med å være vant til å være blant barn og se deres lek, med ulempen det kan være og ikke helt 

klare å se feltet utenfra. Med hensyn til samvær med barna, måtte jeg finne en måte å delta på 

som ivaretok rollen som observatør, og samtidig delta på en måte som oppleves greit for 

barna (Hammersley og Atkinson 1987). Jeg kjenner meg selv som profesjonell i barnehagen 

og vet at om jeg hadde vært aktiv, ville jeg påvirket barnas interaksjon og blitt engasjert i 

barnas lek. Da hadde jeg ikke klart å notere og observere. Derfor valgte jeg en mer passiv 

rolle. Barna forholdt seg stort sett også til dette og hentet andre voksne om de trengte hjelp. 

Jeg opplevde også at de etter hvert så på meg som en annerledes voksen enn de andre ansatte, 

og at de kunne gjøre eller si ting mitt nærvær som ikke var ment at de voksne skulle høre.  

 I forhold til voksne vektla jeg min rolle som student, dette var for å skape en distanse til et 

felt som på mange måter var kjent for meg og for å unngå å «bli  innfødt» (Hammersley og 

Atkinson 1987:105). For meg ble det en stor utfordring å innta en ny rolle, og på den måten 

ble jeg faktisk også litt fremmed (jf. Fangen 2010). Det å bevare en åpen nysgjerrighet og 

stille spørsmål ble på den måten lettere.   

På basen satt jeg i starten en del ved bordet i oppholdsrommet, her var det fint å sitte med bok 

og penn. Jeg pratet litt med barn og voksne som ankom barnehagen, og fortalte hvem jeg var. 

Fra denne posisjonen fikk jeg fulgt med på hvordan alle møttes og hvordan de så beveget seg 

videre. På den måten fikk jeg oversikt over hvor barna gikk og forsikret meg at jeg så alle. 

Når jeg hadde fått en viss oversikt over barna og voksne, gikk jeg nærmere inn på ulike rom. 

Noen rom var lette å få tilgang til, som musikk-, formings-, bygg- og oppholdsrom. Dette var 

store rom hvor det kunne pågå flere aktiviteter og ofte mange ulike deltakere. Det gikk an å 

sitte ved et bord og se og notere. Det hendte at noen spurte hva jeg skrev, om jeg skulle jobbe 

der, om det var en vennebok og liknende, men de fleste virket mest opptatt med lek og 

aktiviteter.  

Etter å ha sittet i gangen og observert, fikk jeg etter hvert noen gode observasjoner på datarom 

og dukkerom. Men det var ett unntak. De eldste jentene lukket døren og lot ikke hvem som 

helst få komme inn på dukkerommet. Ved en anledning observerte jeg at en voksen ville 

hjelpe noen yngre barn inn i leken her, de ble sluppet inn, men leken ble oppløst rett etterpå. 

Jeg forstod at leken på dette rommet var noe de eldste ville ha for seg selv. Datarommet og 

vannrommet var ikke mye brukt i frileken, men når de var i bruk gikk det fint å observere der 

inne. Begge disse rommene ble fulgt mer nøye med av voksne, de var låst store deler av 

dagen.  
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Det gikk stort sett greit å observere barn i interaksjon med voksne. De voksne virket trygge på 

hva de drev med, og var opptatt med aktiviteter og barna. På basen fikk jeg en klar følelse av 

at alle var opptatt med jobben sin, og derfor ikke hadde tid til å bry seg om meg og min rolle. 

Det gjorde jobben som observatør enklere enn jeg hadde antatt på forhånd. Det var likevel 

noen voksne som virket mer stresset av mitt nærvær enn andre. De kunne forklare seg, om 

hvordan en aktivitet de holdt på med egentlig burde ha vært, at de burde planlagt bedre og så 

videre. Disse voksne forsøkte jeg å holde avstand til og heller nærme meg deltakere jeg 

opplevde som mindre stresset av mitt nærvær (Fangen 2010:9). Jeg fikk observert barn-barn-

episoder i alle rom og voksen-barn-episoder i flere rom. Det var nok til at jeg fikk dannet meg 

et helhetsbilde av dagen, og en forståelse av hvordan barna brukte rommene og samhandlet i 

frileken og i voksenstyrte aktiviteter. 

Det var to episoder som bød på noen rollekonflikter for meg som observatør. Den første 

oppstod da flere gutter var veldig uenig og det var tilløp til slåssing. Da brøt jeg inn og ba 

dem stoppe. Fordi konflikten fortsatt var uoppklart, tok jeg en voksen til side og fortalte om 

hendelsen. Den andre episoden oppstod når to jenter hadde gjemt seg og alle på basen skulle 

gå ut på tur. Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle forholde meg til dette, og endte opp 

med å si ifra til en voksen at de var der. Jeg føler at de to episodene i liten grad påvirket min 

posisjon som observatør, men jeg kjente på et ubehag ved at min profesjonelle rolle som 

barnehagepedagog, blandet seg med min observatør rolle.  

I avdelingsbarnehagen forsøkte jeg å kartlegge barn og aktiviteter fra en utgangsposisjon, slik 

jeg gjorde på basen. Det var relativt enkelt å få oversikt over alle barn og rom, men jeg 

opplevde min rolle som observatør ble mer fremtredende på avdelingen, særlig de ansatte var 

oppmerksom på min rolle (jf. Hammersley og Atkinson 1987). Både barn og voksne var mye 

mer nysgjerrige på meg og det kunne føles litt kunstig å sitte og notere. Det hadde nok 

sammenheng med at jeg kom mye tettere inn på alle rent fysisk fordi arealet var mindre, og 

mye hendte i samme rom. Det var også en utfordring at jeg hadde en forutinntatt holdning om 

hvordan det skulle bli å observere ut fra mine nyervervede observasjonserfaringer fra basen.  

Det måtte litt omstilling til, jeg måtte klare å overvinne følelsen av at det var ubehagelig 

notere mens andre var veldig tett på. Det gjorde jeg for eksempel ved å la barna få ta mer 

aktivt del i notatboken, de fikk tegne og skrive litt i den. Det handlet også om å finne steder 

inne på avdelingen hvor det var lettere å få observere og notere, for eksempel ved å finne et 

bord hvor litt færre befant seg.  
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Etter hvert fikk jeg tilgang til å observere samhandling i fra alle rom både: hvilerom, 

dukkerom, oppholdsrom, fellesrom, garderobe og bad. Barna beveget seg mye mellom 

rommene og ofte kunne jeg få god oversikt gjennom å følge med ifra ulike bord i 

oppholdsrommet. Når barna var på dukkerommet og hvilerommet, satt jeg nesten helt oppi 

leken deres og likevel var de ofte så engasjert i sine aktiviteter at jeg fikk god mulighet til å 

observere og notere uten at jeg avbrøt deres virksomheter. Det føltes litt påtrengende å delta 

når også voksne var sammen barna i de små lekerommene, men jeg klarte etter hvert å få 

tilgang til noen observasjoner mellom barn og voksne i hvilerommet. Å få tilgang til 

voksenstyrte aktiviteter som samling eller måltider som ble holdt i garderobe og 

oppholdsrom, fungerte veldig greit.  

3.6 Analysemetode 

Etter endt datainnsamling leste jeg gjennom mine feltnotater og vurderte hva ulike episoder 

kunne være et eksempel på og på hvilken måte er de kunne være sosiologisk interessant 

(Hammersley og Atkinson 1987). Det var en åpen prosess hvor jeg sorterte observasjonene 

etter tema (Fangen 2010), ut fra hva observasjonene handlet om. Når jeg fant noen 

interessante temaer og episoder, måtte jeg tilbake i feltnotatene og få mer oversikt og se hvor 

typiske eller relevante episodene var i forhold til mine observasjoner sett under ett og så 

sammenlikne de med den andre barnehagen.  

De utvalgte episodene representerer det jeg oppfatter som vanlige deler av hverdagen i de to 

barnehagene, som ankomst, frilek og organiserte aktiviteter. Episodene er valgt ut for å vise 

noen muligheter som gis for barns samhandling med andre barn og mellom barn og voksne. 

Når jeg for eksempel løfter frem episoder hvor barn interagerer lenge med andre barn, er det 

fordi barna hadde denne muligheten i barnehagene og fordi interaksjonen illustrerer noe jeg 

finner sosiologisk interessant, nemlig hva barn lærer av å samhandle med hverandre.  

Det er stor variasjon i episoders lengde og innhold. Avgrensning av en episode kan noen 

ganger være helt klar, jeg sitter i et rom fra en lek starter til den får en naturlig avslutning. 

Andre episoder har en mer uklar start eller slutt, både fordi leker går fra et rom via et område 

og over i et nytt område, eller mange aktiviteter går i hverandre.  

For å vite at det jeg har trukket frem for min analyse stemmer med helheten i de innsamlede 

data, oppdelte jeg det i noen kategorier. Dette gjorde jeg for å få en oversikt over barns 
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bevegelser og interaksjon i barnehagen. Det er kategorier over observert lek og antall ganger 

den leken er observert, barns fordeling på ulike rom, ut fra kjønn og alder i frileken og frilek 

tid i de to barnehagene. Ved sortering av mine observasjoner på denne måten klarer jeg å få 

bilde og inntrykk av hvilke barn som holder på med ulike aktiviteter, hvilke personer som 

oftest er ulike steder og i hvilke områder de ulike barna foretrekker å være. Det går klart frem 

at gutter på fire og fem år på basen oftest er å finne på musikkrom. Det er også de som i 

hovedsak leker med enkeltgjenstander fra barnehagen (se Figur 2). Mens det i 

avdelingsbarnehagen er registrert lek med private objekter, fordelt på jenter og gutter. 

(Tallene er omtrentlige og kan ikke brukes kvantitativ) 

Lek er en vanskelig kategori, som ikke fullt ut fanger opp barns handlinger og følelser (jf. 

Thorne 1993). Mange episoder er komplekse og lekkategoriene må leses med skjønn, jeg 

mener det likevel er nyttig å bruke lekkategorier for å sammenligne aktiviteten i barnehagene. 

Basert på feltnotatene identifiserte jeg 10 forskjellige lek-kategorier (Figur 2). Kategoriene er 

brukt ekskluderende, en episode samsvarer med en kategori og samme episode er ikke 

plassert i flere kategorier. 

 1) Rollelek og underholdning: er lek hvor barna inntar ulike roller, kler seg ut, later som, 

synger, lager show eller spille musikk for andre. 

 2) Lek og løp mellom rom: handler om forskjellig og kan være både løping som en lek i seg, 

men også som del av en annen lek eller annen aktivitet, for eksempel at barna leter etter 

gjenstander. 

 3) Tegning, forming, spill ved bord: selv om aktiviteten oppfattes som kategorien beskriver, 

kan samtaler og en form for rollelek også være del av selve innholdet i bordaktiviteter. 

 4) Lek med private gjenstander: dette kan også være del av andre aktiviteter og leker.  

5) Leke alene: dette kan også være noe annet, for eksempel del av en rollelek.  

6) Lek med enkelt gjenstander fra barnehage: kan også være del av en rollelek eller show, 

men jeg har satt det i egne kategorier fordi det skilte seg ut som en særegen type lek eller 

aktivitet mellom barna. 

 7) Regellek: kan også oppfattes som rollelek men skiller seg fordi det har mer faste regler  
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8) Putekrig/lekeslåss: er egen kategori fordi det fremstod som enkelthendelser, men jeg kan 

ikke utelukke at noen barn som løp var del av en slik aktivitet.  

9) Hemmelig lek: kan også anta var en form av rollelek, men dette vet jeg ikke fordi den ikke 

var hemmelig og derfor kategorisert som sådan.  

10) Besøk av andre avdelinger: handler lek hvor barna samhandler med andre barn inne på 

andre avdelinger, og har derfor fått egen kategori. 

 

Lekkategorier Basen  Avdelingen 

Rollelek og underholdning 9 8 

Leke og løpe mellom rom 20 27 

Tegning, forming, spill ved 

bord 

16 9 

Lek med private enkelt 

gjenstander /leker (Bil, 

paraply, blekksprut) 

0 8 

Lek eller aktivitet alene 8 6 

Lek med enkelt-gjenstander 

fra barnehagen (Brio-leke, 

Blade) 

16 3 

Regelleker 2 1 

Putekrig/lekeslåssing 2 2 

Besøke andre 

avdelinger/baser 

0 4 

Hemmelig lek  6 0 

Figur 2. Lek-kategorier og antall episoder.   

 

Jeg har valgt ut 9 episoder for min analyse. De utvalgte episodene i analysen er valgt ut fra 

det jeg fant som typisk for basen og avdelingen og ut fra situasjoner som kunne 

sammenlignes.  
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3.6.1 Validitet 

Mitt mål var å samle inn data om barns samhandling med andre barn og voksne i to 

barnehager og min vurdering er at denne metoden fungerte for mitt formål.  

Deltagende observasjon er en metode som sikrer høy grad av validitet, forstått som et 

spørsmål om forskningen virkelig måler det den skal måle (Fangen 2010:237).  

I den grad studien er holdbar, kan det knyttes til hvor godt jeg har begrunnet undersøkelsen 

min og om mine tolkninger kan oppfattes som rimelige. For å la leseren vurdere dette har jeg 

presentert alle teorier jeg bruker og oppgitt litterære kilder, og videre forsøkt å være tydelig på 

å skille mellom hva som er tolkning og hva som er observasjoner i min analyse (jf. Fangen 

2010). Alle episoder presenteres så nært opp til mine feltnotater som mulig. Noe er redigert 

bort, for eksempel en beskrivelse av noe i rommet, som jeg har i mine notater, men som ikke 

er viktig for fremstillingen av episoden. Dette er markert med: «(…)». Når det er lagt til en 

beskrivelse for å forklare betydningen av et ord, eller noe jeg hører har jag satt det i parentes, 

«( )». Dette er for at leseren skal selv skal få et mest mulig konkret gjengivelse av hendelser 

og kunne danne seg en egen oppfatning (Hammersley og Atkinson 1987). Gjennom denne 

metode delen har jeg også forsøkt å redegjøre for min fremgangsmåte og rolle i feltet (Fangen 

2010). Hvorvidt bruk av teori og begreper i analysen og refleksjoner rundt mine 

observasjoner, henger sammen på en god måte og fungerer, må nødvendigvis også vurderes 

av andre i forhold til et krav om holdbarhet (Fangen 2010).  
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4 Analyse 

4.1 Basen 

4.1.1 Basens rom og organisering 

Basen i utvalget har 37 barn i alderen tre til seks år, og åtte voksne. To voksne fordeler seg på 

flere baser. Oppholdsrommet er det største rommet og fungerer som basens sentrum (jf. Figur 

3). Det er her barna ankommer fra garderoben og herfra har man utsikt til flere andre rom som 

musikk, bygg, vann- og formingsrom. Disse rommene, unntagen vannrommet, har glassvindu 

i døra slik at man kan se inn, selv om døren er lukket. Vinduer både mellom rom og mot 

uteområdet gjør oppholdsrommet lyst og åpent. Rommet er innredet med et kjøkken, to 

spisebord og et lite arbeidsbord for de voksne.  Fra oppholdsrommet går det en gang ut til 

administrasjonen og andre baser. I denne gangen er det stellerom, toaletter til barna, 

voksengarderobe samt inngang til dukkerom og datarom. Dukkerommet og toaletter hadde 

ikke vinduer i dørene. Data og vannrom hadde noen restriksjoner for bruk, ellers benyttet barn 

alle rom uten spesielle tillatelser. Dukkerommet skulle låses når de organiserte aktivitetene 

ble satt i gang, men var ellers åpent og kunne benyttes uten videre.  

 

Figur 3. Basebarnehagen (fri målestokk): R1 er datarom, R2 er dukkerom og R3 er bad/stellerom. De andre rommene 

uten navn er toaletter, garderobe for voksne og kott. 

Oppholdsrom 

R2 

R1 

Vannrom 

 

Garderobe 

Formings- 

rom 

Musikk- 

rom 

Bygg- 

rom 

R3 
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Bygg-, musikk-, formings- og vannrom er alle store lyse rom med flere store vinduer. På 

byggrommet ligger det et stort tykt teppe på gulvet og det er en reol langs veggen med duplo, 

klosser, biler, og andre konstruksjonsleker. Musikkrommet har to store bord med tilhørende 

benker og mye åpen gulvplass. I et hjørne innerst i rommet står en sofa, en CD-spiller står ved 

siden av sofaen. På formingsrommet er det to lave bord med små stoler rundt. Det henger en 

lang vask på veggen og det finnes flere hyller med ulike formingssaker som: ark, fjær, 

blyanter, pensler, lim, saks og spiker. Alt er lett tilgjengelig for barna. På veggene henger 

mange fotografier av barn som holder på med formingsaktiviteter, samt produkter som barna 

har laget. Vannrommet har ruglete flisgulv og et lite område med en parasoll, noen stoler og 

et basseng som ble brukt til bading.  

Dukkerom og datarom er begge små rom med vindu ut. Dukkerommet har ikke noe vindu i 

døren inn til rommet, det har datarommet. Dukkerommet har lite gulvplass og ulike leker: 

komfyr, skap, liten seng, bord og mange små leker som passer til kjøkken og dukkelek. 

Datarommet har flere datamaskiner og et bord på gulvet med tilhørende stoler. Langs veggen 

står en Montessorihylle (sanse- og motorisk materiell som barna kan leke med) og et skap 

langs den ene kortveggen («språkskap» med innhold som, brettspill, puslespill, konkreter til 

eventyr osv.).  

Garderoben er todelt og munner ut i en yttergang i den ene enden og oppholdsrommet i den 

andre. Her er det toalett og kott. Alle barna har hver sin plass hvor det henger bilde av dem 

selv og navnet deres står skrevet. Her har de sine personlige eiendeler. I garderoben henger 

bilder fra turer og burdagshilsener. I yttergangen henges informasjon til foreldre om det som 

har hendt i barnehagen (om gruppeaktiviteter og turer) og annen praktisk informasjon.   

Basen benyttet også tre rom på nabobasen under mine observasjoner: gymrom, dramarom og 

et eget formingsrom. Gymrommet som er stort og lyst med ribbevegg, masse baller, kjegler, 

matter. Det er en stor blå madrass (tjukkas) på gulvet foran ribbeveggen. Dramarom er stort 

og mørkt, med mye gulvplass. Her finnes utkledningsklær og mange kasser som for eksempel 

kan brukes til å konstruere scene. Eget formingsrom minnet om et atelier og hadde et bredt 

utvalg av materialer, redskaper av alle slag, farger og kunst på alle veggene. 
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Organisering: Barnehagen åpner sju og stenger fem. Voksne og barn er i gang med aktiviteter 

fra barnehagen åpner. Det virker som om alle barna vet hvor de skal og hvem de skal se etter. 

Barna kommer via garderoben og inn i oppholdsrommet ved ankomst. Foreldre og ansatte 

hilser og veksler noen ord. Barn og foreldre gir hverandre en klem, tar avskjed og går videre 

inn i oppholdsrommet. Barna legger matboksen i en kasse (som tilhører deres gruppe) på 

gulvet, de sitter kanskje litt i oppholdsrommet før de finner et rom å leke i. I oppholdsrommet 

er det ofte få barn og rolig, men alltid noen voksne som tar imot og hilser på alle som 

ankommer. Det ble organisert frokost rundt åtte hver dag hvor barna kunne innta medbrakt 

mat om de ønsket det. Frileken varer nesten frem til klokken ti, og de voksne gir barna stor 

mulighet til å regulere denne leken selv. Dette oppleves som barnas tid, her organiserer de og 

leker med dem de vil, innenfor noen rammer. Voksne vil for eksempel ikke ha løping mellom 

rom, da får barna hjelp til å komme i gang med en aktivitet på et rom. Litt før ti startet den 

voksenstyrte delen av dagen, det var felles rydding før dagen fortsatte videre med samling, 

gruppeaktiviteter og lunsjmåltid.  

Barna på basen er delt inn i to grupper under måltider og samling. De to pedagogiske lederne 

har ansvar for hver sin gruppe, men alle kjenner alle barna (informasjon fra voksne på basen). 

En dag i uken er det «velgedag» og da kan barna få velge hvor de skal sitte ved samling og 

måltid og i grupper. De har en fast dag i uken hvor alle går på fellestur og da er det ikke egne 

gruppeaktiviteter.  

De to gruppene er delt mellom musikkrom og oppholdsrom ved samling og måltider. I 

samling har de opprop, leker, sanger og ulike aktiviteter. Når samlingsstunden går mot 

slutten, kommer voksne inn og henter barn til ulike grupper og noen barn går i gruppe 

sammen med de voksne som har deltatt i samlingsstunden. Om barna ytret ønske om delta på 

en spesiell gruppe så imøtekom de voksne ofte barnas ønsker, selv om det ikke var 

«velgedag». I gruppeaktivitetene deltar barna på tvers av de faste gruppene i aktiviteter 

organisert av voksne. Gruppene rullerer slik at alle får delta på ulike aktiviteter. Noen ganger 

deltar også barna fra andre baser på gruppeaktiviteter, i såkalte aldersinndelte grupper. 

Eksempel på en gruppeinndeling: 

- Noen barn er på formingsgrupper (formingsrom utenfor basen). 

