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Hovdeplassen barnehages pedagogiske grunnsyn 
 

 

Barnehagehverdagen i Hovdeplassen preges av voksne som har gode 

kunnskaper om barns behov for støtte og tilknytning, og som ønsker 

å følge opp dette i alle situasjoner. Da må de voksne være større, 

sterkere, klokere og gode. 

Vi jobber med relasjoner, trygghet, humor og glede og vi ser på 

lek som barns viktigste aktivitet med tanke på læring, språkutvikling 

og sosial kompetanse. 
 

Tilknytning 
 

Tilknytningsteori er en utviklingspsykologisk teori som beskriver dynamikken bak dannelse og utvikling av 

nære følelsesmessige bånd mellom mennesker. Teorien bygger på at kvaliteten på tidlig tilknytning påvirker 

barnets emosjonelle og sosiale utvikling, i tillegg til framtidig relasjonsdannelse og psykisk helse. Teorien 

forklarer hvordan tilknytning formes, identifiserer ulike tilknytningsmønstre og beskriver hvordan tidlige 

tilknytningsmønstre påvirker barns utvikling. 

Teorien ble opprinnelig utformet av John Bowlby på 50-tallet. Han ble av FN bedt om å skrive en pamflett 

(folder/artikkel) om tema med utgangspunkt i alle de foreldreløse barna etter andre verdenskrig. Dette førte 

til at han ble oppmerksom på barns forhold til deres foreldre og hva dette forholdet har å si for deres sosiale, 

emosjonelle og kognitive utvikling. Teorien ble videreutviklet av Mary Ainsworth på 60- og 70- tallet. 

Tilknytning er det sterke, affektive båndet som dannes mellom barn og omsorgsperson. I løpet av de første 

leveårene (0-3 år) utformes en indre arbeidsmodell på basis av opplevelser i møte med omsorgspersoner. 

Arbeidsmodellen er en mental representasjon (mentalt bilde) som inneholder informasjon om hvorvidt og i 

hvilken grad de kan stole på sine omsorgspersoner og bruke dem som sikker base for egen utforskning og 

læring. 

I følge Bowlby internaliserer barn de opplevelsene de har med omsorgspersoner, slik at tidlige 

tilknytningserfaringer danner en prototype for senere relasjoner. Tilknytningsadferd aktiveres i situasjoner 

hvor barn føler seg utrygge. Tilknytning kan ha utviklet seg for å sikre fysisk nærhet mellom barn og 

omsorgsperson under truende eller farlige omstendigheter, men trolig også for å legge til rette for læring og 

utforskning som en følge av opplevd trygghet og sikkerhet hos barnet. 

Mary Ainsworth utformet metoden som tester tilknytning hos barn; Fremmedsituasjonen, hvor barnet blir 

observert under separasjon og gjenforening med mor.  

Mor og barn kommer til et rom innredet som en barnehage. Mor forlater rommet og kort tid etter kommer en 

fremmed inn. Så forlater den fremmede rommet og mor kommer tilbake. Respons under separasjon, 

interaksjon med den fremmede og respons ved gjenforening bestemmer tilknytningsmønster.  

Det er identifisert fire tilknytningsmønstre hos barn. 
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Tilknytningsmønster Barn 18 måneder Omsorgsperson 

Sikker Barnet bruker omsorgspersonen som sikker base 

for utforskning. Kan gråte eller ikke gråte ved 

separasjon, søker nærhet og slutter å gråte ved 

gjenforening, og fortsetter deretter utforskning. 

Aksepterer trøst fra den fremmede, men viser 

klar preferanse for omsorgsperson. 

Viser passende, hurtige og 

konsekvente responser på 

barnets behov. 

Omsorgspersonen har formet et 

sikkert tilknytningsbånd til 

barnet. 

Unnvikende Liten affektiv deling under lek. Viser liten eller 

ingen stress ved separasjon, lite eller ikke synlig 

respons ved gjenforening, ignorerer eller snur 

seg bort/viser ingen vilje til å opprettholde 

kontakt dersom barnet blir løftet. Oppfører seg 

likt mot den fremmede og omsorgspersonen. 

Barnet føler ingen tilknytning og er derfor 

opprørsk og har dårlig selvtillit/selvbilde. 

Liten eller ingen respons på 

frustrasjon og/eller stress hos 

barnet. Tillater ikke gråting og 

oppfordrer til uavhengighet. 

Ambivalent/Motvillig Barnet utforsker ikke før separasjon fordi det er 

ute av stand til å bruke omsorgspersonen som 

sikker base. Søker nærhet før separasjon. Blir 

stresset ved separasjon med ambivalens, sinne 

og motvillighet overfor omsorgsperson. Går 

tilbake til lek ved gjenforening. Er preokkupert 

med omsorgspersonens tilgjengelighet og søker 

kontakt, men er motvillig og sint når kontakt er 

oppnådd. Kan slå og dytte omsorgsperson ved 

oppfordring til nærhet. Blir ikke lett trøstet 

hverken av omsorgspersonen eller den 

fremmede. I dette forholdet føler barnet seg 

alltid engstelig fordi omsorgspersonens 

tilgjengelighet aldri er konsekvent. 

Veksler mellom passende og 

manglende/mangelfulle 

responser på barnets behov. Vil 

generelt respondere bare ved økt 

tilknytningsadferd fra barnet. 

Disorganisert Barnet viser uvanlig adferd som fryst positur 

eller vugger fram og tilbake ved gjenforening. 

Mangelen på en meningsfull tilknytningsstrategi 

vises av motsetningsfylte og forvirrede 

handlinger, som å nærme seg omsorgsperson, 

men med plutselige utrop, med ryggen vendt til 

eller med uttrykksløst ansikt. 

Skremt eller skremmende 

adferd, påtrengende og negativ 

adferd, rollekonflikt, alvorlige 

feil i affektiv kommunikasjon 

og omsorgssvikt. Ofte assosiert 

med ulike former for misbruk av 

barnet. 

(Tilknytningsteori, 2016) 

 

Både mødre og fedre bringer sine personlige erfaringer og reaksjonsmønstre inn i foreldrerollen, og deres 

barndomsopplevelser med tilknytning påvirker måten barnet blir møtt på. 

Forskning viser en klar sammenheng mellom mors opplevelse av egen barndom og barnets 

tilknytningsmønster. Mødre som viser objektivitet og emosjonell balanse i sin omtale av egen barndom har 

vanligvis sikkert tilknyttede barn, mens mødre som viser sinne og frustrasjon eller konsekvent nedvurdering 

av barndomsrelasjoner til omsorgspersoner har vanligvis barn med en av de usikre tilknytningsmønstrene. 

I følge Bowlby utvikler man forskjellige indre arbeidsmodeller for seg selv og andre, og disse blir malen for 

hvordan man responderer på omverdenen i voksenlivet. Barn kan utvikle en negativ indre arbeidsmodell for 

seg selv dersom barnet opplever omsorgssvikt eller misbruk. Den negative arbeidsmodellen for selvet kan 

inneholde forestillinger som «ingen bryr seg om meg», «jeg fortjener ikke kjærlighet» eller «uansett hvor 

hardt jeg prøver blir det aldri bedre».  
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En negativ arbeidsmodell for andre kan inneholde forestillinger som «de som egentlig skulle være glade i 

meg sårer og avviser meg» eller «jeg kan ikke stole på mine nærmeste fordi i det ene øyeblikket er de snille 

og i det neste er de slemme».  

Disse arbeidsmodellene vil være av stor betydning for utviklingen av barnets selvbilde. 

Dersom den negative arbeidsmodellen vedvarer eller ikke blir korrigert av positive erfaringer, kan det føre 

til vanskeligheter med å danne og opprettholde positive relasjoner til andre mennesker, venner eller 

kjærester.  

Et godt eksempel kan være «løvetannbarna» som overlever på tross av umulige oppvekstforhold. Den 

sveitsiske psykologen Alice Miller skriver i flere av sine bøker at den viktigste faktoren for disse barna er å 

ha et «vitne» som ser dem og bekrefter deres viktighet. For eksempel en nabo, en lærer eller en 

barnehageansatt som skaper grobunn for en trygg tilknytning og endrede arbeidsmodeller. 

God tilknytning er det nærmeste vi kommer et psykologisk immunforsvar (Lyons-Ruth, 1999). 

Spedbarnsforskning viser at barn er født til samspill. De har en sansemessig kompetanse overfor mennesker. 

Barn orienterer seg mot ansikter, imiterer fra fødsel, skiller mors stemme fra andres og skiller mors melk på 

lukten. 

Vi er programmert for å tilfredsstille for å overleve, vi skanner våre omgivelser for å finne ut av hva de 

ønsker og prøver å tilfredsstille det. Vi blir tidlig gode til å forstå hva omsorgsgiver ønsker. Vi lærer tidlig 

hva som skal til for å få vår omsorgsgiveres oppmerksomhet og hva som gjør våre omsorgsgivere 

fraværende. Et godt eksempel her er mobiltelefon. Barn helt ned i 8 måneders alder slutter å henvende seg til 

omsorgsgivere med en mobiltelefon i hånden. De har lært at oppmerksomheten da er på mobiltelefonen. 

Dette skaper mye stress for barnet og omsorgsgiver er ikke til stede for å redusere stresset, noe som kan 

påvirke barnets tilknytning på en negative måte.  

Barn søker samspill og det er spesielt det synkrone samspillet som er viktig. Man toner seg inn og er med 

barnet og det skaper velbehag. Å være sammen skaper velbehag. Det synkrone samspillet er nøkkelord for 

det som er utviklingsfremmende. Forskning viser, at hos barn som opplever synkront samspill og mye delt 

glede, utvikles hjernen bedre. 

Bakgrunnen for COS 
 

Dette er det som var utgangspunktet for utviklingen av COS-I. Circle of Cecurity – Intervention, 

(Trygghetsirkelen – Intervensjon), en modell som illustrerer de mest fremtredende trekkene ved trygg 

tilknytning, som ble laget av Bert Powel, Glen Cooper, Kent Hoffman og Bob Marvin. Modellen ble den 

viktigste brikken i deres behandlingsmodell for tidlig intervensjon. Modellen ble utviklet for å hjelpe 

vanskeligstilte mødre i deres foreldrerolle og utviklingen av tilknytning for deres barn. 

 

Gjennom dette arbeidet ble det tydelig at dette ville være noe alle foreldre barn relasjoner ville profitere på. 

De utviklet derfor et program for foreldre med utgangspunkt i den samme Trygghetssirkelen som de kalte 

COS-P, Circle of Cecurity – Parenting. Dette er et foreldreveiledningsprogram som tar utgangspunkt i en 

DVD med videoklipp som gjennomgås sammen med veileder (i gruppe eller individuelt). Gjennom 

refleksjon og tilføring av kunnskap kan foreldre/omsorgspersoner endre sin indre arbeidsmodell og ved 

behov endre sin relasjon til sitt barn. Dette vil i neste omgang kunne føre til endring av barnets 

tilknytningsmønster. COS fokuserer på at det er omsorgspersonen som må endre sin måte å møte barnet på, 

og at det aldri er for sent å forbedre en persons tilknytningsmønster.  
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Modellen er også gjennom Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad introdusert som en modell for å 

skape trygg tilknytning mellom barn og omsorgspersoner i barnehage.  

Det å være sammen med, er på mange måter det mest sentrale i COS. Det er så enkelt og det handler om at 

hvert enkelt barn har behov for nære omsorgspersoner som anerkjenner og bekrefter deres følelser ved å 

være sammen med, snarere enn å benekte disse følelsenes betydning. 

Bakgrunnen for dette er flere tiår med forskning som viser at vi lærer å håndtere våre følelser (sinne, tristhet, 

frykt, glede, skam og nysgjerrighet) ved å oppleve voksne som støtter, bekrefter og er med oss i disse 

følelsene og ikke bare fokuserer på vår atferd.  

Forskning viser at 2 åringer som har blitt møtt av voksne på denne måten er mindre krevende, har færre 

raserianfall, er mer lydhøre og samarbeider bedre med sine foreldre enn 2 åringer som ikke har blitt møtt på 

denne måten. 

I vitenskapen snakkes det om at denne fellesreguleringen av følelsene fører til selvregulering på sikt. Altså, 

denne delingen av følelser skaper trygghet om at følelsen er ok og bidrar til at barnet på sikt kan håndtere 

følelsen selv. 

 «Når jeg vet at du bryr deg om følelsene mine og hvordan det føles for meg, trenger jeg ikke å føle meg så 

alene og overveldet av det som virker så vanskelig i øyeblikket. Når du hjelper meg med å organisere det 

som for øyeblikket oppleves kaotisk, kan jeg roe meg ned og skape mening i det som tidligere føltes så 

vanskelig. Dette hjelper meg å skape trygghet og kapasitet til å håndtere disse følelsene på egenhånd.» 