- 5 barn lager kylling (papirarbeid) 

- 5/6 lager smør 
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- 4 bader 

- 5/6 på gymrom 

- Noen barn er på formingsrommet på basen  

 

Alle må delta på lunsj i halvtolv-tiden og andre måltid rundt halv tre. Barna spiser sammen 

med sin faste gruppe, men sitter hvor de vil, med unntak av de minste barna, som har egne 

stoler tilpasset dem. Barna kan gå fra bordet etter hvert som de er ferdige og rydder opp etter 

måltid. De legger matboksen i kassen eller setter kopp og tallerken i oppvaskmaskinen eller 

på en tralle. Etter at barna har ryddet på plass, organiserer de voksne det ofte slik at noen barn 

venter på byggrom, de får etter tur beskjed om å gå på do før de går ut i garderoben for å kle 

på seg og går videre ut (ute observerte jeg ikke, men alle gikk ut hver dag). 

Barna kommer inn fra utelek fra klokken to og spiser rundt klokken halv tre og tre. Etter 

måltid er det frilek, og den varer til barna blir hentet. Barn blir hentet fra andre måltid og frem 

til klokken fem. 

4.1.2 Samhandling i basebarnehagen  

Det jeg presenterer i her er barns samhandling i ulike situasjoner fra oppstart og frem til lunsj. 

1) Ankomst, så 2) frilek, for deretter å gå over til 3) voksenstyrte aktiviteter.  Utvalget av 

episoder er satt sammen fra hele datamaterialet og er ikke fra samme dag. 

4.1.3 Ankomst i Basebarnehagen 

Barnehagen har nettopp åpnet, og vi er nå inne i oppholdsrommet hvor barna ankommer:  

Første jente ankommer litt over sju. Bim 4 år (…). Hun setter seg litt ved spisebordet 

og går så litt rundt i rommet. 

Kl 07.27: Har tre barn ankommet. V2 sitter ved spisebordet og reiser seg når noen 

kommer og hilser på alle barna. To barn har satt seg på fanget til V2, og en sitter 

overfor V2 ved spisebordet.  

Jens 3 år går litt rundt i oppholdsrommet, sier: «Jeg vil spise». 

V2: «Du må vente litt, så skal vi spise». 
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07.43: Barna har gått fra bordet og løper litt rundt på gulvet i oppholdsrommet nå. 

Beate 3 år snakker med Jens 3 år, Bim 4 år og Stian 4 år (jeg hører ikke hva de sier). 

De går så inn mot gangen og til dukkerommet. 

Tom 5 år sitter alene på musikkrom, han har lukket døren inn dit og spiller høy musikk 

på CD-spilleren. 

V2 (kommenterer til lyden fra musikkrommet): «Han elsker den låta ». 

Turid 5 år ankommer barnehagen. V2 sier «Tom sitter på musikkrom, du kan jo gå inn 

dit». Jenta går inn dit, og lukker døra 

07.51: En fem år gammel jente ankommer og går inn på musikkrommet (hun går rett 

inn dit ved ankomst). 

På dukkerommet sitter Beate og Jens på gulvet og snakker i to telefoner (gamle 

fasttelefoner som de bruker til lek). Bim og Stian, henholdsvis ligger og sitter, og ser 

på de to andre barna. Døra er åpen til dukkerommet. Jens sier: «Mamma er bæsj» 

(snakker inn i telefonen). Beate:« Du sa mamma er bæsj, mamma er dumming» (begge 

ler). 

To gutter på fire år ankommer barnehagen. De tar avskjed med foreldre samtidig og 

går inn i oppholdsrommet og videre til byggrommet. 

07.57: Sanni 5 år ankommer barnehagen. Hun legger matboksen i en kasse på gulvet 

og går mot dukkerommet, så kommer hun tilbake og går inn på musikkrommet. 

Frode 3 år kommer løpende inn i barnehagen og løper rett inn på byggrommet. 

Beate 3 år kommer ut fra dukkerom med en dukke i armene. Bim 4 år kommer også ut 

og går inn på musikkrom. 

08.00: «Frokost» ropes det fra V2 i oppholdsrommet (Det er ingen barn i 

oppholdsrommet).  

Barna organiserer seg på ulike rom og det danner seg noen mønstre.  De eldste jentene 

oppsøker hverandre når de ankommer. Det er ikke så åpenbart å se hva jentenes aktivitet går 

ut på, men de finner hverandre og det kan se ut som de ønsker å knytte sosiale bånd til 
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hverandre og at det er et utgangspunkt for organisering (jf. Frønes 1998, Bernetzen 1979). 

Andre observasjoner jeg har, styrker også min antakelse om jentenes adferd – de var ofte 

sammen. I mine observasjoner, er det også typisk at gutten på fem år går rett til 

musikkrommet, og setter på CD-spilleren. Den voksnes kommentar om at gutten elsker den 

låten, bekrefter også at de har opplevd dette før. Det ser ut til å være viktig å ha kontroll på 

CD-spilleren, så han er først ute og sikrer seg en god posisjon. Han leter ikke etter andre barn. 

Jeg finner det samme som Bernetzen (1979) at samhandlingsregler for guttene handler om å 

få tilgang til attraktive objekter. CD-spilleren fungerer her som et slikt objekt og interaksjon 

knyttes til objekter som det.  

De typiske trekk jeg observerer hos gutters eller jenters adferd handler om en forståelse av 

kjønn som uttrykk for distribusjonsmønster (Nielsen 2014:28). Det handler ikke om at alle 

gutter gjør slik og alle jenter sånn, men at jeg ser en adferd hyppigere hos det ene kjønnet enn 

hos det andre – som guttenes interaksjon i forhold til objekter. 

De minste finner fort sammen og går inn på dukkerommet for å leke. De organiserer seg 

gjerne i grupper og har ingen klare regler med hensyn til kjønn i denne leken. Flere deltakere 

bidrar positivt til rolleleken (jf. Corsaro 1985). Ankomsten forløper på omtrent samme måte 

hver dag, og barna viser frem kompetanser som kan knyttes til noen grunnleggende sosiale 

ferdigheter. Alle går i gang med lek og aktiviteter, de er aktive i sin sosialisering (jf. Frønes 

2013). De viser ferdigheter som går på kunnskap om stedets regler: legger matboks på plass, 

finner et rom å delta på, setter på musikk, tar frem leker og interagerer med andre.  

Episoden viser hvordan barna raskt kommer inn i interaksjon og etablerer seg i ulike 

jevnaldergrupper (jf. Corsaro 2011). Det handler både om å sikre seg et område for lek, og om 

å knytte til seg attraktive jevnaldrende. Disse velges i stor grad ut fra alder, men også kjønn. 

Valget avhenger av hvor interaksjonen finner sted og hvem som deltar. Barna på 

dukkerommet er i gang med rollelek. Gjennom interaksjonen skaper de et «interaktivt rom» 

(jf. Corsaro 1985) hvor de deler og videreutvikler en kultur i sin gruppe. Når de yngste leker 

sammen, har de kontroll på leken og samhandler ut fra sine premisser, og her ser de ut til å ha 

en gjensidig humor og glede i telefonlek.  

Valg av område for interaksjon er også knyttet til kontekst, kollektive dynamikker og felles 

praksis (jf. Thorne 1993). De ulike rommene har ulik kontekst og det har utviklet seg noen 

felles praksiser blant barna i forhold til bruk av rom. Når jenta på fem år ikke finner andre 
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store jenter på dukkerommet, er rommet uinteressant.  På dukkerommet blir konteksten nå 

helt feil, hun og de store jentene har utviklet en praksis for bruk av dette rommet, og det er 

ikke den samme som de yngre barna sin praksis. Interaksjon her ser bare ut til å være 

interessant sammen med de store jentene og deres lek er her inne er bak lukkede dører.  

På musikkrommet foregår det interaksjonen på tvers av kjønn og alder, med musikk, dans og 

konkurranser. Her er gruppeidentitet mindre tydelig fordi de har utviklet en felles praksis hvor 

jentene og guttene kan interagere sammen. De voksne bidrar også til at barna organiserer seg 

på tvers av kjønn, gjennom for eksempel å si at Turid kan finne Tom på musikkrom. 

4.1.4 Interaksjon i frileken mellom barna på basen 

Etter ankomst er frileken i gang og jeg har tatt med tre eksempler for å vise barnas interaksjon 

i denne leken: 1) De yngste guttene og jentene på byggrom, 2) Musikkrommet, et rom for 

alle, men mest for gutter på fire og fem år og 3) Formingsrommet, et rom med jenter.  

Byggrommet 

På byggrommet er det god plass og et stort teppe på gulvet. De har noen små klatreapparater 

der og mye konstruksjonsleker, som klosser og duplo. I forkant av episoden er flere barn inne 

på rommet og noen treåringer leker sammen på gulvet: 

3 gutter (3 år) leker med «beyblade» på gulvet. (Beyblade er en snurreleke som er 

populær blant barna, de har ikke slike i barnehagen, men bruker noen spesielle 

duploklosser som spinner bra, som de bruker som erstatning for de ekte baybladene). 

Beate 3 år ser på og snakker med dem (…). Pål 3 år leker alene med tog (i samme 

rom) og nå har han gått bort til guttene med beyblade (…). Beate sier: « Jeg vil også 

spille blade». Stian 3 år: «Det e’kke fler». Beate: «Vi kan dele». Dennis 3 år: «Det 

ekke jente». Pål 3 år sier han vil at de skal dele blade. Stian: «Vi kan dele, først meg, 

så deg, så deg». Nå snurrer guttene klossen (bladen). De holder seg for øra og mener 

noen snakker høyt. De fortsetter og Beate sitter sammen med dem, men leker med noe 

annet. Alle guttene snurrer og deler blades. De sier: «Gå i spinn» og snurrer bladen. 

«Går ikke» sier en av guttene: «Får ikke plass». «Vi legger oss» sier en annen av dem, 

så legger de seg og får mer plass. Pål snurrer blade sammen med Stian og han smiler 

og snakker (...). 



48 

 

 Når samhandlingen knyttes til enkelte objekter blir interaksjonen kjønnsdelt. Å leke med 

«blades» er en gutteaktivitet, jeg ser ingen jenter som leker med det. Beate vil være med, men 

hun blir avvist og blir sittende på siden. Her finner jeg den samme kjønnsfordeling som 

Bernetzen (1979) knyttet til samhandling om objekter. Mine observasjoner tyder også på at 

«samhandlingsregler» til ulike objekter etableres allerede fra barna er veldig små, og at jenter 

ikke nødvendigvis aksepterer de reglene som guttene forsøker å etablere.    

Interaksjonen i denne episoden viser hvordan barna øver sosial kompetanse til felleskapet 

dem imellom. Barna øver sin sosiale kompetanse til å ta andres perspektiv (Frønes 1998). 

Guttene tar hensyn til hverandre, deler, finner løsninger og gjør plass til flere. Barna har 

perspektivulikheter knyttet til deltakelse. Da jenta avvises benytter barna enkle strategier, hun 

blir avvist med henvisning til kjønn, noe som kan ha sammenheng med at barna er små og 

ikke har utviklet mer komplekse strategier for å avvise eller inkludere andre (jf. Frønes 1998).  

Guttene på teppet samhandler i et «interaktivt rom» (Corsaro 1985) knyttet til «bladen». De 

reagerer på jentas forespørsel med en avvisning, og henviser til at det ikke er fler. Dette kan 

knyttes til at barns lek i denne alderen er sårbar og samhandlingen lett kan bryte sammen, de 

avviser for å beholde kontroll på leken. Det kan virke som om jentas forespørsel om å få delta 

oppfattes som en trussel eller inntrengen i deres rom (jf. Corsaro 2011). Jenta prøver med en 

ny tilgangsstrategi og sier de kan dele og hun avvises nå med henvisning til kjønn. De 

fortsetter å beskytte sitt område fra inntrengere. Det at de oppfatter at motsatt kjønn kan være 

en trussel mot fellesskapet, bekrefter de ved og umiddelbart inkludere Pål i sitt «interaktive 

rom» når han vil bli med.   

Disse barna leker sammen i mange kontekster. Nå har leken en form hvor den knyttes til 

spesielle objekter, og det oppstår en annen gruppedynamikk mellom barna. Guttene markerer 

en grense mot jenta og opptrer som en guttegruppe som ikke har plass til jenter, «det er ikke 

jente». Beate erfarer noe om gruppeidentitet knyttet til kjønn (jf. Thorne 1993). Hun vil gjerne 

delta, men blir avvist fordi hun er jente. Ifølge Thorne er det kun i visse kontekster at kjønn 

betyr noe i forhold til interaksjon med andre barn og dette kan være en slik kontekst (Thorne 

1993). Episoden illustrerer også at jentene oftere forsøker å delta i guttenes interaksjon enn 

omvendt. Beate aksepterer ikke uten videre å bli ekskludert fra gruppa. 
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Musikkrommet 

Episoden nedenfor illustrerer hva slags samhandling som kunne pågå på musikkrommet, 

hovedsakelig mellom de litt større guttene. Jeg har valgt ut episoden fordi dette er et godt 

eksempel på mulighetene som gis i den frie leken. Rommet er stort, og har god lekeplass. Det 

er innredet sparsommelig med en åpen gulvflate, det finnes benker og stoler som de bruker til 

klatrelek. I et hjørne innerst i rommet står en sofa med CD-spiller ved siden av, og her er det 

nesten alltid barn. I forkant av episoden har det vært flere barn på rommet og lekt fra 

morgenen av, og det er fortsatt tidlig på dagen.  

Det sitter tre gutter i sofaen, Tore 4 år er opptatt av en sang og lurer på om de skal 

høre på den. Gunnar 4 år vil ikke høre på: «Den er ikke kul». Tore: «Men V1 synes 

den er kul» (V1 er en av de voksne på basen som virker populær hos barna). Gunnar 

svarer ikke noe til dette, men sier det ikke er lov å trykke. Gunnar holder på med en 

Brio leke (en liten sak som man kan gjøre små lydopptak med) og er opptatt med å 

synge inn på denne samtidig som de småkrangler. Gunnar og Tore småkjekler om 

hvem som skal trykke på CD-spilleren og de vil ha noen voksne til å stoppe 

«trykker’n», (med «trykker’n» mener de den som trykker/setter på sanger i CD-

spilleren). Tore og Gunnar knuffer hverandre i sofaen og roper til hverandre at den 

andre ikke skal trykke. Til slutt snur de ryggen til hverandre og setter seg med armene 

i kors. Tore holder CD-en i hånda og vil fortsatt høre sin låt. De to andre vil høre på 

Last Christmas. Da skubber Tore til Gunnar og sier: «Da får jeg ALDRI høre min 

låt!». 

Flere barn kommer inn og Line 4 år hopper opp i sofaen, Tom 5 år løper inn og starter 

å danse til kjenningsmelodien til Olsenbanden. Tom bytter til en låt som handler om å 

bestemme selv. Turid 5 danser, men så hakker CD-en, alle barna ler. Sole tilbyr seg å 

pusse CD-en. Tore sitter parat med sin CD i hånda: «Min er raskere» han smiler og 

står klar ved CD–spilleren. Ingen barn svarer eller gjør noe og han setter seg tilbake i 

sofaen. Nå er samme låt i gang igjen, men den hakker så Sole 5 foreslår: «Last 

christmas», de andre barna responderer ikke (...). 

Tore sitter fortsatt klar med CD-en sin i hånda (…). CD-en som Tom har satt på 

hakker videre. Gunnar og Tore sitter i sofaen og synger inn på Brio-leken sammen, de 

synger på sangen som går på CD-en. De sitter side ved side med bena oppi sofaen. 
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Gunnar sier en låt han vil ha på: «Den er kul!», Tore: « Nei, min er kulere» og Gunnar: 

« Men, min er ennå kulere». Tore gjentar mange ganger at han vil høre på åtteren, som 

er hans sang, men Gunnar vil høre på sin låt som er «Discovery Channel» og setter 

den på gjentatte ganger. De roper og synger inn i Brio-leken og hører på sine egne 

opptak samtidig som Tore hele tiden maser om å få høre sin låt. 

V kommer inn i rommet og Tore sier med en gang, henvendt til V: «Kan vi høre på 

åtter’n?». V smiler og forklarer at det bestemmer dere selv. V lukker døren inntil, så 

de kan høre på musikk høyt og så går V ut igjen. Gunnar prøver å ta opp musikk på 

Brio-leken rett fra CD-spilleren, men får det ikke til.  Tore foreslår at de kan sette på 

åtteren for den er høyere. Gunnar sier «Nei». Tore får sin CD inn i spilleren, men ikke 

sang nummer åtte. Tore ler og tuller sammen med Gunnar, som endelig har fått til et 

opptak av Discovery Channel-låten, på Brio leken. Tore turner i sofaen og Gunnar ler. 

Tore: «Kan vi høre på min sang nå, kan vi høre på min sang om jeg tar kule triks?». 

De trikser på gulvet og snurrer rundt. Tore tar plass i sofaen igjen og ber flere ganger 

om sin sang. Tore: «Men Gunnar bestevennen min, kan vi ikke ta på min sang?». 

Gunnar: «Nei ikke nå». De løper og stuper i sofaen og en pute løsner, Gunnar setter 

den på plass igjen, men setter den feil vei og begge ler (musikken stopper). Tore: 

«Åtter’n!» og  Gunnar: «Ok, da», så setter han på sangen til Tore og spør: «Er dette 

din sang?». Tore danser og smiler. De hører litt på åtter’n, men så stopper Gunnar den 

og setter på sin egen låt. 

Jens 3 år kommer inn i rommet og Tore løper mot han og løfter han opp i et favntak og 

gir han en klem (Gunnar breakdanser på gulvet). Jens og Tore setter seg i sofaen og 

Tore sier: «Nå kan vi høre på åtteren» mens han peker med fingeren mot seg selv, 

smiler og gynger i sofaen. Jens koser med Tore som ligger i sofaen. Han blåser han i 

nakken. Gunnar har igjen satt på «Discovery channel» låten (Flere barn danser mens 

Tore og Jens sitter i sofaen og ser ut i rommet). Tore: «Kan vi sette på min sang, hele 

sangen?» 

Nå klatrer de, Tore, Jens og Gunnar, på en benk og hopper over lava (de leker at det 

finnes lava under benken de har satt opp ved sofaen og hopper ned på gulvet). Sole 5 

år kommer inn og spør om det var Tore som fant på leken. Tore: «Nei, det var Jens». 

Sole spør om han kan være med og Jens sier: «Ja». Tore blir bedt om å si klar, ferdig, 
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gå. Han sitter i sofaen og bestemmer vanskelighetsgrad og teller opp når de andre skal 

klatre og hoppe ut på gulvet. De andre guttene hører på han og lar han bestemme. (…) 

Tore: «Vil dere høre på min sang nå?» Ingen svarer, men nå setter han på sangen selv. 

Sole går rolig bort og sier han bare skal høre på noe, så kan Tore få høre sin låt etterpå. 

Han skipper noen låter. (Tre treåringer kommer inn i rommet med barnevogner og 

utstyr, men får en samlet beskjed om å gå ut, de forlater rommet med en gang. Jeg 

observerer dem senere og da har de fått lov av de voksne å leke på vannrommet fordi 

barna ikke fant noe ledig rom). Tore har igjen satt på sang nummer åtte. Han hopper 

og danser ute på gulvet. Gunnar stopper låten halvveis. Tore slutter å danse, står ved 

sofagjerdet med hodet bøyd ned, så går han ut (rommet er nå tomt for barn).  

I interaksjonen organiserer guttene seg i forhold til flere samhandlingsregler (jf. Berentzen 

1979) som kan knyttes til objekter, smak og posisjon. Det er flere objekter som ser ut til å ha 

verdi for guttene, og de er ofte på leting etter en «brioleke» eller «blades». Samhandling 

mellom guttene tar ofte utgangspunkt i disse objektene, og det er et slikt objekt som Gunnar 

holder på med i sofaen. Interaksjon er også knyttet til CD-spilleren, og det er flere regler 

koblet til den. En samhandlingsregel går på at «trykker ‘n» bestemmer hva som skal settes på 

og denne posisjonen diskuteres hyppig. Det er to gutter som vil høre en låt fra starten av. Tore 

er alene om å fremme sin låt. Gunnar vinner og får dermed posisjonen som trykker ’n helt fra 

starten.  

Gunnar etablerer tidlig kontroll og viderefører den ved å sette på det han ønsker av musikk og 

holde på «brioleken». Her brukes en annen regel, som går på at den som har startet en lek 

etablerer en posisjon og kan bestemme mer. I klatreleken ser vi hvordan det praktiseres, Tore 

henviser til Jens som startet leken, og han godkjenner om fler får delta.  

En annen regel kan knyttes til å få anerkjennelse for musikken man velger. Konkurrering om 

hvilken låt som er kulest er en tilbakevendende diskusjon flere ganger underveis i leken, og 

flere vil være med å bestemme låtvalg. For guttene ser det ut til at de fleste kan delta, både 

jenter og gutter, bare de holder seg innenfor samhandlingsreglene. Flere kommer inn og 

kommenterer en låt, danser litt eller deltar i en klatrelek.  