Å være sammen med handler hele tiden om balanse. Barn lærer at følelser er viktig og kan deles, men noen 

ganger ikke med en gang. «Jeg ser at du er lei deg akkurat nå, men vi må gå ut i bilen og kjøre til 

barnehagen slik at jeg rekker jobben. Jeg vet at du har det vanskelig nå og det skal vi snakke om etterpå.» 

Ganske enkelt, vi lever sammen i et felleskap. Alle barn trenger å vite at deres følelser er det viktigste noen 

ganger, men de trenger også å lære at andre mennesker har følelser og prioriteringer som er like viktige for 

dem. Kort sagt, vi kan dele både dine og mine følelser. 

Målet er å hjelpe barnet til å forstå at deres følelser er viktig og kan deles. Det er likevel viktig for de voksne 

å ikke overfokusere på hver enkelt følelse hver gang, men vise barn at også andre har følelser. 

 

Målet med COS 

Målet med COS er å fremme mentalisering av barnet (foreldrereflekterende funksjon), og dermed skape 

grunnlag for trygg tilknytning (Brandzæg, Smith & Torsteinson, 2011). 

Foreldrereflekterende funksjon vil si at foreldrene skal reflektere over sin egen rolle og utøvelse som 

foreldre. 
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Trygg tilknytning, en av grunnpilarene i vårt pedagogiske grunnsyn. 
 

Når trygg tilknytning er så viktig i små barns liv, må vi som barnehage ta dette på alvor og jobbe 

systematisk med det. 

COS setter fokus på trygg tilknytning på en enkel og lettfattelig måte, som alle kan forstå og lære. Dette gir 

oss en felles pedagogisk plattform og et felles språk. Flere institusjoner i samfunnet rundt familiene har også 

begynt å ta i bruk COS, noe som vil føre til en mer helhetlig og gjenkjennbar terminologi. Dette vil på sikt gi 

oss som fagpersoner i barnehagen et felles språk og en felles plattform med for eksempel helsestasjonen.  

COS gir oss mange muligheter til egenrefleksjon og refleksjon rundt vår utøvelse som omsorgspersoner, 

som alle barna i Hovdeplassen vil profitere på. Dette vil være med å skape grunnlag for trygge barn og 

trygge foreldre. 

Vi vil at Hovdeplassen barnehage skal ha en humoristisk og vennlig kultur, som innbyr til å jobbe bevisst 

med å skape en sensitiv og omsorgsfull atmosfære, som barn og voksne trives godt i. Her mener vi at COS 

er et godt verktøy. 

Vi vil at alle voksne i Hovdeplassen skal bli bedre rustet til å møte barns behov for trygg tilknytning. 

Gjennom å bruke COS som refleksjonsverktøy, å være voksne som følger barnas behov der det er mulig og 

som tar tak når det er nødvendig, mener vi at vi vil utvikle en kultur som setter barn, barns behov og barns 

følelser i fokus.  

Barn trenger voksne som har mot til å føle barnet, ta inn barnets følelser, og følge en omsorgsimpuls. Barn 

trenger voksne som er mentalt til stede, og som handler ut ifra det de føler barnet trenger, også der hvor 

handlingen kanskje går imot en kulturell regel i barnehagen (Brandzæg, Torsteinson & Øiestad, 2014). 
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Slik jobber vi med COS i Hovdeplassen barnehage 

Alle voksne i Hovdeplassen barnehage har gjennomgått COS-P veiledning og har god kunnskap om 

trygghetssirkelen. Dette danner grunnlaget for å være en omsorgsgiver som reflekterer over hvordan han/hun 

skal møte hvert enkelt barn på en best mulig måte. Ved at hver enkelt voksen utarbeider personlige mål for 

hvordan de skal bli bedre omsorgsgivere, får vi bevisste og reflekterte voksne, som har fokus på barns 

behov.  

På alle nivå i organisasjonen har vi mål for COS. På gruppemøter, personalmøter og planleggingsdager 

jobber vi systematisk med målene for barnehagen, gruppene eller den enkelte ansatte.  

Ved hjelp av teori og praksisfortellinger fra vår barnehagehverdag reflekterer vi sammen og individuelt over 

hvordan vi kan gjøre jobben som omsorgsgivere i Hovdeplassen barnehage enda bedre. 

Alle mål for enkeltbarn og grupper av barn skal være forankret i COS. 

 

Mål for COS i Hovdeplassen barnehage 2016 - 2021 

Alle voksne skal ha gjennomgått COS-P veiledning. (Nye ansatte skal ha begynt veiledningen innen 6 mnd. 

etter fast ansettelse) 

Alle voksne skal ha kjennskap til grunnlaget for og teorien bak COS-P. 

Alle barn skal oppleve at de får støtte i sin utforskning og at de alltid kan komme til en voksen for påfyll. 

Alle voksne skal møte barns følelser med anerkjennelse og bekreftelse, og hjelpe dem med å regulere dem.  

Alle voksne skal bli bedre til å se og møte barns behov, både oppe og nede på trygghetssirkelen. 

Vi skal heve hele personalets kompetanse om barns behov for trygg tilknytning, følelsesregulering og 

viktigheten av at barn blir møtt i forhold til sine behov og ikke på grunnlag av sin atferd. 

Hele personalet skal bli bedre på å reflektere rundt egen og andres måte å jobbe med trygghetssirkelen på.  

Barnehagen ønsker å tilby foreldrene COS-P i gruppe. 

Sosial kompetanse 
 

Da begrepet sosial kompetanse først dukket opp ble det mye brukt innenfor sosial læringspsykologi, 

beskrevet og behandlet som medisinske begreper (Jahnsen, Ertesvåg & Westrheim, i Udir – veiledning for 

skole, 2003, s.13).  

I senere tid, i tilnærming av sosial-kognitiv læringsteori, gir Bandura (1977) sosial kompetanse en annen 

vinkel rettet mot forhold mellom individ og miljø. Sosial kompetanse forstås som et sett ferdigheter, 

kunnskap og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og 

vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling (Garbarino, 1985, i Udir, 2003, 

s. 10).  

Sosial kompetanse er viktig i relasjonsbygging på ulike nivå. Denne inngår, ifølge Vygotsky, i alle typer 

samspill og har sine røtter i de sosiale relasjonene (Strandberg, 2008).  

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne 

kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns 

evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståelse for sosiale forhold og prosesser og mestring 

av sosiale ferdigheter, krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles 

kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Alle barn må 
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få varierte samspillserfaringer. Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). 

En ukritisk tilpasning til ethvert sosialt miljø kan innebære at barn og unge tilpasser seg sosiale miljø som 

ikke er etisk forsvarlige (Lamer, 1997). 

Kari Lamer deler begrepet sosial kompetanse inn i 5 forskjellige delområder: 

Empati og rolletaking er evnen til å sette seg inn i andres følelser og tanker samt klare å sette ord på det. 

Man tar de andres rolle. 

Når vi viser empati, er det den andres følelser vi prøver å forstå, og egne erfaringer med liknende situasjoner 

kommer i bakgrunnen.  

Empati kommer ofte til uttrykk gjennom handlinger. Barna kan for eksempel tenke at de selv kan gjøre noe i 

en situasjon som er vanskelig for en annen. Empati gjør barna bedre i stand til å kommunisere med, vise 

omsorg for og hjelpe hverandre. Dette er forutsetninger for nærhet mellom barna og utvikling av vennskap. 

Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en 

gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye 

vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en 

forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling. 

Prososial atferd er positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, 

anerkjenne, inkludere og vise omsorg for hverandre.  

Prososial atferd handler om at barna gjennom sitt samspill med andre mennesker utvider sin etiske horisont 

ved at de internaliserer felles normer for atferd og handler ut fra dem (Lamer, 1990). 

Selvkontroll er å kunne ta hensyn til andre og utsette sine egne ønsker og behov i situasjoner som krever 

kompromisser, felles avgjørelser og turtaking. Barna lærer å vente på tur og å innordne seg andres forslag. 

Selvhevdelse handler om å være trygg på seg selv og kunne fronte egne meninger og tanker. Det å tørre å 

stå imot gruppepress, være aktive, deltakende og medvirkende i fellesskapet, ta initiativ til og å delta i 

samtaler, lek og ulike aktiviteter. Det er en viktig del av det å bli et selvstendig individ. 

Lek, glede og humor gir livsglede og kan løse opp vanskelige situasjoner. De voksne må bidra ved å vise at 

de verdsetter barnas lek, humor og glede, og at de lar det få plass i barnehagehverdagen. 

 

Målet med sosial kompetanse 
Barna skal bli reflekterte, omsorgsfulle og gode medlemmer av et sosialt felleskap. 

 

Sosial kompetanse, en av grunnpilarene i vårt pedagogiske grunnsyn 
 

Barn er sosiale helt fra fødselen, og de kommuniserer med voksne og hverandre både gjennom kroppslige og 

språklige handlinger. Begrepet sosial kompetanse definerer evnen til å mestre samspill med andre. Sosial 

kompetanse er sentralt for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og 

likeverdig deltaker i samspillet med andre barn. Et barn som samhandler godt med andre, kan både tilpasse 

seg fellesskapet og være en synlig deltaker som hevder sin plass. Forskning viser at barns evne til å etablere 

vennskap i stor grad henger sammen med den sosiale kompetansen de innehar. Sosial kompetanse består av 

et sett ferdigheter som naturlig inngår i en helhet i barnas samspill, for eksempel selvfølelse, empati, 

prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll. Hvilke ferdigheter som er aktuelle, vil avhenge av situasjonen 

og sammenhengen. I relasjonene mellom voksne og barn i barnehagen videreutvikler barnet den sosial 

kompetansen som det trenger i relasjoner til andre mennesker generelt (Utdanningsdorektoratet, 2016). 
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Samfunnet som barna vokser opp i endrer seg raskt. Barn tilbringer mye tid i barnehage og må hver dag 

forholde seg til flere ulike sosiale arenaer. Uten et grunnlag for sosial kompetanse står de i fare for å falle 

utenfor. Barna må lære å beherske samfunnet rundt seg og utvikle sosiale ferdigheter. Barn som ikke 

utvikler sosial kompetanse vil ofte slite i kontakt med andre og kan utvikle dårlig selvtillit (Vetland 2013). 

Et sosialt kompetent barn kan både tilpasse seg, ta hensyn til andre og hevde egne behov. Det vil si at det er 

både prososialt og selvhevdende. Prososial atferd vil i noen grad innebære en tilpasning til sosiale miljøer. 

 

Slik jobber vi med sosial kompetanse i Hovdeplassen barnehage 
Som hjelpemiddel i vårt arbeid med å utvikle barnehagebarnas sosiale kompetanse bruker vi «Du og jeg og 

vi to» av Kari Lamer og «Hjerteprogrammet». «Du og jeg og vi to» er et verktøy som hjelper ansatte i 

barnehager å fremme og støtte barns utvikling av sosial kompetanse. Programmet består av fortellinger med 

tilhørende bilder knyttet til hvert område innen sosial kompetanse. I tillegg finnes forslag til spørsmål, 

oppgaver, sanger, eventyr osv. som man kan benytte.  

«Hjerteprogrammet» er beregnet mer for de yngste i barnehagen. Oppgavene er enkle og fortellingene er 

illustrert med flere bilder. 

Vi vil bruke disse verktøyene i hverdagssituasjonen i barnehagen. I tillegg vil vi bruke materialet i 

forbindelse med samlinger og temaarbeid.  

  

Mål for sosial kompetanse i Hovdeplassen barnehage 2016 – 2021 
Alle voksne skal kjenne og kunne bruke både «Du og jeg og vi to» og «Hjerteprogrammet»  

Barna skal bli kjent med hvordan man hjelper, viser forståelse og omsorg og inkluderer andre mennesker. 

Barna skal lære om og sette ord på egne og andres følelser. 

Barna skal føle trygghet slik at vennskap kan dannes og ivaretas. 

Barna skal kunne ta imot og gi hjelp, stille opp for andre og akseptere at alle er forskjellige.  

Barna skal øve på å ta ansvar for egne handlinger og rette opp i ting som har gått galt. 

Barna skal øve på å tenke før de handler og å utsette egne ønsker og behov.  

Barna skal øve på å kontrollere egne impulser, men også å komme med gode løsninger.  

Barna skal lære å stå for egne meninger og tørre å være i fokus.  

Barna skal lære å ta initiativ og medansvar, og gjennom egne meninger påvirke aktivt det miljøet de er en 

del av. 

Barna skal kunne skille lek fra annen aktivitet og tolke lekesignaler. De skal kunne la seg rive med, føle 

glede, slappe av og ha det moro. 