Mellom Gunnar og Tore ser en tydelig hvordan komplekse forhandlinger kan forløpe mellom 

jevnaldrende. At Tore ikke gir opp med en gang, men diskuterer og forhandler, kan knyttes til 

to sider ved jevnalderforholdet: 1) Det at barn ofte oppfatter andre som «like seg selv» 
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(Frønes 2007), 2) det kan også knyttes til en sterk motivasjon for å være i lek (Frønes 1998). 

Tore vil så gjerne oppnå noe og vennen på sin side vil gjøre det han vil, men samtidig 

oppleves det også som de vil være sammen. Gunnar gir etter noen få ganger, og holder Tore 

varm på den måten. Tore forhandler lenge og er oppsatt på å få spilt sin låt, og forsøker å få 

de andre barna, og da spesielt Gunnar, med på å anerkjenne låtvalget hans. Interaksjonen gir 

en erfaring i perspektivulikhet (Frønes1998) gjennom at ulike meninger møtes og diskuteres.  

Gjennom forhandlinger prøver Tore ut en rekke strategier for å overtale og få anerkjennelse 

for sin mening og sitt perspektiv hos de andre og særlig i forhold til Gunnar. Han prøver alt 

fra å presse sin vilje gjennom, til å forsøke nå frem med sin vilje gjennom å gripe Gunnar 

perspektiv. Jeg ser åtte ulike strategier som Tore prøver ut i episoden: 1) konkurrering, 2) 

fysisk kamp med dytting og knuffing, 3) appellere til vennskap, 4) overtalelse, 5) søke voksen 

støtte 6) bruke humor, 7) alliere seg med en ny venn, og 8) gripe sjansen når den byr seg. Her 

får han virkelig øvet seg og trent på ulike sosiale og kommunikative strategier og ferdigheter 

(jf. Frønes 1998). Gjennom dette utvikles også hans evne til selvsosialisering. 

Perspektivkonflikten mellom guttene er en kamp om den sosiale definisjonen (Frønes 1998), 

de forhandler om hva som er kult, og her kan begge ha rett. Dersom en voksen hadde vært 

aktivt inne i interaksjonen, måtte barna i større grad tatt hensyn til hverandre og ventet på tur, 

men her får barna vennlig beskjed av voksen som titter innom at dette er noe de kan finne ut 

av selv. Dette gir dem en erfaring i å klare dette på egenhånd og de får mulighet til utviklet 

sine kompetanser. Gjennom samhandlingen med andre barn erfarer de noe om kompleksiteten 

i perspektivkonflikter (Frønes 1998) som knyttes til verdier og regler som gjelder i dette 

fellesskapet. Her er det barna som lager spillereglene.  

Etter hvert lykkes Tore med å sette på sin låt. Den første strategien som fungerer er når han 

utbryter «Åtter’n!» akkurat når musikken har stoppet, og her lykkes han i å spille litt av låten 

sin. Den andre strategien som fungerer, er når Tore har fått rollen som dommer i klatreleken. 

Her har han styringa, og tar selv initiativ til å sette på låten når han får muligheten. Her får 

han ikke noen respons fra de andre, men handler uten at noen har bekreftet eller ønsket at han 

skulle sette på låten. Det er mulig at han nå etter mange forsøk har erfart at det enkleste bare 

er å handle eller at hans rolle i leken som gir han selvtillit og motivasjon til nettopp dette. 

Men han lykkes ikke med å få anerkjennelse for låten sin av kameraten, og må til slutt gi opp 

dette.  
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En sentral del av samhandlingen mellom barna i musikkrommet handler om å utvikle en evne 

til kontroll i forhold til de andre barna (Corsaro 1985). Det kan se ut som om mye dreier seg 

om å kunne ta del i eller finne tilbake til den gode samhørigheten som finnes i leken, å ta del i 

det Corsaro (1985) kaller de «interaktive episodene».  

Dette handler slik jeg oppfatter det om flere ting, om ulike forsøk på å gjenopprette 

«interaktivt rom» i en pågående interaksjon, som mellom Tore og Gunnar. Når guttene leker 

og tøyser, er det en god interaksjon. Jeg finner at det de er sammen om og den interaksjonen 

som oppstår, likner det Corsaro (2011) beskriver som et «interaktivt rom». Det oppstår flere 

brudd i interaksjonen og de «interaktive episodene» løses opp. Det handler ikke om at barna 

fysisk flytter seg fra et område, slik jeg oppfatter at Corsaro forklarer at «interaktive 

episoder» løses opp (Corsaro 1985:24). Jeg oppfatter det mer som at samhandlingen pågår i 

intervaller. De «interaktive episodene» brytes opp i sammenheng med diskusjonen om sangen 

og forhandlingene her. Her forsvinner leken og alvoret får større plass i interaksjonen, og den 

«interaktive episoden» har stoppet opp. En drivende faktor i samhandlingen ser for meg ut til 

å ha sammenheng med denne vekslingen mellom lek og alvor. De «interaktive episodene» blir 

derfor noe barna jobber for å oppnå og for å få gjenopprettet.  

Det handler også om å inkludere nye barn, som når Jens kommer inn i rommet oppstår et 

«interaktivt rom» mellom Tore og han. Det ser ut som en god interaksjon der guttene viser 

omsorg for hverandre. Når flere andre barn kommer til, endres interaksjonen og en ny 

«interaktiv episode» oppstår mellom barna som deltar i klatreleken.  

Evne til kontroll kan til sist også handle om å beskytte et område fra inntrengere (Corsaro 

1985). Det oppstår en klar enighet om avgrensing blant guttene når en gruppe tre-åringer av 

begge kjønn ankommer rommet med dukkevogner. Alle guttene ber dem om å gå ut. Det 

handler om beskyttelse av området. Da oppfatter jeg at hele rommet blir del av et «interaktivt 

område» og der hører ikke en gruppe tre åringer med vogner og dukker hjemme. Etterpå 

kommer en annen treåring alene, og dette kan nok være av betydning for at han raskt blir 

inkludert. Enkeltbarn utgjør ikke noen trussel, men andre barn i grupper utgjør en trussel for 

samhandlingen i rommet. 

Hele samhandlingssituasjonen oppleves som komplisert sosial interaksjon. Det er hele tiden 

en balansegang mellom lek og noe mer alvorlig (jf. Thorne 1993). I leken knyttes 

interaksjonen til dans, lek, spille inn sanger og kos. I alvoret diskuteres og forhandles det og 
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det som pågår er ikke lek. Her utvikles noen erfaringer om gruppeidentitet og hvem man er, 

hvilken posisjon man har, eller forsøker å innta i relasjon til gruppefellskapet. Verdier og 

referanser blir stilt på prøve: hva man synes er kult og hvem som får anerkjennelse. Jeg finner 

at den interaksjonen som pågår som lek har en integrerende funksjon mellom guttene, de er 

gruppa, «guttene». Den interaksjon som preges alvor og uenighet, har en mer separerende 

funksjon, og da fremstår de som to eller fler uavhengige barn i et rom.   

Formingsrommet 

På formingsrommet sitter ofte flere jenter i alderen fire og fem år rundt bordene og tegner og 

småprater. Det er rolig der inne, og døra fra formingsrommet og inn til oppholdsrommet er 

stort sett åpen. De voksne er i oppholdsrommet og titter inn på ulike rom innimellom. Jeg har 

valgt ut denne episoden fra formingsrommet fordi den illustrerer noe av samhandlingen 

mellom de største jentene på basen. I forkant av episoden har mange gutter samlet seg i lek på 

musikkrommet hvor de spiller musikk, døren til musikkrommet står åpen inn mot 

oppholdsrommet. En voksen og et barn er på kjøkkenet i oppholdsrommet og skjærer opp 

frukt. Døra fra formingsrommet til oppholdsrommet står også åpen slik at en kan høre hva 

som skjer der ute. De utenfor rommet kan ikke høre småpraten jentene imellom.  

(Fra oppholdsrommet) V3 kikker inn på musikkrommet, V3: «Dere kan ikke sitte der 

når det ikke er noen voksen der». V2 kommer også inn i situasjonen: « Hva skjer 

her?» V2 sier også noe om at dette får dere ikke lov til (V2 bruker høy stemme). 

Tre jenter på 5 år sitter på formingsrommet og fargelegger, maler og prater – så sies 

det: « Nå er strenge-bærta kommet». «Ja! Strenge-bærta» (Dette er ment mot V2 som 

snakket til guttene på musikkrommet). Jentene ler litt, prater videre om noe annet, hva 

de skal fargelegge (…). 

V2 kommer inn på formingsrommet og holder rundt skulderen til Sigrun 5 år og 

smiler. Sigrun: «Ikke si det vi sa». V2 lurer på hva det var. Jentene svarer i kor: «Ikke 

no». V2 «Om man sier det slik, så blir man jo nysgjerrig». V2 smiler og ser på dem. 

Turid 5:«Det var dette, jeg har med det». Så tar hun opp en binders av lomma. Sigrun: 

«Det va’kke det». Turid: «Jo, det var det, det var det som var hemmeligheten». Hun 

signaliserer kraftig med øya til den andre jenta. Sigrun: «Åh ja.., eller hemmeligheten 
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var at du er fin, det var det». V2 smiler og gir jenta en klem og sier: «Det var hyggelig, 

var det hemmeligheten altså» så går V2 ut. 

Interaksjonen preges av en annen samværsform en guttenes i musikkrommet. Jentene sitter 

rolig og småprater. De har gått lenge i barnehagen og gjenkjenner fort de voksnes stemmer og 

leser situasjonen. De skjønner hvilken voksen som snakker til guttene på musikkrommet og 

bruker et kallenavn på den voksne. Det er åpenbart at alle skjønner hvem det refereres til, og 

at de synes det er morsomt. Når kallenavnet senere hemmeligholdes for den voksne, blir det 

en ressurs som styrker samholdet mellom dem og her jobbes det for å oppnå fellesforståelse. 

Deres regler for samhandling knyttes til å dele hemmeligheter og bygge felleskap (jf. 

Berentzen 1979).  

Gjennom samtalen sender jentene ulike signaler og budskap som må tolkes av de andre. Det 

pågår en perspektivveksling (Frønes 1998) som gir barna erfaring i å tolke de andres 

perspektiv. De må sette seg inn i hva de andre mener og viser evne til refleksjon og 

kreativitet. Turid som kom med bindersforklaringen, bruker ikke-verbal kommunikasjon for å 

få Sigrun til å forstå at de nå må stå sammen om forklaringen. Gjennom kraftig signalisering 

med øynene vil hun få de andre til å forstå at bindersen er hemmeligheten. Jentene viser at de 

behersker og videreutvikler et språk som inneholder mer enn det som blir sagt rett ut, og 

gjennom denne interaksjonen utvikles også deres sosiale og kulturelle forståelse (Frønes 

1998). Gjennom jevnalderfelleskapet får de erfaring i å utvikle et språk til den kultur de både 

er en del av, men som de også er med på å skape. Det kan også være med til utvikle deres 

evne til selvsosialisering. Jentens fellesskap tydeliggjør også at barn-barn interaksjonen kan 

ha en primær funksjon.  

Jentene på fem år viser hvordan de utøver en kontroll i forhold til voksenautoritet. De 

beskytter sitt «interaktive rom» gjennom en snedig avvisning av voksne, hemmeligheten var 

at den voksne er snill. Gjennom dette grepet viser de respekt for den voksne og opprettholder 

sitt «interaktive rom». Jentene får ha sine aktiviteter i fred. Denne atferden setter jeg i 

sammenheng med mine observasjoner av relasjonen mellom jentene og de voksne. Jeg 

opplever at jentene har stor tillit hos de voksne, de får holde på med både hemmelig lek på 

dukkerommet og har interaksjon på formingsrommet mye for seg selv. Det jeg ble 

oppmerksom på i denne episoden var at de også på formingsrommet hadde en interaksjon som 

var preget av hemmeligheter og gruppefelleskap, også når de ikke kunne stenge døra og holde 

andre ute på den måten.  
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Når en ansatt kommer inn setter jentene i gang flere handlinger. Alle må holde på 

hemmeligheten og spenningen øker. Jentene prøver ut deres styrke som gruppe gjennom en 

øvelse hvor deres felles språk og meninger må forståes. Gjennom å støtte Turid sin forklaring 

viser Sigrid at hun har forstått, og gjennom solidaritet bekreftes deres felleskap. Ved bruk av 

hemmeligheten trekker jentene en grense mellom seg og den voksne, og gjennom 

«borderwork» (Thorne 1993) integreres de nå mer som en gruppe, «jentene», og separeres fra 

de voksnes verden. Deres identitet som gruppe befestes gjennom intime samtaler og 

hemmeligheter og en utprøving av om deres felleskap holder i møte med andre, som i dette 

eksempelet den voksne. For å komme seg ut av situasjonen avslører jentene at de snakket om 

den ansatte før hun kom inn, men historien nå blitt til at hun er fin. Med den siste 

manøvreringen blir grenser rundt jentegruppa trukket og hun bidrar til å styrke samholdet i 

gruppa, samtidig som hun ivaretar en god relasjon med de voksne. 

4.1.5 Interaksjon i den voksenorganiserte aktiviteten på basen 

Frileken avsluttes litt før ti, og dagen fortsetter videre med mer organiserte aktiviteter. Barna 

er nå ferdig med å rydde, og er delt i to grupper. Først skal barna ha samling, og så skal alle i 

ulike aktivitetsgrupper. Det har tatt litt tid å samle alle barn, men nå er vi inne på 

musikkrommet og samlingen er i gang. 

(…) V4 arrangerer en lek hvor alle barna deltar etter tur. Barna smiler og alle vil være 

med (det er en lek hvor et og et barn kommer bort og legger seg i fanget på V4 og den 

voksene banker barnet lett på ryggen og spør ulike spørsmål som barnet skal svare på, 

som navn, alder osv.). Pål 3 år smiler når det er hans tur og kan alle svarene. Så 

snakker de voksne sammen om grupper som skal deles inn (de har noen lister med 

navn på og barna skal i ulike grupper alt etter hvilken liste de er på). (…) To treåringer 

går til formingsrom, resten av barna blir sittende, så synger barna som er igjen 

sammen med V4 som leder samlingen. Det er litt venting og de fleste barna ligger på 

gulvet, noen ruller litt rundt. Pål sitter helt rolig med bena i kors til en voksen kommer 

inn og ber han bli med til kjøkkenet og han går ut. En annen voksen kommer inn med 

en lapp i hånda og henter noen barn og nå går også resten av barna ut av rommet. Kim 

på fem år har gjemt seg under sofaen på musikkrommet og noen jenter på fem år sier 

ifra til en voksen og han blir hentet ut. 
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Nå er det flere grupper som er i gang. I oppholdsrommet er det noen som skal lage 

smør på det lille bordet. På det store bordet skal barna lage påskekyllinger og på 

formingsrommet sitter andre barn med fargesaker. Fem barn blir med en voksen inn på 

gymrommet, som er på nabobasen.  

På gymrommet igangsetter V1 en konkurranse. V1 har et ark i hånden og noterer 

underveis i leken på dette arket (Dette skrivet henges i yttergangen til informasjon for 

foreldre, det står hvilke aktiviteter barn har gjort på gymrommet og hvilken gruppe 

som har deltatt).  Det er to gutter på fire år og to jenter på fire år og en gutt på tre år 

som deltar. Barna er aktivt deltakende, de løper og de ler. 

V1 sier at nå er det frilek, men barna vil ha mer konkurranse og de får litt mer 

konkurranselek. Men så sier V1 at de må ha frilek, for V1 skal lage hinderløype (…). 

Kjersti 4 år vil ha dødball, men V1 sier: «Ja etterpå, men først skal jeg ordne 

hinderløype, så dere kan bare hoppe og sprette imens». Da starter barna med hopping, 

løping og leker. V1 legger ut ulike ting til hinderløype og etter hvert sitter og ligger 

barna og ser på V1 og venter. Når det ser ut som løypa er på plass så starter noen. V1: 

«Vent!» Barna venter litt til og så er det klart. De steller seg i kø og starter å gå løypa 

V1 har laget 

Kjersti spør igjen om de ikke skal kaste sånn ball. V1: « Kanonball mener du, joda 

etterpå». 

Barna fortsetter med hinderløypa og så igangsetter V1 en ny lek hvor de kaster ball i et 

nett. Kjersti sier hun er sliten og legger seg på tjukkasen (tykk madrass på gulvet). V1 

sier:« Kom igjen a så rydder vi, så blir det kanonball!» (alle rydder og starter med 

kanonball). Barna har tydelig lekt det før, for alle kan reglene og spiller lenge. Dennis 

3 år kan også reglene, men ikke like godt som de større. Kjersti blir sint på han og sier 

mange ganger høyt at han er ute og gutten skjønner ikke dette (eller reagerer ikke slik 

jenta vil, for hun vil at han skal stelle seg til veggen). Da avslutter V1 leken ved å si at 

nå blir det siste runde, V1 forklarer også til at jenta hun ikke kan bli så sint på Dennis, 

for han forstår ikke hva hun sier og hun må huske at han er yngre enn henne. (…) 
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V1 spør om de er tørste og alle barna vil ha vann. De går og drikker vann på kjøkkenet 

på basen vi er på (…). (Episoden fortsetter inne på dramarommet på basen og avsluttes 

litt før 11.00, da er det tid for mat).  

Når de voksne styrer, er det deres regler som gjelder. Barna bytter roller og blir mottakere av 

læring og informasjon. I interaksjon med jevnaldrende er det ett sett spilleregler, men i 

gymgruppa følges de voksnes spilleregler og barna forholder seg til andre barn på ulik alder 

og av begge kjønn. Dette skaper en annen dynamikk enn i frileken, og vi ser at særlig jenta på 

fire blir irritert på gutten på tre år som ikke skjønner alt i ballspillet. De to erfarer kanskje at 

de ikke har så mye til felles, men de må forholde seg til hverandre og det kan være en viktig 

læring. Når uenigheter mellom barn oppstår, slik som på slutten av episoden, får jenta forklart 

av voksne at en må vise hensyn til de som er yngre. På den måten kan det utvide deres sosiale 

kompetanse og evne til å ta andres perspektiv (jf. Frønes1998) gjennom å lære av voksnes 

regler for samhandling. 

Aktivitetene som pågår etter frileken i voksenstyrte aktiviteter, bærer preg av både 

sekundærsosialisering og primærsosialisering. Barna blir introdusert for andre aktiviteter enn 

de jeg ser i frileken. Sosialisering og læring pågår i strukturerte grupper og det likner den 

arena de senere skal inn på i skolen. De lærer nye regler for spill, gymnastikkøvelser, klippe, 

forme, konservere og så videre. De lærer også å forholde seg til tider, vente på tur, opptre eller 

delta i samling. Barnehagen fremstår her som første ledd i utdanningsløpet. Interaksjon i 

aktivitetsgrupper og samling danner på den måten grunnlag for utvikling av andre 

kompetanser enn de jeg ser i frileken. De kompetanser som læres her, knytter jeg til utvikling 

av noen basiskompetanser og «sosialisering som kvalifisering» (Frønes 2013). 

Primærsosialisering knytter jeg til at de organiserte aktivitetene gir de voksne mulighet til å 

komme tettere inn på enkeltbarn og tilstedeværelse av omsorg og nærhet er tydelig, som i 

samlingsstund hvor barna ligger i fanget på en voksen. Barna gir også uttrykk for at de liker 

denne aktiviteten, de smiler og alle blir med.   

På gymrommet er aktivitetene som den voksne finner på populære, og barna er slett ikke 

interessert i å ha frilek. Da det blir foreslått, blir de sittende passive og vente til den voksne er 

klar med neste aktivitet. Da den voksne er nesten klar, spretter barna igjen opp for å delta. De 

innordner seg de voksnes regler, men om det er noe de ikke vil, er passivitet en strategi for å 

oppnå det de vil. Kjersti oppnår for eksempel å få ballspill når hun legger seg ned. Dette 

handler om å få kontroll i forhold til voksnes autoritet (jf. Corsaro 2011). Vi ser også tydelig 
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motstand mot voksnes regler hos gutten på fem år som ikke vil delta, og prøver å unngå 

aktiviteter de skal ha ved å gjemme seg. Han oppnår ikke å slippe unna aktivitet, men han får 

mye oppmerksomhet fra voksne og det kan også være et underliggende ønske. Strategier som 

passivitet eller å gjemme seg bort, utvikles av barna i interaksjon med voksne for å oppnå noe 

hos de voksne (jf. Corsaro 2011).  

Utvikling av en gruppeidentitet knyttes her til et fellesskap som er skapt av de voksne, og 

dette fungerer annerledes enn det selvvalgte fellesskapet barna har i frileken. Her samles 

barna som grupper sammen med voksne, og det knytter dem sammen på tvers av grupper 

barna ellers identifiserer seg med. Barna deltar aktivt og det ser ut som de liker det. Voksne 

kan på den måten bidra til at barn utvikler identitet til et organisert felleskap, noe som kan gi 

andre posisjoner og muligheter i forhold til barnets sosialisering og bidra til mer heterogene 

grupper (jf. Thorne 1993). Alle får delta og flere får vist seg frem for hverandre, noe som er 

viktig for barnas sosialisering og læring. Barna danner også en gruppe gjennom felles 

handlinger som skiller dem fra de voksne. Denne dynamikken oppstår for eksempel når alle 

venter på at V2 skal bli ferdig med hinderløypa og alle barna har slengt seg ned på matta, eller 

når en lek opphører og de vil ha mer fra den voksne. Da samarbeider alle barna og blir en 

gruppe. Kjønns- og aldersgrenser forsvinner fordi de samles om en felles agenda (jf. Thorne 

1993). 