Språkutvikling 
 

Språk er evnen til å forstå symboler og kunne bruke/utnytte symboler i tenkning og kommunikasjon, og har 

en viktig sosial og emosjonell funksjon. Språk kan være handling og regulator for atferd. Det er et redskap 

for tanken og for tilegnelse av kunnskap og ferdigheter.  

 

Vi kan dele språket inn i tre ulike deler; brukssiden (pragmatikk), innholdssiden (semantikk) og formsiden 

(fonologi og morfologi/syntaks). 
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Språkutvikling hos barn betyr å tilegne seg disse ulike delsystemene i språket:  

 Fonologisk utvikling – å lære språklydene.   

 Morfologisk utvikling – å lære hvordan ord blir laget og bøyd. 

 Syntaktisk utvikling – å lære å sette sammen ord. 

 Tekstutvikling – å lære å binde sammen setningene. 

 Semantisk utvikling – å lære hva ordene betyr. 

 Pragmatisk utvikling – å lære hvordan språket kan brukes. 

 

Språk er en av de aller viktigste ferdighetene barn lærer seg i førskolealder. Uten et funksjonelt språk er det 

vanskelig å delta aktivt i sosiale sammenhenger, samt tilegne seg kunnskap og ferdigheter (Espenakk m.fl., 

2011).  

 

Språklæring er en kreativ prosess der det enkelte barnet på mange måter bygger opp (konstruerer) språket fra 

grunnen av. Barnet er en aktiv og kreativ språktilegner som på bakgrunn av egne erfaringer bygger opp sitt 

språk. Samspillet med omgivelsene – da særlig foreldre eller nærmeste omsorgspersoner – har avgjørende 

betydning for språktilegnelsen (Espenakk m. fl., 2011). 

 

Normalt skjer språkutviklingen raskt fra barn forstår betydningen av de første ordene i 10 – 14-måneders 

alderen, og fram til de behersker de fleste språklyder og grammatiske aspekter i 4-års alderen. Etter 4-års 

alderen får barna større ordforråd, mer språklig kunnskap og lærer seg etter hvert skriftspråket (Ellertsen, 

2002).   

 

Språkutviklingen er, ifølge «Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehage», delt opp i tre faser: 

 

Fase 1: Det grunnleggende systemet i språket, ca. 1-3-årsalderen. 

I denne perioden lærer barn ord som er knyttet til deres umiddelbare erfaring fra dagliglivet og bygger 

dermed opp et ordforråd. De lærer hovedregelen rundt ordbøyning, setninger og tekst der ord blir satt 

sammen til korte setninger, og får de fleste lydene på plass i sin uttale. I løpet av treårsalderen har barna 

tilegnet seg hovedtrekkene i førstespråket (morsmålet) sitt. 

 

Fase 2: Forbedring, stabilisering og ordforråd, ca. 4-6-årsalderen. 

Barnas ordforråd vokser kraftig og bøyningsmønsteret i språket kommer på plass. Barna mestrer lengre 

setninger på grunn av at de nå tar i bruk småord som og, men, for, hvis, at og liknende. I tillegg er de fleste 

lydene og konsonantgruppene på plass. 

 

Fase 3: Tekstutviklingsfasen, fra ca. 6-årsalderen og utover. 

Nå kan de fleste barn fortelle en historie uten hjelp. Videre framover mot 9-årsalderen får barna grep om 

fortellingen og de grammatiske reglene som gjelder for hvordan vi binder sammen setninger.  

(Utdanningsdirektoratet, 2009) 

 

Barn lærer språk i samhandling med andre mennesker, spesielt voksne omsorgsgivere. Gjennom samspill 

lærer barnet først og fremst om fellesskap og hvordan det er å være sammen med andre mennesker. Barnet 

får også kunnskap om den sosiale samhandlingen, som igjen gir grunnlag for utviklingen av kommunikative 

og språklige ferdigheter. 
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Språket vårt er et produkt av arv og miljø. Barnet har fra fødselen av en forutsetning for å utvikle språk, men 

har behov for å ha samvær og samspill med andre. Miljøet har således stor betydning for barnets 

språkutvikling. I de første leveårene er språkforståelsen situasjonsavhengig, her og nå. Et barn kan forstå ord 

uten å knytte mening til ordene. Allerede ved 4-5-måneders alderen viser barnet interesse for gjenstander, og 

den voksne setter ord på hva barnet er opptatt av. Ved 1-års alderen kommer de første ordene, 

ordsamlerstadiet, her må barnet lære seg hva ordene betyr og hvordan ordene brukes. Det er store 

individuelle forskjeller mellom barn. Noen vil ha et passivt ordforråd før de begynner å snakke, mens andre 

igjen snakker for å forstå.  

 

Språket brukes i alle situasjoner i hverdagen, både formelle og uformelle; ved bleieskift, ved matbordet, 

under frilek, i samlingsstund, i rim og regler, på tur osv. Kommunikasjonen foregår mellom barn og voksen, 

mellom barn og barn og mellom voksen og voksen. Alt dette er med på å utvikle barnas språklige 

kompetanse.  

 

Ved å rime og tulle med språket, utvides barnas språkforståelse og deres ordforråd. Gjennom leken utvides 

også barnas ordforråd, ved at de med språket snakker om og utvikler leken. 

 

Rim, regler, dikt og sang kan være en snarvei inn i språket. Barn kan ofte synge sanger med lange setninger, 

før de kan produsere dem selv. Og tospråklige barn kan ofte være med på rim, regler og tulleord, før de vet 

hva det betyr. 

Høytlesning er viktig både for språkutvikling, nærhet mellom voksne og barn, som hjelp til bearbeidelse av 

opplevelser og som læring. Gjennom høytlesning får de oppleve et mere komplekst språk, og de får en 

betraktelig utvidelse av ordforrådet. Dette vil i tillegg forberede barna på det språket de møter i lærebøker på 

skolen. Vanskelige tema er også lettere å snakke om gjennom bøker, det være seg skilsmisse, vold, død eller 

krig. Dette kan være opplysende for de barna som ikke har opplevd dette, men bearbeidende og hjelpsomt til 

de som sitter med erfaring om temaet. Fortellingen er også viktig, den kan både være en oppramsing, uten en 

spenningskurve eller et overraskende poeng, men den kan også være et eventyr eller en fortelling om noe 

spennende som har hendt. Ved å lage fortellinger sammen med barna, blir både barn og voksne utfordret i 

sin fortellerkunst. 

Utforsking av skriftspråket kommer på slutten av barnehagetiden. Barn i 4-6-års alderen er opptatt av 

bokstaver og det skrevne ord. Ofte er det barnets navn som er utgangspunktet for interessen. 