4.2 Avdelingen 

4.2.1 Avdelingsbarnehagens rom og organisering 

De er 18 barn i alderen tre til seks år og tre faste stillinger på avdelingen. Avdelingens 

sentrum er oppholdsrommet (Figur 4). Fra yttergangen kommer en rett inn der hvor 

oppholdsrom og garderobe møtes. Oppholdsrommet er tilknyttet avdelingens to lekerom, 

hvilerommet og dukkerommet. 
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Figur 4. Avdelingen (fri målestokk). 

 

Oppholdsrommet er lyst med store vinduer mot uteområdet i barnehagen, og vinduene er i 

barnehøyde slik at alle kan se ut. Her finnes et lite kjøkken og vinduer så en kan se inn til bad 

og dukkerom. Rommet er halvveis delt på midten med en hylle, en kommode og en mat-tralle. 

Mattrallen er en vogn som de bruker til å sette frem kopper, skjeer, melk og vann. Flere 

blomster står på kommoden og noen potter hvor barna har plantet frø. Spill, tegnesaker og 

plastelina står i barnehøyde i hyllene og malesaker er satt høyere opp. Tusjer, sakser og teip er 

i et skap på kjøkkenet, som voksne må ta ned til barna.  De to spisebordene står i hver sin del 

av rommet og brukes til spill, forming, tegning o.l. når det ikke er fellesmåltider. Det henger 

lapper om bursdager og månedsplan på veggen ut mot garderoben. I vinduene henger en del 

pynt laget av barna.  

Dukke- og hvilerommene er begge små, med mye utstyr, møbler og lite åpen gulvplass. 

Dukkerommet har dør til avdelingens oppholdsrom og ut til fellesrommet i barnehagen. Det er 

flere vinduer i rommet, og på gulvet står, en sofa, et lite bord, små stoler, lekekomfyr, 

lekevask og kommode. Det er flere hyller montert på veggen med ulike leker: fat, kopper, 

mikrobølgeovn, dukker, esker, kosedyr, bøker og det henger masse utkledingsklær under den 

ene hyllen. De bruker rommet til mye forskjellig: lek, dans, utkledningslek, rollelek og lesing. 

Hvilerommet er mørkt og på gulvet står en stor seng og to kommoder. Bak den ene 

kommoden ligger flere madrasser og oppå kommoden er det lego. På den andre er det ofte 

plassert en bærbar CD-kassettspiller. Rommet har en hylle på veggen hvor det finnes tepper, 

madrasser og puter. Rommet har skyvedør inn til oppholdsrommet og brukes til å hvile for 
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barna på ettermiddagen (derav navnet). Utenom hvilestund pågår mange ulike aktiviteter der 

inne, lego-bygging, hyttebygging, billek og så videre. 

I garderoben har alle barna hver sin plass med personlige eiendeler. Det er en benk foran 

plassen som de kan sitte på, og barna har bilde av seg selv og navn på plassen. Det henger en 

tavle i garderoben, hvor de ansatte skriver beskjeder til foresatte og litt informasjon om hva de 

har gjort i barnehagen. Det er stor gulvplass, og det hendte barna lekte i dette området. Fra 

garderoben har man adkomst videre inn i barnehagen og ut til yttergangen og bad. På badet er 

det en lang vask med speil over og et lite vindu hvor en kan se inn til oppholdsrommet på 

avdelingen. Det er et skap og en stellebenk med trapp og toalett bak en halv-vegg. Rommet 

ble også brukt til lek både lek ved vasken og billek.  

Fellesrommet som ligger utenfor avdelingen, er et område som disponeres av hele 

barnehagen. Rommet er stort og med flere store vinduer. Det er åpen kjøkkenløsning hvor en 

benk skiller et lekeareal fra en spiseplass med stort spisebord og kjøkken. Lekearealet består 

av et stort gulv med ulike leker og små klatreapparater, ribbevegg, madrasser, store baller, 

noen store kasser og ulike kjøretøyer.  

Organisering: Avdelingen har oppstart klokken sju på fellesrommet i barnehagen og stenger 

klokken fem. Rundt halv åtte går alle fra fellesrommet og ut til sine egne avdelinger. På 

avdelingen opplevde jeg at morgenene startet rolig. Barn og voksne samler seg på 

oppholdsrommet i avdelingen og sitter de gjerne ved et av de to store spisebordene, med 

utsikt til lekeområdet og barnehagens inngangsport. Barna vinker til foreldre i vinduet når de 

drar. De voksne minner dem gjerne på det, om de glemmer det. Hver dag har de to måltider 

medbrakt mat, og måltidene inntas som regel i oppholdsrommet på avdelingen. Barna spiser 

også frokost i barnehagen ved ankomst.  

Etterhvert som barna ankommer avdelingen øker også aktivitetsnivået i rommet, og mange 

ting skjer på samme tid: barna spiser, leser, tegner, spiller spill og voksne leser og prater med 

barn. Voksne snakker med foreldre og barn som ankommer og noen barn blir triste når 

foreldre drar og får et fang å sitte på. Frileken på avdelingen starter fra morgenen av og får 

bare tydelig oppbrudd før måltid og når de har hvilestund og ved enkelte gruppeaktiviteter.  

I tilknytning til måltidene har de ofte en samling. Det består i at barna sitter ved plassen sin i 

garderoben og de voksne kunne ha varierte aktiviteter: opprop av barn, boklesing, sang, 
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eventyr eller leker. Etter samling blir som regel tre og tre barn sendt av voksene for å vaske 

hender. De setter seg deretter tilbake på plassen i garderoben, for så å videresendes til 

spisebordet. Barna henter selv bestikk, tallerken og kopp. Flere barn har med mat de skal 

varme og gjør det selv i en mikrobølgeovn som står i barnehøyde. Noen ganger er det to 

ordensbarn som hjelper til ved måltider og da dekker ordensbarna på matbokser og kopper og 

bestemmer hvem som skal sitte hvor, og hvem som skal gå først og sette seg. De har da også 

ansvar for oppvarming av barnas mat.  

Etter første måltid går de i garderoben og finner klær, kler på seg selv og får hjelp ved behov. 

Førskolebarna får gå ut uten at voksne fra avdelingen er ute. De eldste guttene velger ofte å 

gjøre dette. De andre barna må sitte og vente på trappa til en voksen kommer og kan ta dem 

med ut. 

Avdelingen har en ukeplan hvor det står hva slags aktivitet som skal pågå hver dag. For 

eksempel står det «frilek» og «fellessamling», som en plan for dagen. Det oppstår ofte 

grupper med voksne og barn i lek som ikke samsvarer med planer, noe jeg ofte observerte. De 

voksne fordeler seg gjerne på ulike rom når alle har kommet på jobb rundt halv ti, og deltar i 

barnas aktiviteter. Jeg observerte også at de hadde en organisert gruppe på tvers, hvor barn fra 

andre avdelinger har aktiviteter sammen med hverandre og en fellessamling i fellesrommet, 

hvor alle i barnehagen deltar sammen med sang og musikk. Barna har mye frilek og leker på 

alle rom i avdelingen. Barna får beskjed om å rydde etter de har lekt på ulike rom, men noen 

ganger kan de vente og bli med å rydde senere, dette varierer. En voksen fortalte at om barna 

var flinke å rydde kunne barna få ryddemerke. 

Barna leker ute frem til rundt klokken to, så kommer de inn og spiser. Etter andre måltid har 

de hvilestund. Der hører de på kassett med historier eller sanger, mens de ligger på puter, 

madrasser eller i sengen inne på hvilerommet. Flere sovner, noen hviler uten å sove og noen 

går etter hvert ut. Noen dager er det mer tøys, dans og musikk på hvilestunden. De største 

barna må ikke delta på hvilestund, men kan gå ut å leke. Barna blir hentet utover fra andre 

måltid og frem til barnehagen stenger klokken fem. 
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4.2.2 Samhandling på avdelingen 

Det jeg presenterer i her er barns samhandling i ulike situasjoner fra ankomst og frem til lunsj. 

1) Ankomst, så 2) frilek for deretter å gå over i 3) voksenstyrte aktiviteter.  Utvalget av 

episoder er satt sammen fra hele datamaterialet og er ikke fra samme dag.   

4.2.3 Ankomst i avdelingsbarnehagen 

Barnehagen har akkurat åpnet og vi er nå inne i fellesrommet. Det er rolig og ingen barn er 

inne på avdelingen ennå.  

(…) Flere barn leker på gulvet og et barn sitter og spiser sammen med V1. V1 sier det 

er stille i dag og de som er kommet fra avdelingen er på «Kirsebæret» (det er to jenter 

som har ankommet og de besøker en småbarnsavdeling). V1 sier de liker å være der å 

få passe litt på de små. Noen har også søsken på småbarna så de blir igjen der når 

yngre søsken blir levert (…).  

(Vi går inn på avdelingen uten noen barn, men snart kommer det noen ). Først 

ankommer Arnstein 5 år. Han går rundt, spiser, prater, setter seg og spiser mer. Per 4 

år ankommer. Han er litt stille, går og holder på en liten veske som han har noen kort 

oppi. Holder seg nærme faren sin. V1 prater med faren og Arnstein går bort til Per for 

å hilse og ber han inn. Per viser han russekortene sine og holder seg ved 

inngangspartiet. Faren følger han inn og gir avskjedsklem, så går han ut. Per løper ut 

etter faren i yttergangen får nok en klem, så kommer han inn igjen og går til vinduet. 

Han dunker på vinduet og vinker og så starter han og gråte litt. V1 tar opp Per og han 

slutter å gråte. De to setter de seg ved bordet og Per viser frem kortene sine til V1 (…) 

(Jeg får vite at tre jenter fra avdelingen er på inne på småbarnsavdelingen) 

08.10 Det er fem barn i spiserommet. Det er tre som spiser og to som sitter sammen 

med dem. De leser i bok og prater med V1 (som sitter sammen med dem) om det de 

ser i boken og annet de har opplevd (de snakker om mus som de har sett og ulike 

insekter). Sabina 5 år kommer inn på Jesus. Jassin: «Jesus er en jente». Sabina : «Det 

er det ikke for han er en mann, sant det?» (henvendt til voksen) V1 : «Jo han er mann 

selv om han har langt hår, han har jo skjegg og det har ikke jenter». 
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Dorit 4 år som sitter ved spisebordet kommenterer at: «Endelig er (sier navn på et 

barn) tilbake i barnehagen igjen, hun har vært syk lenge ». (Hun ser at de ankommer 

barnehagen, fra vinduet ved spisebordet). 

08.30 Jostein 5 år og Arnstein 5 år er inne på hvilerommet (de har døra lukket, men vi 

hører lyder der inne fra). Sabina 5 år går inn til dem etter en stund. Hun har sittet og 

lest bok ved spisebordet til nå. De har putekrig på hvilerommet og døra står åpen nå. 

De andre fire barna i oppholdsrommet er ved spisebordet. Per 4år og Olle 4 år spiller 

ninjago (figurer som spinner) og de andre spiser.  

Barna har ofte med egne leker og gjenstander som blir et utgangspunkt for dialog med 

voksne, som i episoden med russekortene. Egne gjenstander brukes også i interaksjon mellom 

barn, som når guttene leker med «ninjago» i oppholdsrommet på slutten av episoden. På den 

måten fungerer leker og gjenstander barna tar med hjemmefra som en åpningsfase eller 

inngangsnøkkel til samhandling (jf. Berentzen 1979). Regler knyttet til slike gjenstander går 

ut på at de deler med hverandre, men siden barna har eierskap til egne leker gir det en annen 

dynamikk i samhandlingen enn regler i samhandling rundt barnehagens leker. 

Barna deler opplevelser de har hatt på vei til barnehagen, og i samtalen utvides begreper i 

tilknytning til dette og andre temaer barna tar opp. Gjennom dialogen mellom voksne og barn 

rundt bordet utvikler barna sosial og kommunikativ kompetanse (Frønes 1998). 

Voksennærvær i samhandlingen skaper et rom for uformell kunnskapsformidling og læring. 

Den uformelle læringen som pågår mellom voksne og barn knytter jeg til det Frønes kaller 

«sosialisering som kvalifisering» (jf. Frønes 2013). Det forgår læringsoverføring fra voksne 

til barn i den ustrukturerte samhandlingen i oppholdsrommet. Samtalen rundt bordet handler 

også om å høre på hverandre, møte andre og deres meninger og tanker. Denne situasjonen byr 

på erfaring som utvider barnas sosiale kompetanse. Omsorgen mellom voksne og barn, og det 

rom som skapes for følelser, gir barna en erfaring i hvordan følelser kan møtes. Dette gir 

mulighet for refleksjon og utvikling av kompetanser som forbindes med å lære av voksnes 

desentreringsevner (Frønes 1998). 

Det oppstår flere aktiviteter i oppholdsrommet, og ved første øyekast ser det litt rotete ut. Men 

ved nærmere observasjon er det en rekke tydelige «interaktive episoder» (Corsaro 1985) 

iblant alt som skjer. Slike «interaktive episoder» i rommet kan oppstå med utgangspunkt i 
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objekter, som «ninjago», hvor to gutter på en benk er opptatt med sin aktivitet og avgrenser 

seg på den måten fra alt annet som skjer i rommet. Gjennom bruk av objekter skaper barna et 

«interaktivt rom» i et område hvor mye aktiviteter pågår samtidig. Det knytter jeg til barns 

behov for å ha kontroll og å ha noe eget som de kan dele med andre (jf. Corsaro 2011). Evne 

til kontroll knyttes også til å bygge relasjoner med de voksne, og handler mindre om evne til 

kontroll som en opposisjon mot voksenautoritet. Per holder på kortene sine, som Arnstein er 

nysgjerrig på, men som han vil dele med den voksne som har trøstet han. Kortene blir en måte 

han kan knytte til seg den voksne, gjennom og dele og vise frem noe som har betydning for 

han. Dette er en interaksjon de to har med utgangspunkt i kortene, som gir han en trygg 

overgang inn til videre samhandling. På den måten ser jeg at også voksne være del av barns 

«interaktive rom».  

Interaksjonen mellom barn og mellom voksne og barn på avdelingen, etableres rundt de 

voksne i oppholdsrommet fra barna ankommer. Det utøves omsorg, både mellom voksne og 

barn, og barn-barn imellom. Den eldste gutten ønsker den yngre velkommen, og en jente 

kommenterer at endelig er et annet barn tilbake etter sykdom. Alle barna følger med og tar 

imot de som ankommer. Slik utvikles gruppeidentitet i første omgang til gruppa som helhet, 

og i mindre grad til enkeltgrupper. Mindre grupper blir synligere etter hvert, to gutter går i 

gang med putekrig og to andre gutter spiller «ninjago». Barna velger å samhandle med andre 

barn av samme kjønn og alder. 

4.2.4 Interaksjon mellom barna i avdelingsbarnehagen i 

frileken. 

I avdelingen er det muligheter for frilek store deler av dagen. Det er nesten alltid noen voksne 

i nærheten som kan bistå med svar, løse konflikter eller delta i leken. Frileken foregår overalt, 

den pågår i små intervaller og mye skjer i samme rom. Det er ikke så langvarige lekepisoder 

mellom barn-barn i enkeltrom i frileken, men når voksne deltar i leken kan interaksjonen pågå 

lenge på et rom.  

Barnas lek skifter oftere både deltakere, områder og aktiviteter. Barna kan med tillatelse fra 

voksne, bevege seg ut fra avdelingen og til andre områder av barnehagen. De kan for 

eksempel besøke andre avdelinger eller leke ute. Barna er periodevis ganske spredt, selv om 

avdelingen er barnas hovedområde for lek. For å vise barnas interaksjonsmuligheter i frileken 
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har jeg valgt å ta med to episoder: 1) Oppholdsrommet, et rom hvor mange og mye skjer og 

løping ikke er lov og 2) Dukkerommet hvor fireåringer leker, på tvers av kjønn. 

Oppholdsrommet 

På avdelingen er barna ofte sammen med de med voksne i oppholdsrommet, mens de sitter 

med tegnesaker og formingsmateriell, spill og andre aktiviteter. Det råder en uformell og 

hyggelig dialog mellom barn og voksne i rommet. I forkant av episoden er det noen barn inne 

på oppholdsrommet sammen med en voksen, og flere ankommer etter hvert, leken beveger 

seg etter hvert ut av rommet. En voksen står ved kjøkkenbenken og to jenter og en gutt holder 

på med en ball inne i oppholdsrommet. 

Arnstein 5 år vil ha ballkrig, men de to jentene 5 år, tar frem tegnesaker og vil tegne. 

Arnstein vil ikke tegne, så han går ut etter hvert. (Det er flere førskolebarn fra den 

andre avdelingen ute og det er stort sett guttene som velger å gå ut). Jentene tegner, V3 

henter tusjer til dem og de lager diamanter, Lisbeth 5 år ankommer og setter seg rett 

med jentene som tegner. 

Olle 4 år ankommer avdelingen og sier «Hadet», dunker på vinduet til faren har gått ut 

porten. Jentene ved tegnebordet får tapebiter av V3. (Tapen står i et skap over 

kjøkkenbenken og V3 henter frem tapebiter når de spør, men tar ikke hele tapen ned til 

dem).  

Olle vil ut, men får ikke gå ut ennå (når det ikke er voksne fra avdelingen ute er det 

bare førskolebarna som skal få lov å gå ut på egenhånd). Olle finner frem et spill i 

hylla og leker med det og V3 hjelper han å bygge det opp.  Josefine 4 år spør Olle: 

«Kan jeg spille med deg?». Olle er opptatt av å snakke til Finn som står i yttergangen 

og akkurat har ankommet barnehagen. Olle: «Åh, jeg glemte bakugakortene mine, jeg 

glemte de i bilen». Finn: «Men, det er ikke lov å ha med leker i barnehagen». Josefine: 

«Nei det er ikke lov» Olle: « Ja, for jeg glemte det, kortene mine i bilen». Finn: «Er 

Bjørn (4 år) kommet?». V3: «nei det er han ikke». Olle: «Men jeg er her!». Finn er 

fortsatt i yttergang mens samtalen pågår (Josefine og Olle spiller sammen).  Finn 

kommer bort og sier (henvendt til Olle): «Jeg har med bakugaen min!», Olle: «Åh 

bra!». 
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Petra 5 år og Lisbeth 5 år holder fortsatt på ved bordet og tegner, ler og tøyser. De ler 

av at Petra har klusset på en lapp som er limt fast på tusjboksen, som V3 har satt på 

bordet til dem. På lappen står en beskjed om at tusjene må settes opp ned med korken 

på, om de skal vare. Lisbeth sier ifra til en voksen, som står ved kjøkkenbenken (hun 

bruker et strengt toneleie) at: «Petra har klusset på lappen!» (latter). Voksen kommer 

bort til bordet og nå ler jentene ennå mer.  

09.30 V2 kommer på jobb og to barn løper for å hilse på.(…). 

Fredrikke 4 år ankommer (…) hun setter seg ved tegnebordet. Per 4 år ankommer, og 

Olle og Finn løper for å hilse på (...) Per vinker til faren lenge, så tar V2 han på fanget 

(…). Olle og Finn løper rundt. Fire jenter sitter rundt bordet i oppholdsrom og tegner. 

Olle og Finn får lov å gå på fellesrommet, og der kjører de rundt med gravmaskiner. 

(…). De kjører litt overalt og en voksen kommer ut fra garderoben i den lange gangen, 

Finn: «jeg fikk lov å være på fellesrom» (henvendt til voksen). 

Det er nå fem på fellesrommet, Olle, Finn, Per, Petra og Lisbeth (de samme barna som 

har vært inne på avdelingen, utenom to jenter på fire år som fortsatt er inne på 

avdelingen). De løper og klatrer. Olle og Finn skal fange de store jentene, de ler og 

løper og blir fanget.  Fredrikke og Josefine 4 år kommer inn. Per forsvant ut igjen. 

Petra slår seg (…) så fortsetter leken. Petra: «skal dere ikke ta oss». Olle og Finn: 

«Jo!», så løper de etter dem. De løper ut i gangen gjennom avdelingen og inn på 

fellesrom (og nå vil V2 at de skal være på fellesrom og ikke løpe overalt). Marianne 4 

år kommer inn og har en blekksprut-leke i hånden. Petra stopper opp i leken: «Ikke ta 

meg jeg er ikke med» (hun setter seg ned med en bok oppå en lekehest på gulvet). Olle 

fortsetter å fange Lisbeth, men hun sier: «Jeg er ikke med mer». (flere barn har en 

liksom kamp på matta). Marianne viser leken til Olle og Per som er der. Per: «kan jeg 

låne den?» Marianne: «nei!» (en jente blir tilbudt å låne den og guttene lurer på om de 

da aldri skal få låne den). Marianne har plassert seg midt i rommet og barna er rundt 

henne, Marianne: «Jo, først skal hun, så hun, så han og så videre », (hun bestemmer 

rekkefølgen på de som skal låne). Marianne: «og hvis noen maser så får de ikke». Det 

er syv barn i rommet, like etter forsvinner fleste inn på avdelingen igjen, Olle, Finn og 

Fredrikke blir igjen. 
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Jeg finner at barna på avdelingen bruker objekter som utgangspunkt for sin samhandling. 