Ved å ha et godt utviklet førstespråk (morsmål) vil barna også lettere kunne tilegne seg et andre eller tredje 

språk.  

 

Slik jobber vi med språk i Hovdeplassen barnehage 
Gjennom å være kompetente og bevisste voksne vil vi ha fokus på å hjelpe barna til å utvikle et godt språk.  

Personalet bruker språket sitt aktivt og bevisst i alle hverdagssituasjoner og i forbindelse med andre 

opplevelser. Barna språkbades, ved at de voksne benevner og setter ord på alt som foregår i 

barnehagehverdagen. Språk i bruk er språk i utvikling. 

Vi legger vekt på å føre gode samtaler med barna. Blant annet gjennom å invitere småbarn til en samtale om 

for eksempel på- og avkledning; «Tror du foten finner veien ut gjennom buksebeinet? Se der kom den!» Den 

voksne venter ikke på svar, men den gir tydelige tegn til barnet om at det nå er barnets tur til å gi signal. 

Eller når barnet kommer løpende for å fortelle at han/hun «speis 3 fiskekaker til lunsj». Da er det gode svaret 

at du viser at du er imponert over mengden mat, samtidig som du sier; «Spiste du 3 fiskekaker? Det var 
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mye!» På denne måten utvider den voksne det barnet sier, og hjelper det til å høre den korrekte språklige 

formen uten at det skjer gjennom en rettelse på språket.   

Personalet gir barna gode forklaringer på det de spør om. De voksne undrer seg sammen med barna og stiller 

spørsmål for å hjelpe barna til å utdype og forklare. Personalet er aktivt lyttende til det barna sier og lar 

barna få tid til å fortelle ferdig. De voksne lærer barna ulike begreper som navnet på fargene, ved bevisst 

bruk av dette i hverdagssamtalene. 

Personalet leser høyt og er bevisste på hvordan de leser for barna. Vi forsøker å lese for barna, eller fortelle 

fortellinger, hver dag.  

Gjennom vår satsning på å øke barnas realfagskompetanse, vil vi ha fokus på begrep innenfor rom, antall, 

mengde og form. Vi vil også snakke om tall, hvordan symbolene ser ut og hva de betyr. 

Vi legger til rette for rollelek. For eksempel i familierommet er det et «hjem» og en «butikk». Her kan barna 

for eksempel leke butikk. Hvor mange/hvor mye koster det? Ved å si navnet på det de ønsker å kjøpe utvider 

de ordforrådet og får brukt språket verbalt. Barn og voksne kan skrive navn på gjenstander og huskelapper.  

Bevisst bruk av rim, regler, sanger, sangleker og regelleker. Sammen rimer og tuller vi med språk og ord og 

jobber med tekstskaping. Vi oppmuntrer til lekelesing og lekeskriving og navngir det barna skriver og 

tegner. Vi har månedens sang, rim og regle, der vi utvider barnas ordforråd med en ny sang, rim og regle 

hver måned. Dette er en del av kulturformidlingen og samtidig får barna en følelse av lydene og rytmen i 

språket. Dette kan være med å gi oss sanseinntrykk og estetiske opplevelser. Barna får oppleve at språket 

kan være både rart, interessant, vakkert og stygt.  

Personalet tar barna aktivt med i situasjoner hvor de skriver/leser. For eksempel ved innkryssing/utkryssing 

av barn og ved skriving av «dagen i dag». Ved at barna er med på å diktere tekster, for eksempel «Dagen i 

dag» eller andre fortellinger, opplever de at det de sier, kan skrives ned og leses igjen av andre ved en senere 

anledning.  

 

Med skolestarterne jobber vi spesielt med bokstaver og lyder. Skriver ulike bokstaver. Skiller ut bokstaver i 

for eksempel navn og overskrifter. Hvilken bokstav er først, sist, i midten? 

Vi har faste tider for språkgrupper og lekegrupper hver uke. 

 

Flerspråklighet og utvikling av førstespråk (morsmål) og andrespråk 
Morsmål sies å være det språket man lærer fra fødselen, men hos en del barn kan det være både to og noen 

ganger tre språk. Disse barna sies å ha tospråklighet eller flerspråklighet som morsmål.  

 

For mange flerspråklige barn er barnehagestart det første møte med et nytt språk. Disse barna forstår ofte at 

de ikke kan kommunisere med andre på sitt morsmål. De kalles suksessivt tospråklige fordi de allerede har 

et utviklet morsmål. Noen barn lærer to eller flere språk fra begynnelsen og disse kalles simultant 

tospråklige. De fleste suksessivt tospråklige barn har en ikke-verbal periode hvor de bare lytter og ikke 

bruker det nye språket. De flerspråklige barna må ikke måles mot enspråklige barn i hvert av sine språk, men 

som en helhet med alle sine språk. Dette vil som regel vise at de flerspråklige barna ikke ligger etter i sin 

språkutvikling, men har ord fordelt på to eller flere språk. I denne perioden er språkblanding vanlig, enten i 

setninger, bøyning, ord eller med lyder.  

 

I Hovdeplassen har vi mange flerspråklige barn og voksne, og det er viktig at vi støtter foreldrene i å bruke 

morsmålet sitt hjemme. Dette er sentralt for at barna skal utvikle et godt førstespråk (morsmål).  Alle 

flerspråklige familier får heftet, ”Barn i flerspråklige familier”. Det å anerkjenne barnas morsmål, oppfordre 
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dem til å bruke det og gi dem mulighet til å vise stolthet og glede over det, er viktig for barnas selvbilde. Vi 

vil også benytte oss av de i personalet som behersker barnas morsmål for å støtte barna i deres 

språkutvikling. I tillegg til dette markerer vi hvert lands nasjonaldag med å henge opp landets flagg, snakke 

om hvilke barn eller voksne som kommer fra dette landet, hvor det ligger og bli kjent med ordene; «Hei, Ha 

det og Takk» på det respektive språk. 

 

Alle flerspråklige barn er med i en språkgruppe, hvor fokus er språk- og begrepsforståelse på norsk. 

Språkgruppene er en arena hvor barna får øve språket og høre det norske språket brukt korrekt. Her brukes 

sanger, rim, regler, spill og andre aktiviteter i tillegg til høytlesning.  

 

Mål for språkutviklingen i Hovdeplassen barnehage 2016 – 2021 
Barna skal få gode generelle språkferdigheter ved at språket knyttes til handlinger og til konkrete og 

mangeartede opplevelser.  

Barna skal utvikle forståelse for og produksjon av situasjonsuavhengig språk.  

(Situasjonsuavhengig språk får vi blant annet når fortelleren og lytteren ikke samtidig ser/opplever det 

samme. Et slikt språk krever at barnet må kunne sette seg inn i fortellerens situasjon hvis det skal kunne 

forstå hva som blir fortalt eller å kunne sette seg inn i lytterens situasjon for å være i stand til å fortelle en 

forståelig historie.) 

Barna skal utvikle metakunnskap om tenkning, språk og kommunikasjon.  

(Dette innebærer å kunne se språket i et utenfra-perspektiv og betrakte det som et system som kan analyseres 

og snakkes om, for eksempel at ordet fotball er sammensatt av fot og ball.) 

Barna skal få erfaring med lesing og skriving, både gjennom at personalet leser og skriver, og ved at barna 

selv lekeleser og lekeskriver. 

Barna skal lære seg å sette ord på egne og andres følelser og opplevelser. 

Barna skal øve seg på å lytte til det andre forteller. 

Barna lærer seg forskjellige sanger, sangleker, rim, regler og regelleker. 

Personalet spiller spill og jobber med lytteleker sammen med barna. 

Alle flerspråklige barn skal ha egne arenaer hvor de kan øve spesielt på det norske språket. 

Lek 
 

Lek er en viktig aktivitet i barnehagen. I Rammeplanen står det at Barnehagen skal bidra til den gode 

barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en 

grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som 

grunnlag for læring og allsidig utvikling (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 16).  

Å definere lek er ikke enkelt, men man kan si at den er «på liksom» eller «som om». Den skiller seg fra 

virkeligheten og vet at den ikke er «på ordentlig» (Olofsson, 1993, s. 16). For barn er lek lystbetont, 

lokkende og full av glede. Sett fra et pedagogisk perspektiv er lek også læring, formidling av kultur og 

utvikling av sosial kompetanse. Barn kan leke alene, eller sammen med andre. I lek kan barn bruke fantasien 

til å skape sin egen verden. Leken kan være basert på erfaringer og kunnskaper de har, samtidig som den kan 

være basert på en fantasiverden. I leken blir ofte grensen mellom virkelighet og fantasi uklar. Pinner kan 

være pinner, eller noe helt annet. De tilpasser objektene etter de behovene leken skaper (Olofsson, 1993, s. 
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150). I leken kan barn utforske følelser, roller og erfaringer som de ikke har evne til å bearbeide på 

egenhånd.  

Det er vanskelig å komme med en konkret enkel definisjon på lek som omfavner alle sider av den. I stedet 

for har Lillemyr laget det han kaller «en dimensjonal forståelse av lek». Her deler han inn leken i fire 

dimensjoner, som igjen bygger på Levy sin modell for lekforståelse. Levy beskrev lek som fenomen 

gjennom tre dimensjoner: indre motivasjon, suspensjon av virkeligheten og indre base for kontroll. Lillemyr 

tok utgangspunkt i denne modellen og tilførte samspill som den fjerde dimensjonen (Lillemyr, 2010, s. 42-

44). 

1. Indremotiverte; forbundet med barns selvutvikling. Forbundet med spenning og lystfølelse og får 

derfor sterk tiltrekning på barn.  

2. Suspensjon av virkeligheten; barnet setter seg selv til side, med den frihet og de muligheter til bruk 

av fantasi, skapende evne og egne forutsetninger, dette gir. Barnet vet selv at det «later som» i leken.  

3. Indre base for kontroll; barnet tar initiativ, setter grenser og er selv aktivt med i valget av egen rolle 

eller funksjon i leken. Barnet tilpasser seg andre, men bestemmer mye av sin medvirkning selv.  

4. Samspill; lek er også samspill og kommunikasjon. Barnet oppfatter signalet «dette er lek» og går inn 

med spesielle samspills- og lekeferdigheter. Deltakelse i leken krever at barnet har evne til å 

kommunisere på flere plan. Det må skjønne hva som er lek, forstå reglene for samspillet, kunne 

identifisere seg med temaet og ha evne til å delta i utviklingen av leken.  

I barnehagen er det viktig at de voksne ser på leken som en arena for både glede og læring. Barnet står 

sentralt i lekens verden. Voksnes tolkning av barns lek vil alltid preges av den voksnes kunnskaper, verdier 

og erfaringer. Lek kan virke formålsløs og tilfeldig på voksne, men barns lek har en egenverdi. (Lillemyr, 

2010, s. 41). 

For at barn skal kunne bruke kreativiteten sin til å konstruere en lekeverden, kreves det at omverden ikke 

forstyrrer barna. De trenger å komme inn i en tilstand Csikszentmihalyi beskriver som flytsonen (Lillemyr, 

2010, s. 32). Barn er i flytsonen når de er helt oppslukt i leken. De glemmer tid og sted, noe som gjør at de 

kan utforske og utfolde seg fritt. Men det kan ta tid før barna kommer til dette stadiet. Det er derfor viktig å 

vurdere om det er nødvendig å ta barna ut av flytsonen, og reflektere over avbrytelsene vi skaper i 

barnehagedagen. Hvordan påvirker dette barnas lek? Csikszentmihalyi beskriver to kriterier som avgjør om 

et individ kan komme i flytsonen (Lillemyr, 2010, s. 218). Det er viktig at aktiviteten, lek, ikke blir for 

kjedelig. Den er avhengig av at noe nytt (kunnskaper/erfaringer) tilføres ellers stagnerer den og blir ikke like 

spennende og lokkende for barna. Samtidig er det viktig at det ikke blir for mye nytt i leken, som kan føre til 

at leken blir for skummel og uforutsigbar. Det optimale er en balanse mellom det trygge allerede tilegnede 

og det nye utfordrende og spennende. Det er derfor viktig at barnehagen og personalet stimulerer til variert 

og utviklende lek. Barnet ønsker å oppnå en likevekt mellom trygghet og utfordring. 
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Modell for indrestyrt motivasjon (Kilde 

Csiksentmihalyi, 2000) Fra Lillemyr, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Personalet og barnehagens fysiske miljø har en sentral rolle i barnas utvikling og læring gjennom lek. I følge 

Vygotskij må barn være i den proksimale utviklingssonen for å best kunne lære og utvikle seg. Han deler 

barns utvikling og læring inn i tre deler. 