Objekter har stor betydning både i jenters og gutters interaksjon og det kan ha sammenheng 

med at jenter og gutter interagerer mye i frileken, og tar etter hverandres kulturer. Jeg finner 

også at det kan være noen forskjellige måter å bruke objekter på, og det kan knyttes til kjønn. 

I likhet med Bernetzen (1979) finner jeg at objekter kan fungere som åpningsfase for 

interaksjon. Guttene starter gjerne med å prate om objekter før samhandlingen med 

gjenstander som bakuga, biler og ninjago setter i gang.  

Jentene bruker objekter som åpningsfase og middel til å alliere seg med enkelte andre. Det 

handler om å vise frem eller dele gjenstander og pynteting for å knytte til seg enkelte utvalgte 

andre jenter, som i episoden fra oppholdsrommet. På den måten føyer jentenes organisering 

omkring objekter seg inn i et tradisjonelt mønster i forhold til jenters samhandling (jf. 

Berentzen 1979) og likner ikke guttenes bruk. Men episoden viser også at jenter bruker 

objekter som åpningsfase i relasjon til gutter. På den måten utvider de reglene til å inkludere 

begge kjønn.   

Jentas bruk av objekter i episoden handler også om å bruke objekter til oppnå autoritet.  

Gjennom en dominant adferd tar jenta kontroll, rangerer rekkefølge for hvem som skal få 

prøve først og bestemmer over barna. Her blandes barnas samhandlingsregler med lånte 

voksenregler i samhandlingen om objekter. 

Det foregår mye forskjellig aktivitet i oppholdsrommet, og barna får erfaring i å orientere seg 

og øve på interaksjon i en sosial sammenheng hvor mennesker, følelser og aktiviteter blandes. 

Det er en kompleks sosial setting, eller det Corsaro (1985) beskriver som en «multi-focused 

setting». Utvikling av sosial kompetanse (Frønes 1998) har her sammenheng med den 

erfaring barna får gjennom interaksjon i et mangfold av barn og voksne. Interaksjonen 

rommer ulike kultur- og følelsesuttrykk. De får kulturelle impulser, for eksempel gjennom 

kjennskap til hvilke leker som er populære blant andre barn, og gjennom at mye lek også 

pågår i samme rom som barn ankommer der barna kan være både triste og glade. Leken 

forflytter seg raskt, og barna må stadig reetablere leken. Leken stopper plutselig når ett barn 

får vondt, og så er den i gang igjen på innspill fra samme person, like etter er det stopp igjen. 

Interaksjonen mellom oppleves her som skjør (jf. Corsaro 1985). Barna må forstå eller være 

med å skape nye betingelser for aktiviteter i skiftende områder og med ulike aktører involvert. 
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På den måten utvikles deres sosiale kompetanser, gjennom forhandlinger og perspektivtaking 

(Frønes 1998).  

De eldste jentene er ofte i aktivitet med tegning og prat rundt bordet, og mye aktivitet handler 

om å tøyse med eller tøye vokses regler. Gjennom flere år i barnehagen har de blitt husvarme, 

og vet godt hva som er lov og ikke. De finner felles humor i å tøyse med voksenregler, og 

med de voksene. Dette handler om å utvikle evne til kontroll i forhold til voksenautoritet 

(Corsaro 2011), men på en måte som avhenger av deres nærvær. Aktiviteten i 

gruppefellesskapet og spenningen knyttes til de voksnes tilstedeværelse. Det oppfattes som de 

gjennom slik adferd ønsker å likestille seg eller identifisere seg mer med de voksne. De 

signaliserer overfor den voksne gjennom denne aktiviteten at de nå er blitt store. Derfor kan 

de tøyse med de voksne om regler – regler som de nå ikke lengre må lære, men kan og 

mestrer.  

Evne til kontroll knyttes også til alle barnas kommunikasjon av voksenregler, de er kjapt ute 

med å si til voksne eller andre barn hva de har fått lov til. Det kan være en måte å beskytte sin 

egen aktivitet fra avbrytelser av voksne, eller å bruke denne autoriteten overfor hverandre. I 

episoden på fellesrommet benytter også barna voksenregler for å oppnå autoritet i forhold til 

de andre barna.  

 I frileken inne på fellesrommet ser vi hvordan guttene og jentene kommer sammen i en lek 

hvor de skal fange hverandre. Her er det tydelig at guttene skal fange og jentene skal bli 

fanget. De deler seg nå i to separate grupper, jentene og guttene (jf. Thorne 1993). Leken er 

preget av spenning og moro. Gruppeidentitet til kjønn blir tydelig når barna kommer sammen 

i slike aktiviteter. 

Dukkerommet 

Dukkerommet er et lite lekerom med mange forskjellige leker. I forkant av episoden har en 

voksen vært sammen med barna inne på rommet i et kvarters tid, så har den voksne gått til 

fellesrommet for å være sammen med barn som leker der inne. Barna er nå alene på 

dukkerommet og de voksne er på rom ved siden av.  

Josefine 4 år og Fredrikke 4 år og Felix 4 år er på dukkerommet (...). De åpner døra og 

spør om de kan gå ut (vaskemannen rister på hodet, han vasker gulvet i oppholdsrom 

nå). De går inn igjen og lukker døra til dukkerommet (...).  
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Barna hopper fra lekekomfyrer og bord og ned på gulvet. Felix hopper fra komfyr til 

sofa (…). Felix sier: «Skal jeg vise deg noen triks?» (de snakker og hopper om 

hverandre) (…) (det er Josefine og Felix som holder på). Felix: «Jeg ser at Fredrikke 

er større enn Josefine». Josefine vil klatre opp på hylle over sofa (da kommer hun 

høyt). Felix: «Det er ikke lov å sitte der det har voksne sagt». Josefine vil opp, men 

stopper prosjektet etter hvert (…).  Felix: « Se! nå er jeg større enn deg (han er minst 

av barna) rekk opp hånda den som vil være med meg hjem?» Nå rekker ingen opp 

hånda. Felix: «Rekk opp hånda den som vil ha den her» (han holder opp en Karius og 

Baktus dukke) Jentene sier: «Vi vil ikke ha». De sitter i sofaen mens han spretter 

rundt. Fredrikke: «Det er jo Karius og Baktus jo».  

Felix: «Vi leker show!». Jentene: «JA!». Gutten skyver en hylle ut fra veggen (…). 

Gutten tømmer hyllen for leker, kaster alt ut på gulvet, prøver å løfte en 

mikrobølgeovn ut men klarer ikke (det er en gammel mikrobølgeovn som er plassert i 

hyllen, den er til å leke med) (…). Josefine og Felix gjemmer seg bak hyllen som han 

har skjøvet ut fra veggen (en kan se barna bak hylla). Fredrikke sitter i sofaen og ser 

på.  

Felix: «Du må pusse tennene dine Jens, gjem deg i huset gjem deg». De putter Karius 

og Baktus inn i mikrobølgeovnen. Fredrikke sitter med en dukke i hånden, fingeren i 

munnen og titter alvorlig på showet. Josefine synger stille: «Karius og Baktus». 

Fredrikke: «Det er sørgelig sant?». Josefine: «Skal jeg lage hale på Karius?» 

Fredrikke: «Ja!». 

Dorit 4 år titter inn døra: «Her var det rotete». Fredrikke: «Det va’kke meg». Josefine: 

«Det va’kke meg heller. Det va’kke oss det var Felix». Felix: «Det va’kke meg, det 

var bare sånn, kanskje det var sånn, kanskje det var sånn da jeg kom inn?». Dorit: 

«Men det var det ikke, Fredrikke har vært i sofa og har vært der hele tiden».(…). V1 

titter inn og sier: « De kan hjelpe til å rydde alle sammen etterpå». Så blir han invitert 

på show av Felix. Han (voksen) lukker og de tre barna er alene igjen. 

Josefine: «Vil du lese bok?». Fredrikke: «Ja». Josefine: «Ja for det er kjedelig å se på 

show». Felix: «Ja, kjedelig med show». (de to jentene finner frem bok) Felix ser litt i 

den og kaster den fra seg: «Kjedelig bok» han henter en ny.  Josefine blar i en bok og 

Felix leser fra en bok (En bok om Albin). Fredrikke ser sammen med han og sitter ved 
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siden av han i sofaen. Felix: «Den lille gutten var aldri redd da han kom til en mann, 

hadet, å nei, jeg er et stort troll hva skal jeg gjøre? Og da gikk han bare, jeg hjelper 

deg» (…han leser ikke, men later som…) Han tar opp og viser henne bildene i boka: 

«Ser du det? Ser du det?» (jenta sier ikke noe men ser på boka som gutten holder opp 

foran henne). Josefine sitter og blar i en egen bok. Felix teller (…). Gutten fortsetter å 

lese høyt. V1 titter inn igjen og så lukkes døra igjen. (…) Felix leser videre. Josefine: 

«Du kan ikke lese». Felix kommenterer ikke noe og fortsetter å lese. Josefin: «Det er 

ikke sånn». Gutten bare fortsetter. Han forteller historier til bilder han ser i boka slik 

omtrent. Felix: «Lurer seg inn en-to-tre-fire-fem da kom han til en bro, Kjempen! Å 

nei!» Felix: «Hva står det her da?» han peker på en side i boka. Josefine: «Der står det 

Albin». Felix: «Ja, så kom det vann ut av finger’n og så HURRA for Albert, Hurra for 

Albert!». Josefine: «Det e’kke Albert det er Albin». Felix: «Ja, hurra for Albin». 

Gutten leser og jentene ser på (begge to nå) og de korrigerer han når han sier feil 

(Albert istedenfor Albin og retter på tellingen hans)  

Felix: «Sånn ferdig!». «Hva skal vi leke nå?» De sier ikke noe, men blir alle tre 

sittende i sofaen. Josefine: «Natta pute, natta sol, natta, sofa»(de to andre har lagt hode 

på puter i sofaen) Josefine: «Skal jeg synge sang for deg, jeg er flink til å synge?». 

Hun synger for den andre jenta mens gutten leker ved siden av. Fredrikke: «Skal vi 

leke mamma og baby?». (Josefine fortsetter å synge og svarer ikke).  

Finn 4 år og Per 4 år kommer inn døra: «Har du sett denne bilen?» (guttene har med 

flere biler og noen er private, som de deler med andre). Felix spretter opp og blir med 

de tre guttene går ut av rommet (…).  

V1 titter inn til de to jentene som er igjen. Jentene sier: «Felix gikk uten å rydde». V1 

sier at han sikkert kommer tilbake igjen. Bjørn 4 år kommer inn, setter seg og leter 

etter noe i en kasse. Josefine: «Hva skal du?». Bjørn: «Jeg skal bare hente noen biler». 

Jentene ler og sier: «Vi vil rydde». V1 kommer for å leke og spør om de vil ha med 

han, det vil jentene og de vil leke mamma pappa og baby. Fredrikke: «Gogo betyr jeg 

vil ha grøt». Gabriel 5 år kommer inn med en liten papirlapp i hånden, han sier det er 

et Jet fly (ser ut som et lite fly, med farger på). Han blir invitert av V1 til å bli med på 

leken (…). (En time senere er den voksne fortsatt i leken på dukkerommet og flere 

barn har kommet inn i samhandlingen).  
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Barna refererer til voksenregler og benytter disse i sin interaksjon. Både med hensyn til hva 

som er lov, og hva som ikke er lov å gjøre, om rot og rydding. De låner voksens regler og 

bruker dem for å få autoritet i egen samhandling. Leken er variert og springende og det 

knytter jeg til at gutter og jenter har mindre klare samhandlingsregler for sin felles lek. Når 

guttene kommer inn i rommet og viser frem noen nye biler blir regler for samhandling veldig 

tydelig. Det oppleves som en helt klar åpningsfase (Bernetzen 1979) for å få i gang 

interaksjon med gutt fire år på avdelingen. 

Barnas lek veksler mellom mange aktiviteter, det ser for meg ut til å ha sammenheng med 

hvem som deltar og at deltakerne har få tydelige samhandlingsregler. Den heterogene leken 

fremstår som mer variert og kanskje mer mangfoldig, enn mer homogen interaksjon. Noe som 

kan medføre at leken bidrar til at barna utvikler sosial handledyktighet (Frønes 1998). Barna 

får øvet språklige ferdigheter gjennom både lesing, sang og opptredener. Det oppstår flere 

små perspektivulikheter (Frønes 1998) som gir noen forhandlingserfaringer. Særlig Felix øver 

sin sosiale kompetanse gjennom å forsøke å få gjennomslag hos jentene. Barna i rommet 

samarbeider også og finner nye aktiviteter når noe ikke fungerer lenger. Gjennom leken lever 

de seg inn i ulike fantasier og prøver ut roller og formidler til hverandre.  Det handler om å 

skape en interesse for sine handlinger hos andre barn og mestring av egen erfarte kunnskaper. 

Her er det mye rom for å utvikle kompetanser som har sammenheng med det særegne ved 

barn-barn-relasjoner.  

Det kommer barn inn som avbryter leken, som Dorit 4 år som påpeker rot. Voksne prøver å 

beskytte leken, men det sporet leken var inne på som alle deltok i ble brutt opp og de må 

starte med noe nytt. Leken er skjør mellom små barn, og det er lett å bli forstyrret (jf. Corsaro 

1985). Når voksne deltar seinere i episoden, så går de aktivt inn og blir del av gruppa og 

inkluderer flere barn i leken. Da brytes den ikke opp, men vedvarer lenge. En årsak til at 

barna ytrer ønske om voksnes deltakelse kan nettopp ha sammenheng med at de tar oppgaven 

med å beskytte det «interaktive rommet» og at barna da får leke uten å forstyrres. Når den 

voksne her blir aktivt deltakende i leken, bidrar det til at flere deltar på tvers av kjønn og 

alder. Denne samhandlingen pågår i over en time. Gruppen interagerer da i relasjon til en 

voksen, og identitet kan knyttes til den gruppa. 

Når leken forstyrres av Dorit, allierer Josefine seg med Fredrikke og peker på at det er Felix 

som har rotet. Her aktiveres noen grenser som knyttes til kjønn, jentene samler seg mot 

gutten. Dorit mener også at det ikke har vært jentene, og sier seg på den måten enig i det, til 
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tross for at hun ikke har deltatt. Når guttene med biler kommer inn i rommet oppstår noe av 

samme dynamikken. Gutten forlater øyeblikkelig jentene. Gjennom slike små avbrytelser fra 

andre barn, aktiveres noen grenser i interaksjonen og det oppstår tydeligere jente- og gutte-

grupper (jf. Thorne 1993). Når de separeres i jente- og guttegrupper, blir også interaksjonen 

endret og dermed også samhandlingsreglene, guttene skal nå leke med biler og jentene vil 

leke mor og far og baby sammen med en voksen.  

4.2.5 Voksenstyrt aktivitet på avdelingen 

Barna har vært ute og lekt og de er på vei inn igjen. Barna skal nå inn og ha samling, spise og 

ha hvilestund. Episoden er tatt med for å vise hvordan barna samhandler i voksenstyrte 

aktiviteter: 

Flere barn går inn på avdelingen. Mange går rett til plassen sin i garderoben. Noen går 

og vasker hender på badet. På badet er det flere i kø for å vaske hender. Per 4 år «Hvor 

er guttekøen?». Det er flest jenter på en side og akkurat når han spør er det jenter foran 

alle tre vaskekranene. Tre gutter på fire år er de siste som kommer inn for på å vaske 

hender. Alle guttene stiller seg i samme kø. Sabina 5 år. «Det er ledig vask her». De 

reagerer ikke på tilbudet, men står i kø til samme vask. Alle sitter etter hvert i 

garderoben (…) flere har spurt om V2 kan lese for dem og det kan V2. Alle barna 

setter seg, utenom ordensbarna som i dag er Petra 5 og Sabina 5 år (det er de som 

hjelper til med å lage i stand måltid og bestemmer hvor barna skal sitte og hva de skal 

synge før maten). De to barna går med V1 for å dekke på bord (…) V2 leser litt i en 

Dragebok og det er lite igjen av boken (de har lest i den tidligere så det blir fort ferdig, 

de går over til å snakke om 17.mai). V2 spør om de skal synge nasjonalsangen uten å 

tulle (dette er visst humoristisk ment og alle tuller og særlig V2 tuller med at det er 

vanskelig og ikke tulle, så kanskje «rampenissen», kan hjelpe så V2 ikke tuller under 

sangen). Alle synger «Ja vi elsker» og flere kan den og noen synger høyt og noen lavt. 

(Når de er ferdig takker V2 «rampenissen» for at det gikk bra). Juni 4 år: «Vi må jo 

klappe», så klapper alle (mye smil og latter). De sitter på plassene og snakker litt (de 

venter på at ordensbarna skal bli ferdig). De synger en sang til «17.mai er vi så glad i», 

men det blir bare tull, så de starter på ny. Etter sangen sier Lisbeth 5 år «Så må vi 

klappe» alle klapper, ler og tøyser igjen. V2 sier at de må vente litt til før det er ferdig 

og klart til måltid, så foreslår V2 at de skal synge en tøysesang om et barn er født i 
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Betlehem, eller at en gutt (voksen peker på en gutt i garderoben) kan synge en sang, 

men han vil ikke det i dag. Da synger alle barna litt og alle løper til voksen og gir V2 

klemmer midt i sangen (ser ut som noe de har lekt før), mye tøys, så er alle tilbake på 

plassen. Ordensbarna kommer og Petra steller seg på benken (hvor alle barna sitter) og 

sier: «Alle som har rosa på seg kan gå og sette seg», mest jenter går og setter seg. Så 

sier Sabina: «Alle som har svart på seg kan gå og sette seg», de andre barna går, men 

ikke Bjørn 4 år (han ser ikke noe svart på seg og heller ikke rosa). V2 hjelper han å 

finne noe svart på seg og så går han også og setter seg. Begge ordensbarna står der 

fortsatt så sier Sabina: «Den som har brun på seg kan sette seg», så går begge to og 

setter seg. 

14.30 De fleste har satt seg noen vandrer litt (de leter etter plass eller matboksen sin 

ser det ut som). Nå er det bare jenter på det ene bordet og gutter og en jente på det 

andre. V1 spør om ordensbarn kan velge en matsang. Sabina 5 år: «Jeg velga ikke i 

stad» så velger hun «Kjerringa med staven». Barna synger og noen som har begynt å 

spise, tar litt pause og synger, de andre spiser etter sangen (…) 

Flere barn er ferdig med å spise, flere går ut (førskolebarn, men også andre), noen blir 

hentet. V1 sitter fortsatt ved bordet sammen med fem gutter og spiser. Olle 4 år har 

løpt ut og noen barn inne kommenterer at han er ute og han skal jo på hviling (V1 ser 

det og smiler litt). De fem barna roper og V1 går ut for å hente han og ber dem slutte 

med å rope etter han. Det er åtte barn som har gått på hviling (som de kaller 

hvilestund). V2 spør hva de vil høre på «Snehvit», «Sabeltann» (flere forslag). V2 går 

for å hente noe de kan høre på. Flere førskolebarn er ute. Finn 4 år og Arnstein 5 år 

sitter og spiser fortsatt, og flere fireåringer er på hviling. Dorit 4 år kommer ut fra 

garderoben og går litt rundt og titter. V1 spør om ikke hun skal hvile og V2 sier hun 

har hvilt før i dag så da får hun velge hva hun vil. Dorit vil ut så hun går ut.  

Nå høres en melodi fra hvilerom og Finn (som fortsatt sitter ved spisebordet i 

oppholdsrommet) sier «Fantorangen!». De to guttene blir sittende ved bordet Finn sier: 

«Jeg skal spise opp alt» og smiler fornøyd.  

Arnstein ser faren sin ute på plassen (han sitter ved bordet og ser ut av vinduet) og 

løper ut i sokkelesten og klemmer han, så kommer han inn igjen (…). 
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Inne fra hvilestund høres musikk og latter. V2 og barna danser, hopper, kiler og tøyser. 

Tre barn hviler, to ligger stille i senga og en på madrassen. De andre danser i mørket 

(alle lys slått av og det ser ut som de morer seg). Per 4 år ser på meg og sier: «Det var 

dumt av førskolebarna og ikke være med her», så fortsetter han å hoppe og danse. De 

ler og stuper kråke, mens to fortsatt er rolige med teppe over seg og kosedyr i hånda 

(…) Fredrikke 4 år kommer ut sist fra hviling (hun hvilte på hvilestund med et kosedyr 

og dukke i hånda). Fredrikke: «jeg har vært der lengst jeg». Hun setter seg ved bordet i 

oppholdsrom med dyra og ser ut. Hun somler litt med å komme seg ut (…). 

Med en gang ordensbarna blir delegert ansvar for organisering av barnegruppa, benytter de 

samhandlingsregler som knytter seg til kjønn (jf. Bernetzen 1979). De store jentene 

favoriserer andre jenter gjennom å be alle «rosa» om gå og sette seg. Det betyr i prinsippet 

bare jentene, fordi rosa som regel er deres farge. Det forsterker også en regel som omhandler 

hva slags farge jenter bør ha på klærne for å være blant de utvalgte. De har også laget to 

nesten rene gutte- og jentebord inne på avdelingen. Når guttene organiserer deler de seg også 

etter kjønn, som i vasken hvor de leter etter «guttekøen». 

For meg som utenforstående kan det være vanskelig å følge de voksenstyrte aktivitetene, fordi 

de ofte er litt ustrukturerte og fremstår som litt impulsivt organisert. Hvilestund og samling er 

i episoden preget av tøys og lek sammen med den voksne, men den behøvde ikke være sånn 

neste dag. Barna forstår mer enn meg av hva som skjer, denne kunnskapen har barna i gruppa 

utviklet gjennom kjennskap til de ulike voksne på avdelingen. Samling og hvilestund er 

blandet med lek, tøys, hvile, omsorg og uformell formidling av kunnskap. Barnehagen 

fungerer her mer som primærsosialiseringsarena. Det er sosialisering som kjennetegnes av 

omsorg og nærhet.  Kompetanse handler for barna om utvikling av «lokalkunnskap», det 

handler om å utvikle personknyttet kompetanse. Forutsigbarhet i dagen knyttes for barna til 

kunnskap om den voksne og hva den voksne kan by på.  

Interaksjonen med de voksne er preget av enkelte faste rutiner som samling, måltid og 

hvilestund, men innenfor disse aktivitetene har barna mye frihet. Barnas evne til kontroll i 

forhold til voksnes autoritet handler på mange måter om å beherske eller identifisere seg med 

de voksnes regler. Både for å oppnå egen autoritet og for å passe på at andre ikke gjør noe de 

ikke skal. Det ser ut som barna bruker humor og spiller på kjennskap til de voksne for å oppnå 

mer tøys og lek i samling og hvilestund.   
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Det oppleves som om barna, i stor grad identifiserer seg med de voksne, og at barn og voksne 

interagerer som en gruppe. Evne til kontroll knyttes på den måten mer til å ha innflytelse i 

denne gruppa og å være en aktiv deltaker – en som hjelper den voksne å hente inn igjen barn, 

eller en som bidrar aktivt sammen med den voksene med forslag om hva de skal gjøre i 

samling. 

Når barna delegeres ansvar oppstår en annen dynamikk i gruppa, fordi barna organiserer seg 

på en måte som separerer gruppa. For eksempel når ordensbarna trekker opp tydelige grenser 

om hvem som tilhører og hvem som er utenfor. De aktiverer kjønnsgrenser, og den samlede 

gruppa blir plutselig til en jente- og en guttegruppe (jf. Thorne 1993). Denne dynamikken 

oppstår som effekt av voksnes delegering av ansvar. Det får litt av den samme effekt som ved 

borderwork-kategorien contest (Thorne 1993). Fra å ta del i en felles interaksjon hvor alle 

barna er samlet rundt den voksne, agerer barna som om de skulle vært satt opp mot hverandre, 

stiller seg på benken og deler gruppa i to. 

4.3  Sammenlikning av interaksjon på basen og 

på avdelingen i forhold til sosialisering og læring.  

4.3.1  Regler for samhandling  

Ulikhetene i kompetanser knyttet til organisering og utvikling av regler for samhandling 

mellom barna i avdelings- og basebarnehagen, handler i første rekke om hva slags felles 

regler barn får mulighet til å utvikle. Dette har sammenheng med barnehagens utforming og 

organisering.  

På basen er det større barnegrupper og barna disponerer flere rom, med stor grad av frihet i 

frileken. Dermed får barna en større mulighet til aktiv selvsosialisering enn det jeg opplevde 

at de fikk på avdelingen. Gitt denne muligheten, organiserer barna seg først og fremst etter 

alder og kjønn. Her ser jeg paralleller til det Thorne (1993) finner i skolegården, at når større 

grupper barn kommer sammen og skal organisere seg i et område, vil de oftere segregeres enn 

samles. Slik får de på basen større rom til å rendyrke denne samhandlingen og utvikler særlig 

noen samhandlingsregler i forhold til kjønn.  

Regler for samhandling koblet til kjønn handler om at jenter holder på med rolige aktiviteter, 

tegner, maler og prater i små grupper. Gutters lek handler mer om bevegelse, konkurranser, 
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samhandling omkring objekter og diskusjon av ulike objekters verdi. Samhandlingsregler kan 

også omfatte en kombinasjon av kjønn og alder. Det handler særlig om de eldste jentene som 

har utviklet hemmeligheter som en viktig ressurs i sin interaksjon. For de yngste barna er 

kjønn av mindre betydning for hvordan de organiserer seg. De var ofte deltakende i små 

grupper på tvers av kjønn, i lek på dukkerommet, det bidro positivt i rolleleken, som ofte var 

deres lek. Når de minste leker som de større, for eksempel med «blade», benytter også de 

regler som har sammenheng med kjønn, med henvisning til at det ikke er for jenter. Det så 

imidlertid ikke ut til at jenta var enig i det.  

Det at jenta vil delta i guttenes lek med «blades» knytter jeg til andre observasjoner. Jeg ser at 

jenter oftere oppsøker eller tar kontakt med gutter, enn omvendt. Jeg oppfatter ikke at det er 

noen tydelige regler for hvor jenter kan delta. Jenter krysser oftere kjønnsgrenser enn guttene. 

De leker gjerne på musikkrom og den lille jenta vil prøve «blades». Samtidig ser jeg at 

guttene, og særlig de eldre guttene, nesten ikke er å se på formingsrommet eller 

dukkerommet. Andre studier bekrefter liknende adferdsmønster blant gutter og jenter i 

barnehagealder (Berntzen 1979, Corsaro 2011).  

Det at de eldste guttene ikke deltar tilsvarende i det jeg oppfatter som jentearenaer, som 

formingsrommet og dukkerommet, kan forklares i et utviklingspsykologiskperspektiv. Jentene 

er i en fase hvor de har utviklet noen gruppeidentiteter knyttet til kjønn, og er nå er mer 

nysgjerrig på guttenes aktiviteter, mens guttene nå er mer opptatt med lek med andre gutter og 

å opparbeide felleskap med dem (Nielsen m.fl. 1989). 

På avdelingen begrenses barnas mulighet til egen organisering og selvsosialisering. Barna 

deler et mindre område sammen med voksne, og de er færre barn å organisere seg med. Barna 

på avdelingen kan ikke dele seg på samme måten som de kunne inne på basen, på ulike rom. 

Muligheter for å utvikle samhandlingsregler til ulike gruppefelleskap, lik det vi så mellom på 

formingsrommet eller musikkrommet på basen, er det derfor mindre rom for.  

Det at interaksjon mellom barn og voksne på avdelingen går mer i hverandre i frileken, kan 

være en av årsakene til at interaksjonen blir mer heterogen her (jf. Thorne 1993). Et annet 

resultat av det ser ut til å være mindre klare gruppeinndelinger og færre egenutviklede 

samhandlingsregler i avdelingsbarnehagen. Når barna samhandler på tvers av kjønn, er 

samhandlingsreglene mer uklare og leken varierer mer og skifter fort.  
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Barna låner også mer av de voksnes regler og benytter dem i samhandlingen med andre barn 

og i relasjon til voksne. Med referanser til hva som er lov, hva man har fått tillatelse til, hva 

som er rot, hvem som kan være hvor og så videre, prøver barna å oppnå noe, unngå 

forstyrrelser eller få autoritet. 

I interaksjonen om private objekter finner jeg samhandlingsregler som tydeligere kan ha 

sammenheng med kjønn. Gutter samhandler om bakugaer og ninjagoer, og jenter viser frem 

og deler fine ting med hverandre. I forhold til det, sammenfaller barnas måte å interagere på 

med den jeg så på basen. Samtidig oppstår også her et skille fra interaksjonen mellom barna 

på basen ved at både jenter og gutter på avdelingen benytter objekter som åpningsfase 

(Bernetzen 1979). De etablerer en felles kultur hvor alle er opptatt av medbrakte objekter, noe 

som kan knyttes til at barna på avdelingen har en mer heterogen lek. Reglene for bruk av 

objekter kan også overskride kjønnsgrenser, som når jenta i fellesrommet bruker objekt som 

åpningsfase også i forhold til guttene. Objekter kan også brukes av barna til å oppnå autoritet.  

Når barna på avdelingen skal organisere barnegruppa, bruker også de kjønn som hovedregel i 

likhet med barna på basen. Dette oppstår imidlertid ikke tydeligst i frileken, som på basen, 

men oppstår når barna på avdelingen delegeres ansvar for egen organisering av de voksne. 

Ordensbarna organiserer barna etter en regel som har sammenheng med kjønn gjennom å 

favorisere for eksempel rosa klær. Andre eksempler på at de voksnes delegering medfører en 

segregering i forhold til alder og kjønn, finner jeg når de eldste barna får lov til gå ut uten 

voksne fra avdelingen. Det medfører at særlig guttene velger seg til barnehagens uteområde. 

Når barna får lov å besøke andre avdelinger, oppfatter jeg at det var noe særlig jentene gjorde.  

I mine observasjoner er lekeepisodene mellom barn mye kortere på avdeling enn de jeg 

observerte på basen. Det ser ut som varighet i lekeepisoder har sammenheng med 

egenorganisering og tilgang til et egnet område for interaksjon. Barnas organisering av egen 

aktivitet på basen har ikke bare sammenheng med kjønn, men også alder og rom. Det er ulike 

kombinasjoner av dette. Barnas interaksjon får en annen flyt når de får rom til å interagere og 

organiserer sine aktiviteter og utvikler sine egne regler. På avdelingen blir interaksjon mellom 

barn oftere forstyrret av andre fordi de er tettere på hverandre. Det er mindre rom og færre 

barn å organisere seg på og de voksne er stort sett i samme rom som barna. Frileken på basen 

legger på den måten mer til rette for at barn kan utvikle kompetanser som omhandler egen-

organisering og muligheter for selvsosialisering.  
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I de voksenstyrte aktivitetene på basen blir organisering og reglene for samhandling helt 

annerledes enn når barna selvorganiserer. Læring og erfaring kan i disse sammenhenger 

minne om henholdsvis primær- og sekundærsosialisering. Forhandlinger, diskusjoner og 

perspektivvekslinger tar en annen form, for eksempel jenta som kritiserer gutten i 

gymrommet, får raskt tilbakemelding fra en voksen. De voksne tar ansvar, setter rammer og 

lager regler for samhandlingen. Når de voksne styrer må gutter og jenter, store og små, delta 

sammen på ulike aktiviteter. Det kan gå på tvers av de interesser og personer barna velger i 

frileken, her må for eksempel også guttene delta i formingsaktiviteter.  De voksne bidrar her 

til mangfold og heterogene samhandlingsformer, og sosialisering og læring får andre 

betingelser i disse aktivitetene enn i de barna utvikler i frileken.  Jeg finner at barna deltar, 

men ikke som i frileken hvor de er aktivt med organiserer samhandlingen og regler for denne.  

4.3.2 Kompetanser 

Interaksjonen mellom barna i frileken på basen gir rik mulighet for sosialisering og læring, 

som har sammenheng med det unike ved barn-barn-relasjoner (jf. Frønes 1998). I 

samhandlingen på musikkrommet ser en tydelig hvordan barn får trent mange strategier, som 

både er øvelse i ulike kommunikative strategier og også en øvelse i å lese og forstå sosiale 

koder.  Det gir erfaring i prøve ut hva som kan fungere for å få gjennomslag eller etablere 

ulike posisjoner i en sosial sammenheng. Episoden fra musikkrommet på basen synliggjør 

hvordan barn i samhandling med andre barn møter meninger og verdier og hvordan de jobber 

seg imellom for å definere hva som har verdi eller betydning. Gjennom meningsbrytninger, 

konflikter og diskusjoner, lærer barna og får utviklet sin sosiale kompetanse i dette 

fellesskapet. Det gir mulighet for utprøving av andre forhandlinger og strategier enn de som 

kan øves mellom voksen og barn (jf. Frønes 1998).  

Jeg finner at frileken gir barna muligheter til å utvikle og øve kompetanser knyttet til deres 

evne til selvsosialisering. Det unike ved barnas selvsosialisering knyttes både til utvikling av 

kompetanser i forhold til å fungere i barnegrupper, og til å ivareta seg selv som individ i en 

institusjonalisert hverdag. Når barna samhandler på egenhånd, som vist til i alle episoder fra 

basens frilek, får de erfaring i å utarbeide egne regler, forhandle om posisjoner og hva som 

har verdi, løse konflikter og gjenopprette eller starte nye leker. Barna øver språk- og sosiale 

kunnskaper i dette felleskapet. På den måten får de øvet kompetanser som behøves for å 

fungere i ulike barnefelleskap, både der og senere.  
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Denne samhandlingen med andre barn er også viktig fordi det er her barn etablerer vennskap, 

kontakter og lærer nye barn å kjenne. På den ene siden har barn konflikter og uenigheter, som 

kan gi læring og erfaring (jf. Frønes 1998), men i episodene ser vi også hvordan gutter koser 

og viser omsorg, små barn deler leker og store jenter som holder sammen. Barna ivaretar på 

den måten noe som likner primærfunksjoner overfor hverandre.  

Barnegruppa på avdelingen består av færre barn, og interaksjonen pågår ofte i et område 

sammen med voksne. Barna får øvet kompetanser gjennom forhandlinger og kommunikative 

strategier også i frileken her, som når Felix og jentene leker alene på dukkerommet. 

Hovedforskjellen er at de ikke får samme tid og rom for denne frileken. Avdelingen gir 

mulighet for mer variert interaksjon i form av ulike deltakere fordi lekegruppene ofte er mer 

heterogene. Det at mye skjer i samme rom, medfører også at barna kan oppleve en variasjon i 

sosiale og kulturelle inntrykk noe som er med og utvikler deres sosiale kompetanse (Frønes 

1998). 

Interaksjon knyttet til objekter, handler om to forskjellige ting på basen og på avdelingen. Det 

danner ulike grunnlag for utvikling av kompetanser. På basen tar barna utgangspunkt i 

objekter de finner i barnehagen. Regler for bruk av objekter og organisering av samhandling 

rundt disse, skapes av barna (jf. Bernetzen 1979). Objekter kan også referere til samfunnet 

utenfor barnehagen, de lager «blades» av egnede gjenstander de finner i barnehagen og gir 

gjenstandene ny bruksverdi og mening. Dette knytter jeg til barns evne til å produsere og 

reprodusere jevnalderkulturer (jf. Corsaro 2011). Forhandlingene i sammenheng med 

objektene blir komplisert fordi eierforholdet ligger til barnehagen og verdien ikke fastsatt, 

men gjenstand for diskusjon og forhandling (jf. Frønes 1998). På avdelingen oppstår ikke 

slike forhandlinger og diskusjoner om objekter. Dette knytter jeg til at barna i 

avdelingsbarnehagen bruker private leker, og at det ikke skaper samme rom for forhandling. 

Objektet har en eier og det er opp til dem å dele, og barna vet hvem som har eierskapet. Barna 

får et annet grunnlag for å utarbeide regler for bruk og regler for hva som har verdi, enn de en 

får når interaksjonen har sammenheng med private gjenstander. 

Basens klare oppdeling i løpet av dagen, knyttes til behovet for struktur og fast organisering i 

en barnehage med mange barn og mange rom. Dette medfører at barna får erfaring i en 

hverdag som likner skolens, med fast struktur og styrte aktiviteter. Sosialisering får mer en 

sekundær funksjon. I de voksenstyrte aktivitetene på basen, øves andre kompetanser enn i 

frileken. Barna lærer spill, regelleker, prøver ulike formingsoppgaver, øver språk, enkel 
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matematikk, data og så videre. De lærer også å forholde seg til faste aktiviteter, grupper og 

tider. Utvikling av sosial kompetanse knyttes i her mer til å lære å samhandle med et 

mangfold av barn og få tilbakemeldinger fra voksne på ønsket adferd overfor andra barn. 

Samtidig er det også ved de voksenstyrte aktivitetene at barn og voksne får mulighet til å 

komme tettere inn på hverandre og ivaretar dermed også en mer primærsosialiseringsfunksjon 

(jf. Frønes 2013).  

På avdelingen er behovet for struktur og fast organisering mindre påtrengende. De voksne kan 

ha oversikt over barna uten å ha helt faste rammer. Dette medfører også at barn og voksne er 

mye sammen hele dagen i alle aktiviteter. Sosialisering tar her mer form av en 

primærsosialisering. Dagenes struktur tar utgangspunkt i de voksne, og det ser ut til å være 

større rom for variasjon i utforming av dagene. Forutsigbarhet for barnet tar utgangspunkt i 

kjennskap til de voksne. Forutsigbarhet knyttes til utvikling av lokalkunnskap eller 

personknyttet kompetanse. Med det mener jeg at de i mye mindre grad enn på basen har 

systematisert aktiviteter og opplegg. Barna erfarer at samling og hvilestund kan ha ulikt 

innhold og at det henger sammen med hvilke voksne som har ansvar. De voksenstyrte 

aktivitetene som er mest tydelig organisert hver dag, handler om å arrangere felles måltider og 

hvile for barna. Sosialisering handler her mye om å ivareta noen primære behov hos barna 

som måltid, hvile og om å skape trygghet gjennom kjennskap til de voksne.  

Sosialisering som læring knyttes til mer uformell kunnskapsoverføring på avdelingen. 

Kunnskap formidles gjennom samtaler rundt bordet, i samlinger og gjennom leken. Læring tar 

på den måten utgangspunkt i barnas innspill og interesser der og da. Barna deler for eksempel 

opplevelser de har hatt på vei til barnehagen med voksne, og dette blir utgangspunkt for 

samtaler om ulike temaer. Utvikling av sosial kompetanse og læring knyttes til disse 

uformelle interaksjonene, og mindre til strukturerte læringsaktiviteter som på basen.  

4.3.3 Evne til kontroll  

I frileken på basen handler evne til kontroll mye om å få kontroll i forhold til andre barn, å bli 

med og å få ta del i «interaktive episoder» sammen med andre barn (Corsaro 2011). Evne til 

kontroll i forhold til voksenautoritet (Corsaro 1985), handler om å utvikle strategier for å få 

gjennomslag for egen eller gruppas vilje. På avdelingen handler evne til kontroll i større grad 

om å ha innflytelse i samhandling med voksne og om å skape noe eget i et mangfoldig 

område. De voksne kan godt være, og er ofte, en del av barnas «interaktive rom». 
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På basen utvikler barna relativt tydelige grupper og de fordeler seg i stor grad på ulike rom. 

Innenfor disse gruppene igjen, pågår en rekke forhandlinger i forhold til posisjoner i gruppa 

og hva leken skal inneholde. Interaksjonen mellom barna på basen består av ulike aktiviteter 

som veksler mellom lek og alvor (jf. Thorne 1993). Evne til kontroll handler om å etablere 

eller gjenopprette «interaktive episoder» men også inngå i andre «interaktive rom» (Corsaro 

2011).  

Evne til kontroll kan kobles til samhandling med andre barn på samme alder, og av samme 

kjønn. Det handler om å finne ut hvilke grupper en tilhører eller vil være en del av, hva som 

fungerer og hva som ikke fungerer. Det handler om å finne ledig rom for interaksjon og 

beskytte «interaktive rom» eller «interaktive områder». For de yngste handler det først og 

fremst om å finne rom, men også her utvikles en evne til kontroll gjennom å beskytte 

«interaktive episoder» fra andre barns inntrengen. For guttene, spesielt de eldre, er interaksjon 

ofte relatert til objekter, og for jentene handler det ofte om en hemmelig lek eller grupper i 

egne rom. I disse kjønnsdelte interaksjonene har behovet for kontroll både sammenheng med 

å få posisjon innad i gruppa, men det handler også om å tilhøre og ta del i et gutte- eller 

jentefelleskap.  

Når barna interagerer på tvers av kjønn i frileken, skjer det mest i form av at jentene oppsøker 

områder hvor guttene ofte er, og mindre grad omvendt. Det at det ser slik ut kan knyttes til 

utviklingspsykologiske forklaringer (Nielsen m.fl. 1989). Det kan også ha sammenheng med 

at jenters samværsform er vanskeligere å forstå, og at gjør det vanskeligere å få innpass i 

deres «interaktive rom». Guttene samhandler om konkrete objekter og sånn sett fremstår 

aktiviteten som mer umiddelbar. Det kan dermed være enklere å finne tilgangsstrategier, som 

for eksempel «Kan vi dele blade?». 

Barnas evne til kontroll på avdelingen handler om å opprette «interaktive rom» inne på et rom 

hvor mye skjer. Evne til kontroll handler om å finne sitt rom i rommet, en interaksjon som 

kan involvere både voksne og barn. For guttene handler det om deling av biler eller bakugaer 

som utgangspunkt for interaksjon, og for jentene handler det om å dele eller vise frem 

gjenstander. For barna på avdelingen handler evne til kontroll i stor grad om interaksjon med 

private objekter. Det knytter jeg til et behov hos barna til å ha noe eget som de kan dele med 

andre. Der barna på basen etablerer seg i ulike grupper og ulike rom, må barna på avdelingen i 

større grad dele området med flere. Private leker kan bidra til å skape noen rom, hvor barna 

oppretter gruppefelleskap rundt en gjenstand eller en leke.  
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Når de voksne organiserer aktivitetene på basen er hovedinntrykket er at barna viser glede og 

engasjement når de deltar i ulike aktivitetene. Det var også uttrykk for motstand i form av at 

barn gjemte seg eller ble passive, og det handler om å utvikle evne til kontroll i forhold til 

voksenautoritet. Passivitet kunne for eksempel observeres i form av produkter på veggen i 

formingsrommet, hvor enkelte påskekyllinger var fargerike og fulle av pålimt pynt, mens 

andre hadde aller nødigst fått to øyne og en pynt. Det handler også om, som jenta på 

gymrommet, om å legge seg ned og på den måten oppnå noe i forhold til de voksne. Dette kan 

fungere som en bra strategi.  

Evne til kontroll i forhold til voksne handler også om å utvikle evne til å forstå at en må 

handle innenfor noen gitte rammer, vise respekt for voksne. Hvis barna løper og bråker eller 

handler utenfor rammer gitt av voksne, vil voksne i større grad blande seg inn i deres frilek. 

Om dette ikke er et mål, finner barna fort strategier for å unngå dette slik at de kan ha leken 

for seg selv, slik som jentene på formingsrommet. 

På avdelingen handler evne til kontroll om å beskytte pågående, lek eller interaksjon, fra 

forstyrrelser, fra voksne eller andre barn. Barna henviser til voksnes regler eller tillatelser for 

å unngå konfrontasjon, men også for å oppnå egen autoritet i samhandling. Det oppleves som 

at når barna i større grad interagerer sammen med de voksne, vil evne til kontroll i større grad 

knyttes til at barn prøver å oppnå innflytelse i denne interaksjonen. Det gjør barna for 

eksempel gjennom å hjelpe de voksene med å håndheve regler, påpeke andres regelbrudd eller 

bidra i samling. For de eldste jentene handler evne til kontroll om vise at de mestrer 

barnehagens regler. De kan derfor innta en posisjon hvor de tøyser og gjør narr av opplagte 

kunnskaper, som regler for bruk av tusj og korker og så videre. Dette handler i mindre grad 

om å trekke grenser mot de voksne, som de eldste jentene på basen gjorde, men mer om å 

indentifisere seg med voksne og tillate seg litt mer enn de yngre barna.  

4.3.4  Gruppeidentitet  

Barna på basen får i frileken tid til å utvikle identitet til ulike grupper, de spisser sine 

ferdigheter om dette felleskapet. At barns egen organisering får større mulighet til å utvikle 

seg på basen, har sammenheng med at de kan delta på ulike rom og at de har frihet til å 

organisere seg i egne grupper i frileken. Måten barna fordeler seg, skaper også mønstre som 

har sammenheng med felles interesser, og har sammenheng med hva rommene tilbyr.  De 

store jentene utforsker noen grenser i relasjon til de voksne og deres utprøving likner 
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«borderwork» (Thorne 1993). De tester ut sine egenskaper som gruppe gjennom å trekke en 

grense mot de voksnes verden, og knytter hverandre sammen rundt hemmeligheter og en 

utprøving av deres fellesskap. Det handler om en utvikling av selvstendighet i forhold til 

voksne og dannelse av gruppeidentitet. Andre studier viser også hvordan hemmeligheter er en 

viktig ressurs, som skaper grunnlag for allianser eller fungerer som virkemiddel for å knytte 

jentegruppa sammen og ha betydning for utvikling av en selvstendighet i forhold til voksene 

(Nielsen 2009, Berentzen 1979). I guttenes lek på musikkrommet ser en også hvordan barns 

interaksjon innenfor en relativt homogen gruppe, veksler mellom lek og alvor. Det første 

bidrar til integrering, og det andre til segregering. På den måten ser en hvordan 

gruppeidentitet hos barn kan være relativt komplekst. I det ene øyeblikket er barna del av en 

interaksjon preget av felles glede, klatring, kos og lek, mens det i neste øyeblikk fremstår som 

mange enkeltaktører som befinner seg i samme område, uten noe felles agenda.  

Når de voksne organiserer, handler gruppeidentitet mer om å være en del av et organisert 

felleskap med andre regler, noe som byr på annen erfaringslæring. Det oppstår også en 

gruppedynamikk når voksne organiserer barnegruppene. Barna interagerer mer som en gruppe 

i relasjon til den voksne, og på den måten bidrar den voksne til at barna forenes og danner en 

gruppe på tvers av kjønn, alder og hvem barna ellers ville samhandlet med (jf. Thorne 1993).  

På avdelingen opplever jeg at barna er mer knyttet til selve avdelingen, og gruppeidentitet til 

dette felleskapet trer tydeligst frem i samvær med de voksne. Det skjer ved samtaler rundt 

bordet, i samling, lek og hvilestund hvor det oppstår en felles stemning. Det oppleves også 

som tydelig tilstedeværelse av et «oss» når barna ankommer avdelingen om morgenen. Barna 

følger med ut og mottar barn som ankommer. Når barna i større grad organiserer sine egne 

aktiviteter, med leker og objekter, vil det ofte etableres gruppeidentitet som har sammenheng 

med kjønn. Disse gruppene får imidlertid mindre rom for å utvikle seg inne på avdelingen. 

Når barna blir delegert ansvar til å organisere gruppa, eller får tillatelse til å besøke andre 

avdelinger eller gå ut, trer også gruppeidentitet knyttet til kjønn tydeligere frem og gruppa 

segregeres mer (jf. Thorne 1993).  

4.3.5 Vurdering 

Basen og avdelingen er to sosialiseringsarenaer som tilbyr barn noen ulike 

sosialiseringsbetingelser knyttet til: 1) primærsosialisering, 2) sekundærsosialseiring og 3) 

selvsosialisering.  



85 

 

På basen er det fast tid for frilek, faste rom med ulike egenskaper, faste voksenorganiserte 

aktiviteter og faste grupper. Mange rom og mange barn fremprovoserer et behov for fast 

struktur og organisering. For barna skaper dette en trygghet, og trygghet knyttes mer til 

organisasjonens forutsigbarhet og mindre til enkelte voksne. På den måten fremstår basen mer 

som en sekundærsosialiseringsarena og som første ledd i utdanningsløpet. I voksenstyrte 

aktiviteter får voksne og barn en mulighet til å komme nærmere i interaksjon, og på den 

måten gi rom for mer primærsosialisering.  

En positiv effekt av en klar inndeling mellom voksenstyrte aktiviteter og barns tid til 

egenorganisering, ser ut til å være at barn får en relativt autonom frilek. Barna får tid til 

selvsosialisering og øvet kompetanser i tilknytning til det. Når barn får mulighet til å 

organisere seg selv, signaliseres det også en holdning til barn som kompetente (jf. James 

2011). Barn benytter friheten til å organisere sine aktiviteter og utvikler sine egne regler og 

forhandler og diskuterer i denne prosessen. I barn-barn interaksjonen øves kommunikative og 

sosiale kompetanser (jf. Frønes 2007). De forhandler om verdier og meninger som skal gjelde 

i ulike felleskap, og danner ulike grupper i ulike rom, utfra interesser, alder og kjønn. 

Med tanke på at barnehagen i dag skal sikre en god overgang til skolen (NOU 2012), og at 

barna starter på skolen det året de fyller seks år, kan den sosialisering og læring som basen her 

tilbyr ha noen fordeler. De får en tidlig øvelse i strukturerte aktiviteter, de får en trygg ramme 

for å øve på barn-barn interaksjon og de må forholde seg til faste tider for når alt dette skal 

skje. Gjennom tilrettelegging for barns selvsosialisering bidrar de også til å styrke deres evner 

til dette, noe som ikke bare er viktig for deres liv i barnehagen, men også for deres videre 

utviklingsforløp. 

En potensiell ulempe med denne friheten, ser ut til å være at barna ofte organiserer seg i 

relativt homogene grupper, innenfor avgrensa områder. Med en mer aktiv voksendeltakelse 

vil gruppen blandes mer, men risikerer da å miste den unike læring i barn-barn interaksjonen. 

Men med en mer bevisst holdning kunne guttene i større grad oppmuntres til å delta der 

jentene dominerer og omvendt. Barrieren for å delta på formingsrommet for gutter i alderen 

fire og fem år kan oppleves som relativt sterk. Når barna utvikler mange egne regler for 

samhandling blir det også mer komplisert for de voksne å intervenere og forstå spillereglene. 

Dette krever en ekstra årvåkenhet, kanskje spesielt i forhold til den «rolige» leken. 
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Avdelingen har færre barn og mindre arealer å ha oversikt over, noe som gjør at de ikke 

behøver å ha en fast struktur, som på basen. Dette medfører at de i større grad tilbyr en 

sosialisering som jeg knytter til primærsosialisering. Samling, måltider og hvilestund 

gjennomføres regelmessig, men innholdet i aktivitetene varierer og har sammenheng med 

hvilke voksne som deltar. Den løse strukturen på avdelingen gir større rom for impulsive 

handlinger og felleskap mellom voksne og barn oppleves som mer uformelt. Sosialisering 

handler om å bli kjent med de voksne, bygge trygghet og om å finne rom for sin lek i et stort 

rom med mange ulike aktiviteter. Sosialisering som kvalifisering (Frønes 2013) handler her 

mest om en uformell læringsoverføring mellom voksne og barn.  

Barna får mindre rom for utvikling av kompetanser og organisering knyttet til barn-barn-

interaksjon. De får mindre tid til selvsosialisering til tross for at de har mer tid til frilek 

gjennom hele dagen. Store deler av dagen er barna sammen på tvers av kjønn og alder, og er i 

tillegg mer sammen med voksne. Samhandlingsregler i denne interaksjonen er mindre tydelig, 

og leken oppleves som mer variert og ofte av kortere varighet. Barna bruker mye voksenregler 

i egen interaksjon. På den måten har de voksne også mer kontroll på barnas samhandling og 

interaksjon, fordi de benytter flere felles regler. Når voksne interagerer i barns lek er den ofte 

langvarig, mens barnas egen lek er mer kortvarig og det oppleves som barn liker å ha voksne 

med i leken. Dette kan knyttes til at de i større grad sikrer «interaktivt rom» eller at de voksen 

beskytter leken.  

Når barna på avdelingen får leke alene eller har tid til selvsosialisering, som i episoden på 

dukkerommet, så ser jeg at det også her øver kompetanser tilsvarende som i frileken på basen, 

men barna har mindre mulighet for dette på avdelingen. Lek med private objekter på 

avdelingen kan også handle om barns behov for å ha noe eget, i et rom med mange aktiviteter 

og barna utvikler noen felleskulturer til bruk av objekter.  

Når barna delegeres ansvar for organisering eller får ulike tillatelser om lek på områder 

utenfor avdelingen, organiserer barna seg ofte etter kjønn og alder, på tilsvarende måte som 

barna på basen.  

En mulig interessant utprøving for avdelingen kunne være å strukturere dagen mer, og sette 

tydeligere grenser mellom frilek og aktiviteter hvor voksne deltar. På den måten kunne 

kanskje barna få større rom for barn-barn interaksjon i frileken og fått mer av den læring, øvet 

kompetanser og organisering knyttet til denne form for interaksjon. De voksenorganiserte 
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aktivitetene kunne hatt en klarere utforming. De kunne også være lurt å reflektere over de 

tillatelser og delegering av ansvar som gis og hvordan det fungerte på barnegruppa. Dette er 

enkle tiltak som kunne vært utprøvd, hvor de fortsatt kunne bevare gruppefelleskapet og 

nærheten som kjennetegnet miljøet på avdelingen. 

4.3.6 Roms betydning for interaksjon på basen og på 

avdelingen 

På basen må de ha struktur for å ha orden og oversikt over barnegruppa og rommene, for 

barna gir det trygghet. Tryggheten blir henger sammen med en forutsigbarhet i rom og 

aktiviteter som danner en fast ramme for dagen, og tryggheten blir mindre personavhengig. 

Barna utvikler tydelige preferanser for hvor de vil være og mye av sosialiseringen handler om 

å finne sitt rom. Barna som vandrer mellom rom får mye hjelp av voksne til å komme i gang 

og et sted å leke. Barna på fire og fem år vet ofte godt hvor de vil være. Det vet også gutten på 

tre år som hver dag starter dagen på byggrommet. På den måten kan «kodede rom» (Seland 

2011) eller rom som signaliserer visse bruksegenskaper (Høyland og Hansen 2012) være noe 

som også bidrar til forutsigbarhet og trygghet.  

Jentene er sterkt representert på formingsrommet og dukkerommet. Guttene er mer deltakende 

på musikkrommet og byggrommet. Det kan ha sammenheng med rommenes funksjonelle 

egenskaper (Høyland m.fl. 2012). De rommene guttene oftest velger gir rom for deres 

interaksjon, hvor det kan veksles mellom flere typer aktiviteter som musikk, lek med objekter, 

spill, klatring, konstruksjon, løping og så videre. Formingsrom har mer sosiale egenskaper 

(Høyland m.fl. 2012) med små runde bord og stoler som danner ulike sittegrupper. Det 

inviterer til samtaler og formingsarbeid og her befinner mange jenter seg. Det ser ut til å 

appellerer til jentenes interaksjonsform. 

Når rommene er bundet til tema, eller «sterkere kodet» (Seland 2011), ser det også ut til å ha 

betydning for hvilke barn som rekrutteres dit. Det henger sammen med barnas evne til å 

organisere seg, ofte i grupper etter kjønn og alder. Rommene som er «sterkere kodet» vil 

påvirke barnefordelingen og fremme mer homogen interaksjon, som for eksempel på 

formingsrommet på basen. På den annen side vil gruppedynamikk også føre til at barn endrer 

et roms kontekst når de kommer sammen i grupper (jf. Thorne 1993). Slik danner barna ulike 

felles praksiser for bruk av rom, og gir rom ulike betydninger. Når dukkerommet brukes av de 

små barna, handler samhandlingen i rommet ofte om rollelek og deltakerne kan være flere og 
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samhandlingen er åpen for verden. Når jenter fem år leker der, er rommet stengt for andre og 

preges av hemmelig interaksjon.   

Interaksjon mellom barna på avdelingen reguleres slik at de som ønsker aktiv lek reguleres ut 

av oppholdsrommet. Årsaken til dette knytter jeg til at oppholdsrommet er et fler-

funksjonsrom, de skal ivareta praktiske, sosiale, kommunikative, sanselige og relasjonelle 

egenskaper (Høyland og Hansen 2012:28). Det er et ankomststed for barn og foreldre, det er 

et rom for informasjon, det er et rom for omsorg og trøst, samtidig tilgjengelig for lek, kreativ 

virksomhet, samling og måltider. Når det kombineres med en løst strukturert hverdag (jf. 

Seland 2011) som også kjennetegner avdelingens organisering, medfører det at ankomsten 

strekker seg inn i dagen og blandes med den etablerte leken. Aktiviteter som mottakelse, mat, 

tegning, lesing og lek blandes sammen, og fysisk utfoldelse passer derfor ikke inn i 

oppholdsrommet. Reguleringen medfører indirekte at de største gutter ofte velger å gå ut og 

leke, de velger seg til ute-rommet. Dette medfører også at sammensetningen av barn i 

oppholdsrommet ofte består av mange jenter og noen yngre gutter, og at de har en tettere 

interaksjon med voksne. 

Rommene på basen har lekeutstyr, CD-spiller og CD-er, formingsmaterialer som tape og saks 

tilgjengelige, og dette kan knyttes til et ønske om å signalisere at barna er kompetente og 

selvstendige (Seland 2011). På den annen side låser de voksne noen rom, som datarom og 

vannrom. Det knyttes til risiko og en forventning om feil bruk. Låst data-rom handler også om 

foreldres medvirkning i barnehagen, og en kultur hvor bruk av data ansees som dårlig anvendt 

tid i barnas frilek. På avdelingen er tilgang til formingsmaterialer som tape, saks og tusj noe 

de voksne regulerer og de signaliserer på den måten det motsatte av basen. Dette ser ut til å 

være noe de voksne må forvalte og lære dem å bruke. Samtidig er de største barna store nok 

til å leke ute uten voksne fra avdelingen. Dette knytter jeg til avdelingsbarnehagen som bærer 

av tradisjon og at de ivaretar en kultur, hvor barns frie lek ute fortsatt er ansett som tryggere 

enn kjøkkensaks og tape.  
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5 Konklusjon 

Store strukturelle endringer har ført til endringer i det norske samfunnets oppslutning om 

barnehagene. Årsaken til endringene er blant annet kvinners økte yrkesdeltakelse, som har 

medført et økt behov for barnepass. Det handler også om at statlig omsorg for barn har gått fra 

å være et sosialt hjelpetiltak til å være en del av barns dannelse. Barnehagen er underlagt 

kunnskapsdepartementet (NOU 2012), noe som signaliserer barnehagens betydning som en 

første del av kunnskapsløpet. Barns deltakelse i barnehage har gått fra omkring 3 % i 1970 

(Øia m.fl. 2010) til en deltakelse på 96,6 % barn i alderen tre til fem år ved utgangen av 2015 

(SSB 2015). I takt med denne veksten har også barnehagen endret form og innhold og synet 

på barn endret seg (jf. Seland 2011, Kjørholdt 2010), også perspektiver på sosialisering har 

endret seg (Frønes 2013). Barnehagen må også forholde seg til et moderne barnesyn (Kjørholt 

2010), hvor barn anerkjennes som kompetente aktører.  

Debatten om basebarnehager og avdelingsbarnehager, som referert til innledningsvis, 

oppleves som polarisert, de to organisasjonsformene blir ofte sett isolert, og kan oppfattes 

som to absolutter. Jeg mener det må være en fordel å se barnehagene samlet ut fra hva de kan 

tilby barn i forhold til 1) alder og utviklingsbehov og 2) moderne kompetanse krav.  

I forhold til alder og utviklingsbehov kan en generelt si at de yngste barna har noen behov 

som skiller seg fra de eldre (jf. Nielsen m.fl. 1989). Barn må lære å klare seg som individer i 

institusjoner og for det kreves en grunnleggende tillit. Denne tilliten må etableres og for de 

yngste barna handler det om å imøtekomme et stort omsorgsbehov med individuell tilpasning 

og ikke overvurdere deres kompetanser (Halldén 2007).  

Barnehagen for de yngste handler altså om å skape en god arena for primærsosialisering, og 

det behovet ser ut til å imøtekommes best av avdelingsbarnehagen. De har en modell som 

ivaretar behovene som særlig de yngste barna har. Denne gruppen vil ha glede av og være 

avhengige av at de voksne kan legge opp dagen ut fra deres behov for søvn, mat og lek. De 

har nettopp behov for en løs struktur som er det avdelingen tilbyr (jf. Seland 2009). Det 

handler om å tilrettelegge for omsorg, lek, trygghet og en opparbeiding av tillit. Jeg opplever 

at avdelingen fortsatt gjenspeiler «det gode hjem» (jf. Kjørholt 2010), med fokus på ritualer 

ved avskjed, regulering av tape og tusj, voksne og barn i samme rom og tilrettelegging av 

hvilestund. De er færre innenfor et mindre område og har mulighet for å legge opp dagene 
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med en løsere struktur. Det oppleves mindre formelt og det ser ut til å være mer rom for tøys 

og impulsive aktiviteter. 

Fra tre år og oppover skjer det noe med barns interesser og de blir mer opptatt av interaksjon 

med andre barn (Nielsen m.fl. 1989). For de store barna jeg observerte, virker det som om de 

fleste allerede har etablert en tillit til institusjonen og til de voksne. Det oppleves som barna i 

større grad er opptatt av å bygge tillit med andre barn og leken får en større betydning. Dette 

gjenspeiles også i undersøkelser der man har spurt eldre barnehagebarn hva som er viktig for 

dem barnehagen, der de konkluderer med at, det å ha venner og få lov til å leke er viktigst (jf. 

Bråten m.fl. 2015).  Barn fra tre år og oppover kan ha utbytte av det utvidede barnefelleskapet 

og rom for egne aktiviteter som basen kan tilby. Det gir mulighet for å bli kjent med mange 

barn i samme alder, øve sosiale kompetanser, innenfor trygge rammer.  

Barns utviklingsbehov er ulike i forskjellig aldere (Nielsen m.fl. 1989). Foreldre som gruppe 

er ofte mest opptatt av trygghet for sine førskolebarn. Dette gjenkjenner jeg som mor til to 

barn i den alderen. Jeg vil at min minste skal få være sammen med få og faste voksne og barn. 

Jeg vil at barnet skal delta i en organisasjon som har fleksibilitet, slik at de kan ivareta omsorg 

og skape tillit (jf. Halldén 2007). I likhet med andre foreldre er jeg også mest opptatt av at 

mitt barn skal ha det trygt (jf. Bråten m.fl. 2015), men jeg setter ikke likhetstegn mellom trygt 

på den ene siden og smått på den andre. De utviklingsbehov mitt største barn har er nemlig 

helt annerledes enn det yngste, han hadde sikkert synes det var kjempegøy med mange barn 

på samme alder, mange rom leke i og få utfolde seg fysisk også innendørs. Jeg er også opptatt 

av at barnet mitt skal få trening i selvsosialisering innenfor trygge rammer, det er viktig med 

tanke på at de skal over i skolen med færre voksne og hvor de i større grad må klare seg mer 

selv. Dette handler om å sette barnet i stand til å imøtekomme moderne krav om 

selvsosialisering.  

I moderne samfunn skal barnehagen ivareta tre hovedoppgaver: 1) primærsosialisering, 

gjennom å skape trygghet, omsorg, bygge bånd mellom barn-barn og barn-voksne og 2) være 

starten på en sekundærsosialisering, gjennom at barn får erfaring i en institusjonalisert 

hverdag, med tider, organisering, utvikle kompetanser til ulike fagområder og så videre og gi 

rom for 3) barns selvsosialisering (Beck 1997) som har fått en økt betydning moderne 

samfunn.  



91 

 

For den aldersgruppen jeg har observert tilbyr barnehagene noen ulike samhandlings- og 

læringsmuligheter, som kan kobles til de romlige og organisatoriske forhold. I den grad de 

sier noe om endringer i barns sosialiseringsprosesser har sammenheng med endring i hva som 

forventes av barn, med hensyn til moderne kompetansekrav.  

Det moderne samfunn har en klarere inndeling av barnas liv mellom institusjon og livet i 

familien, det Dencik (2006) kaller dobbeltsosialisering eller Giddens (1996) omtaler som 

områder hvor egne erfaringer struktureres. Barns egen sosialisering er ikke noe nytt, det 

pågikk i barns frie utelek på 60-og-70 tallet (Frønes 1994), men det spesielle ved moderne 

samfunn, er denne tydelige oppdelingen mellom ulike sosialiseringsarenaer. Barnet må derfor 

settes i stand til å sosialisere og forvalte seg selv. Dette henger sammen med at det er barnet 

selv som er der ute i institusjonen, og som må lære seg fungere der og ivareta seg selv i 

felleskap med andre. Dette er kompetanser som barnet behøver også senere i livet, i et 

samfunn som stiller krav til at individer kan ta valg, planlegge og så videre. Det handler om 

det moderne samfunns krav til individet, knyttet til individuering og individualisering (Frønes 

1998).  

Jeg finner at basebarnehagen som sosialiseringsarena har noen strukturerende egenskaper, 

som både muliggjør primær-, sekundær- og selvsosialisering.  

Basebarnehagen har et nytt format, med andre organisatoriske og romlige betingelser enn 

avdelingsbarnehagen. Basebarnehagen i utvalget ivaretar en trygghet som den tradisjonelle 

avdelingsbarnehagen har representert (jf. Kjørholt 2010), gjennom å strukturere hverdagen og 

dele barna i mindre grupper. Dette knytter jeg til en institusjons evne til å kombinere 

handlinger på tvers av tid og rom, og på den måten ivareta en ontologisk tillit (Giddens 1996). 

Gjennom dette grepet legger de til rette for barnehagen som primærsosialiseringsarena. De 

deler opp barna innenfor organisasjonen slik at gruppene blir mindre og har en strukturert 

inndeling av dagen. De skaper en god indre organisering noe som ekstra viktig for store 

barnehager (jf. Bråten m.fl. 2015). På den måten ivaretar de oversikt, forutsigbarhet og 

trygghet. Samtidig møter de også noen krav som moderne samfunn stiller med en sterkere 

vektlegging av læring (jf. Seland 2009). De får til noe som fremstår som en god forberedelse 

til skolen med voksenstyrte aktiviteter og grupper med fast opplegg og faste tider. Det handler 

om «sosialisering som kvalifisering» (Frønes 2013) og barnehagen fremstår som en 

sekundærsosialiseringsarena.  
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Denne måten å organisere dagen på medfører også at basebarnehagen bringer både noe nytt 

og noe gammelt til frileken. På den ene siden signaliserer de i frileken en holdning at barn er 

kompetente, gjennom å gi de rom til egen lek, tilgang til ulike materialer og flere rom. Dette 

kan knyttes til noe nytt og til moderne tenkning om kompetente barn (jf. James 2011, Halldén 

2007). På den andre siden kan den autonome frileken også knyttes til noe gammelt som ofte 

etterlyses i det moderne institusjonslivet, nemlig barns frie utelek på 50- og 60-tallet (jf. 

Frønes 2003). I basebarnehagen får barna i stor grad organisere seg selv, og utfallet av det er 

at de får mulighet til å utvikle kompetanser og sosialisering som særlig forbindes med det 

spesielle ved barn-barn-relasjoner (jf. Frønes 1998, Berentzen 1979). Denne frileken 

muliggjør barns selvsosialisering. På den måten imøtekommer de med den tradisjonelle 

frileken, også noen moderne kompetansekrav. De gir muligheter for selvsosialisering og 

utvikling av kompetanser knyttet til dobbeltsosialisering, individuering og individualisering 

(jf. Dencik 2006, Frønes 1998).  

Jeg finner at avdelingsbarnehagen som sosialiseringsarena har noen strukturerende 

egenskaper som i større grad muliggjør primærsosialisering.  

Dette knytter jeg til avdelingens tradisjonsbundne form (jf. Kjørholt 2010) og de romlige og 

organisatoriske forholdene. Barn og voksne kommer tettere på hverandre og interaksjonen er 

mer heterogen (jf. Thorne 1993). Læring og sosialisering oppstår i interaksjon på tvers av 

kjønn og alder og sammen med voksne. Muligheten de har til løs struktur gjør at de kan 

tilpasse dagen uten å måtte følge en fast form, denne friheten gjør også det faglige tilbudet 

fremstår som mer variert. Det blir mer opp til hver enkelt voksen hva de finner på, og 

kunnskapsformidling tar ofte utgangspunkt i barnets interesser der og da. Det er mindre 

tydelige skiller på hva som er barnas tid og når voksne skal delta med barn. De ivaretar 

kvaliteter som nærhet og trygghet som har sammenheng med at de er mindre og mer 

oversiktlige, noe som også samstemmer andres funn (se for eksempel Vassenden m.fl. 2011). 

De ivaretar noe særlig de yngste barna behøver, og som er viktig for å etablere tillit til 

institusjoner (jf. Halldén 2007). Dette blir viktig for deres videre muligheter til å ivareta sin 

individuelle rolle i institusjoner og sin selvsosialisering.  Variasjon, nærhet og mulighet til å 

tilpasse dagen ut fra barns interesser, ser for meg ut til å være avdelingens styrke og det 

handler om primærsosialisering.  

Da jeg startet arbeidet med denne oppgaven hadde jeg mye jobberfaring fra barnehage, og jeg 

ser helt klart noen profesjonelle fordeler ved basedrift. Denne organisasjonsformen presser 
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frem et behov for struktur. På basen fikk alle ulike oppgaver og ansvar for hver sin 

aktivitetsgruppe. Dette utfordrer også de voksenes kompetanser, og dette kan komme barna til 

gode. Det relativt større antall voksne og flere pedagoger kan styrke det faglige tilbudet (jf. 

Vassenden 2011). Jeg vil også trekke frem at flere voksne kan ha en trygghetsskapende effekt 

for barna, fordi det finnes flere voksne for barna å bygge relasjon med. Det at en i større grad 

benytter spesialrom, med sterk koding ser også ut til å ivareta en trygghet for barn – det er 

ikke nødvendigvis en begrensning. 

I forhold til endring i moderne sosialiseringsprosesser ser jeg at basen i større grad legger til 

rette for selvsosialisering og sekundærsosialisering, enn avdelingen. Det basen tilbyr er viktig 

for de eldre barnehagebarna, de fra tre til seks år. Basebarnehagen synliggjør barnehagen som 

en start på sekundærsosialiseringen. Dette er også i takt med et moderne syn på barnehage, 

som i større grad vektlegger barnehagen som læringsarena (jf. Rammeplanen 2006, Seland 

2011) og et barnesyn som vektlegger kompetente barn (James m.fl. 1998). Samtidig er det 

også på basen jeg observerer mest autonom frilek, som gir en god øvelse og muligheter for 

selvsosialisering, noe som er en viktig for barns sosialisering i det moderne samfunn.   

  



94 

 

 

 

 

  



95 

 

Litteraturliste 

Aakvaag, Gunnar, C. (2008), Moderne Sosiologisk Teori. Oslo: Abstrakt forlag 

Album, Dag (1996), Nære fremmede: pasientkulturen i sykehus. Oslo: TANO 

Amundsen, Hilde Merete, Siri Hunnes Blakstad, Atle Krogstad, Wibeke Knudsen, Bendik 

Manum, Laila Sve, og Solvår Wågø (2007), «BARN OG ROM. Refleksjoner over barns 

opplevelse av rom». Rapportnummer SBF BY A07004. Trondheim: SINTEF Byggforsk, 

Avdeling for arkitektur og byggteknik, Trondheim Kommune, Dronning Mauds Minne 

Andersen, Heine (2007), «Funksjonalisme og neofunksjonalisme». I Heine Andersen, og Bo 

Kaspersen (red.) Klassisk og moderne samfundsteori. 3 utg. (s. 244-266). København: Hans 

Reitzels Forlag 

Anonym (2010), «Barnehagefare». Debattinnlegg i Bergensavisen 28.10.2010 (s. 15) Bergen: 

Bergensavisen 

Borg, Elin, Inger-Hege Kristiansen, og Elisabeth Backe-Hansen (2008), «Kvalitet og innhold 

i norske barnehager. En kunnskapsoversikt». Norsk institutt for forskning om oppvekst, 

velferd og aldring. Rapport nr. 6. Oslo: Nova 

Beck, Ulrich (1997), Risiko og frihet. Bergen: Fagbokforlaget 

Berentzen, Sigurd (1979), «Et samhandlingsperspektiv på studiet av barn». Tidsskrift for 

samfunnsforskning 5:393-415 

Bråten, Beret, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad, og Silje Sønsterudbråten (2015), 

«Har barn det bra i store barnehager?». Fafo-rapport 2015:48. Oslo: Fafo 

Corsaro, William A. (2011), The sociology of childhood. 3 utg. USA: Sage publications 

Corsaro, William A. (1985), Friendship and peer culture in the early years. New Jersey: 

Ablex Publishing Corporation Norwood 

Dencik, Lasse (2006), Mennesket i postmoderniseringen: om barndom, familie og identiteter i 

opbrud. Værløse: Billesø og Baltzer 



96 

 

Fangen, Katrine (2010), Deltagende observasjon. 2 utg. Bergen: Fagbokforlaget 

Frønes, Ivar (1994), Den norske barndommen. 2 utg. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag A.S. 

Frønes, Ivar (1998), De likeverdige. Om sosialisering og de jevnaldrenes betydning. 2 utg. 

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 

Frønes, Ivar (2003), Moderne Barndom. Oslo: J.W. Cappelens Forlag A.S. 

Frønes, Ivar (2007), Moderne Barndom. 2 utg. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag A.S. 

Frønes, Ivar (2013), Å forstå sosialisering. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag A.S. 

Giddens, Anthony (1984), The constitution of society. Outline of the theory of structuration. 

Cambridge: Polity Press 

Giddens, Anthony (1996), Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under sen-

moderniteten. København: Hanz Reitzels Forlag 

Goffman, Erving (1967), Anstalt og Menneske, den totale institution socialt set. København: 

Jørgen Paludans Forlag 

Høyland, Karin, og Geir K. Hansen (2012), «De fysiske omgivelsenes betydning for 

barnehagens kvalitet». I Atle Krogstad, Geir K. Hansen, Karin Høyland, og Thomas Moser 

(red.) Rom for barnehage, flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. (s. 23-46) 

Bergen: Fagbokforlaget 

Hammersley, Martyn, og Paul Atkinson (1987), Feltmetodikk. Grunnlaget for feltarbeid og 

feltforskning. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 

Halldén, Gunilla (2007), Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: 

Carlsson Bokförlag 

Jenks, Chris (1996), Childhood. London: Routledge 

James, Allison, Chris Jenks, og Alan Prout (1998), Theorizing Childhood. Cambridge: Polity 

Press 



97 

 

James, Allison (2011), “Agency”. I Jenks Qvortrup, William A. Corsaro, og Michael-

Sebastian Honig (red.) The Palgrave handbook of Childhood Studies. (s. 34-45). London: 

Palgrave Macmillan 

Macmillan, James Allison, Chris Jenks, og Alan Prout (1999), Den teoretiske barndommen. 

København: Gylendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S 

Allison, James, og Alan Prout (1990), «A new paradigm for the sociology of childhood?: 

provenance, promise and problems». I James Allison, og Alan Prout (red.) Constructing and 

reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood. (s. 1-

34). London: The Falmer Press 

Jensen, An-Margit (2011), «Pluralization of family forms». I Jens Qvortrup, William A. 

Corsaro, og Michael-Sebastian Honig (red.) The Palgrave handbook of Childhood Studies. (s. 

140-155). London: Palgrave Macmillan 

Kaspersen, Lars Bo (2007) «Anthony Giddens». I Heine Andersen, og Lars Bo Kaspersen 

(red.) Klassisk og moderne samfundsteori. (s.430-445). København: Hans Reitzels Forlag 

Kleppe, Rasmus Glærum (2009), «Spidermankjole! en diakron sammenligning av kjønnets 

betydning i barns relasjoner i to kvalitative barnehagestudier». Masteroppgave, det 

Utdanningsvitenskaplige fakultet. Oslo: Universitetet i Oslo 

Korsvold, Tora (2008), Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk. Oslo: 

Universitetsforlaget 

Kjørholt, Anne Trine (2010), «Barn som samfunnsborgere – til barnets beste». I Anne Trine 

Kjørholt (red.) Barn som samfunnsborgere – til barnets beste. (s. 11-26). Oslo: 

Universitetsforlaget 

Kjørholt, Anne Trine (2010), «Barnehagen som lekegrind for autonomi og valgfrihet?». I 

Anne Trine Kjørholt (red.) Barn som samfunnsborgere – til barnets beste. (s 152-168). Oslo: 

Universitetsforlaget 

Krogstad, Atle, Geir K. Hansen, Karin Høyland, og Thomas Moser (2012), Rom for 

barnehage, flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget 



98 

 

Kunnskapsdepartementet (2006), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: 

Kunnskapsdepartementet. 

Mead, George Herbert (2001), Essays in Social Psychology. London: Transaction Publishers 

Mellingsæter, Hanne (2016), «Gigantbarnehagene ble kalt et sosialt eksperiment». Hvordan 

går det med barna i de store barnehagene? Aftenposten.no. 

http://www.aftenposten.no/osloby/Gigantbarnehagene-ble-kalt-et-sosialt-eksperiment-

Hvordan-gar-det-med-barna-i-de-store-barnehagene-11763b.html (lesedato: 31.05.2016) 

Nielsen Bjerrum, Harriet (2009), Skoletid. Oslo: Universitetsforlaget 

Nielsen Bjerrum, Harriet, og Monica Rudberg (1989), Historien om jenter og gutter: 

kjønnssosialisering i et utviklingsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget 

Nielsen Bjerrum, Harriet (2014), «Forskjeller i klassen – kjønn i kontekst». I Harriet Nielsen 

Bjerrum (red.) Forskjeller i klassen, nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. 

(s.11-32). Oslo: Universitetsforlaget  

Nissen, Kristiansen, Kari Kvistad, Ingar Pareliussen, og Sølvi Schei (2015), Barnehagens 

hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Bergen: Fagbokforlaget 

NOU (2012), Til Barns beste. Ny lovgivning for barnehagene. Offentlig utredning. Oslo: 

Statens forvaltningstjeneste 

Parsons, Talcott (1959), «The school class as a social system: Some of its functions in 

American society». Harvard Educational Review, 29:297-318 

Qvortrup, Jens (2005), «Varieties of childhood». I Jens Qvortrup, Jens (red.) Studies in 

modern childhood, society, agency, culture. (s. 1-20). London: Palgrave Macmillan 

Qvortrup, Jens (2011), «Childhood as a structural form». I Jens Qvortrup, William A. 

Corsaro, og Michael-Sebastian Honig (red.) The Palgrave Handbook of Childhood Studies. (s. 

21-33).  London: Palgrave Macmillan 

Sahl, Ingvild (2012), «Et eksperiment med våre barn. Skal forske på barnehagestørrelser». 

Aftenposten.no. http://www.aftenposten.no/osloby/nyheter/--Et-eksperiment-med-vare-barn-

6936662.html (lesedato: 30.05.2016) 



99 

 

Seland, Monica (2009), «Det moderne barn og den fleksible barnehagen. En etnografisk 

studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet». 

Avhandling for graden philosophiae doctor. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, 

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Trondheim: Norges Teknisk-

naturvitenskaplige universitet  

Seland, Monica (2011), Livet i den fleksible barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget 

Solberg, Anne (1990), «Negotiating Childhood: Changing constructions of age for Norwegian 

children». I Alison James, og Alan Prout Constructing and reconstructing childhood: 

Contemporary issues in the sociological study of childhood. (red.) (s. 118-137). London: The 

Falmer Press  

Solberg, Anne, og Guri Mette Vestby (1987), «Barns arbeidsliv. En undersøkelse av 800 10-

12 åringers arbeidsoppgaver i hjem og nabolag». Rapport: Norsk institutt for by- og 

regionsforskning (NIBR). Oslo: Norsk institutt for by- og regionsforskning  

SSB (2015): «Barnehager, 2015, endelige tall». Statistikkbanken. 

https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/2016-04-20 (lesedato: 

05.06. 2016) 

SSB (2016): «Folke- og boligtellingen, hovedtall, 2011». Statistikkbanken. 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fobhoved/hvert-10-aar/2012-06-21 (lesedato: 

21.06.2016) 

Thorne, Barrie (1993), Gender play, Girls and Boys in School. New Brunswick: Rutgers 

University Press 

Vassenden, Anders, Janne Thygesen, Stian Bayer Brosvik, Marit Alvestad, og Gerd 

Abrahamsen (2011), «Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for 

kvalitet». Rapport, International Research Instiute of Stavanger AS. Stavanger: International 

Research Institute of Stavanger AS   

Wolf, Kristin Danielsen (2014), Små barns lek og samspill i barnehagen. Oslo: 

Universitetsforlaget 



100 

 

Ytreberg, Rune (2010), Bekymret for billige basebarnehager. Nrk.no. 

https://www.nrk.no/dokumentar/bekymret-for-billige-basebarnehager-1.7351546 (lesedato: 

31.05.2016) 

Zeiher, Helga (2011), «Institutionalization as a secular trend». I Jens Qvortrup, William A. 

Corsaro, og Michael-Sebastian Honig (red.) The Palgrave handbook of Childhood Studies. (s. 

127-139). London: Palgrave Macmillan    

Øia, Tormod, og Halvor Fauske (2010), Oppvekst i Norge. 2 utg. Oslo: Abstrakt forlag 

Østerberg, Dag (1994), Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse. 4. utg. Trondheim: 

Cappelen Akademisk Forlag A.S. 

Østerberg, Dag (1988), Talcott Parsons Sosiologiske Essays. Oslo: Pax forlag A.S. 

 

Antall ord: 36 909. 

Alle kilder som er brukt i denne oppgaven, er oppgitt. 

 

 

 



101 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1. Informasjonsskriv til alle foresatte 

 

Hei. Jeg er en masterstudent i sosiologi ved universitetet i Oslo og holder nå på med 

den avsluttende masteroppgaven. Temaet for oppgaven er barns hverdagsliv i en 

avdelingsbarnehage og en basebarnehage. Jeg har i mange år arbeidet i barnehage 

og er av den grunn blitt interessert i dette temaet.  

I forbindelse med oppgaven skal jeg foreta en deltagende observasjon av 

barnegruppen i en avdelingsbarnehage og har fått lov av personal og styrer å delta i 

denne barnehagen. Jeg skal være i barnehagen i en periode på to uker og følge barn 

og personal i en avdeling.  

Alle opplysninger jeg samler inn vil bli behandlet konfidensielt og personopplysninger 

vil bli anonymisert. Jeg skal ikke følge noe enkelt barn, men se på hele 

barnegruppen i en avdeling. 

Om det er noen spørsmål kan dere kontakte meg på telefon eller på e-post.  

Med vennlig hilsen 

Inger Line Tornås 

Dynekilgt.9A 

0569 Oslo 

Tlf: 90193727 

E-post: line.inger@gmail.com 
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Vedlegg 2. Kontakt med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NSD 

Jeg har ringt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) ved to anledninger for å 

avklare hva jeg må gjøre før jeg går i gang med et feltarbeid i en barnehage. Første telefon 

ringte jeg 11.11.2011 hvor jeg snakket med en mann som forklarte at: Deltagende observasjon 

i en barnehage hvor jeg fulgte en gruppe barn og ikke skulle filme, ta båndopptak og lignende 

og hvor jeg ikke skulle innhente personsensitive opplysninger om enkelt barn, at alle navn 

skulle anonymiseres, og jeg sikret at ingen informasjon skal innhentes som kan gjøre at enkelt 

barn gjenkjennes, så er ikke prosjektet meldepliktig i følge NSD. Fordi jeg hadde glemt hvem 

jeg snakket med så ringte jeg NSD en gang til og det var Sondre S. Arnesen (som jeg gjerne 

måtte referere til) som nok en gang kunne bekrefte at jeg kunne sette i gang prosjektet uten å 

melde det til NSD, men om jeg underveis i prosjektet skulle ønske å endre noe, f.eks. ønske å 

intervjue, filme eller liknende så kan jeg når som helst melde inn til NSD og få en vurdering 

på det. 

 

 

 