1. Den eksisterende utviklingssonen er de erfaringene og kunnskapene de allerede har tilegnet seg.  

2. Den potensielle utviklingssonen er dit barnet kan komme med veiledning av voksne eller andre barn.  

3. Den proksimale sonen er avstanden mellom de to første sonene.  

Vygotskij viser til viktigheten av at skolen ser på samspillet mellom det eksisterende og det potensielle. Det 

kan ikke være for kjedelig eller for utfordrende. Men i førskolealderen ser Vygotskij på læring som ikke 

bare bygget på tradisjonell undervisning. Han ser verdien av leken i barns utvikling og læring. I leken kan 

normer og regler brytes. Det sies at barnet kan være et hode høyere enn seg selv (Lillemyr, 2010, s. 131). 

Barnet kan utforske roller og samhandlinger som det normalt ikke er gitt at barn har. Det kan late som om. 

Selve leken og samspillet i leken gjør at barna kan oppnå den potensielle utviklingssonen (Lillemyr, 2010, s. 

125-135). 

Lek starter i spedbarnsalderen ved at voksne «leker med barnet», slik som å blåse på og kile barnet. De 

voksne animerer ofte leker, dukker sier «heihei», brannbiler uler og kosedyr lager dyrelyder. Allerede her 

lærer barn at lek skiller seg fra virkeligheten. Den voksne tolker barnets bevegelser og mimikk og aner 

mening og hensikt. Når barnet starter å putte klosser i en kasse kan den voksne si «så bra at du hjelper meg å 

rydde».  Barnet får en begynnende forståelse for kommunikasjon slik at barnet senere kan fungere i en sosial 

setting (Olofsson, 1993, s. 54-55).  

Imitasjon kommer tidlig til syne i leken. Det starter med å etterligne den andres bevegelser, utrykk og 

følelser. Barnet bruker mye tid til å observere omgivelsene og utvikler deretter sitt repertoar med ulike måter 

å oppføre seg på, ulike kulturer og alt som for voksne er en selvfølge. Dette gir et godt grunnlag for den 

fremtidige rolleleken (Olofsson, 1993, s. 57).  

I 8- til 12-måneders alderen starter barnet å forstå hva ting brukes til og kan reprodusere dette i 

førsymbolske handlinger som å trekke skoen til foten. Dette utvikler seg til latesom lek (Olofsson, 1993, s. 

58). Etter hvert starter barn å skille lekens verden og den virkelige verden mer og mer. De trenger ikke 

lenger en gryte med mat i for å leke at de lager mat. De kan til og med gjøre det uten fysiske ting. De 

reproduserer bevegelser som et symbol på en aktivitet. Olofsson beskriver det som dekontekstualisering, at 

barnet gjør leken mindre avhengig av miljøet og tingenes egenskaper når de utfører transformasjoner i sin 

latesom lek (Olofson 1993, s. 59).  
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Desto eldre barnet blir og desto mer erfaren barnet blir med å leke, får barnet tydeligere roller i latesom lek. 

I rollelek har barnet roller de må forholde seg til. Deres væremåte og handlinger reflekterer rollen de har i 

leken. Der kan barnet utforske det de har tilegnet seg i sitt repertoar. Barn starter ofte med de tradisjonelle 

familierollene før de utvikler rollene til mer tydelig differensierte roller (Olofsson, 1993, s. 63-65). 

For barn er leken mange ganger en utprøvingsprosess. De får satt sin oppfatning av verdier og normer på 

prøve og får økt sin forståelse av problemer og konflikter det har vanskelig for å fatte, f.eks. konflikter som 

gjelder samhandling mellom mennesker. Gjennom dette utvikler barnet en grunnleggende sosial kompetanse 

(Lillemyr, 2010, s. 34). 

Lekesignalene er viktige i lek, og barn lærer tidlig at turtaking er en nødvendighet. Barnet beveger seg og 

den voksne svarer. Videre utvikler barn en begynnende forståelse for hvordan de kan drive leken fremover. 

De inviterer andre barn inn i leken ved å gi «skje-telefonen» videre til kameraten. Når barnet blir eldre 

bruker det språket i større grad til å styre lekens fremgang. «Så mistet jeg hjulet og da måtte du hjelpe meg» 

kan barnet si. Dette viser at de har et metaperspektiv i leken. De er ikke bare skuespillere som utøver rollen, 

men også regissører (Olofsson, 1993, s. 69).  

 

Slik jobber vi med lek i Hovdeplassen barnehage 
Vi legger til rette for et miljø som stimulerer til forskjellige former for lek 

Vi setter av tid til lek og er bevisste på hvilke avbrytelser som er nødvendige. 

Vi ser lekens egenverdi og egenart og lar lek som ikke nødvendigvis gir mening for voksne også få tid og 

rom. 

Vi har bevisste voksne som støtter barna i leken, og hjelper dem som trenger det til å komme inn i eller bli 

værende i leken. 

 

Mål for lek i Hovdeplassen barnehage 2016 – 2021 
De forskjellige rommene våre skal være innredet og tilrettelagt slik at de stimulerer til og er med på å utvikle 

forskjellige typer lek. Det skal være tilgang på lekemateriell i forskjellige former. 

Vi skal videreutvikle vår bruk av lek som pedagogisk virkemiddel. 

Barnehagens dagsrytme er lagt opp slik at den tar vare på lek og unngår unødvendige avbrytelser. 

Alle de voksne skal forstå viktigheten av leken for barna.  

De voksne skal bli bedre til å både legge til rette for og ta vare på barnas lek.  

Vi avbryter ikke lek uten at det er helt nødvendig. 

De voksne i Hovdeplassen skal hjelpe barn inn i lek og sørge for at ingen barn faller utenfor.  

Voksenrollen 
 

I Hovdeplassen barnehage jobber det kompetente voksne som har kunnskap om barn og deres behov. 

Gjennom COS utvikler vi oss til å bli større, sterkere, klokere og gode, slik at vi på en best mulig måte skal 

kunne se og støtte barna i deres utvikling. Gjennom faglig fokus på møter og planleggingsdager, øker 

personalet sin kompetanse og bruker den i de daglige møtene med barna. Gjennom bruk av PULS 

(Pedagogisk Utviklings- og Lærings Speil) får vi satt fokus på viktige forbedringsområder. Vi blir stimulert 



19 
 

til refleksjon og dialog, og det hjelper oss til å holde fokuset slik at vi får gjennomført nødvendige 

endringstiltak. 

De voksne i barnehagen har en viktig rolle som forbilder for barna. Vi skal vise med hele oss at vi bryr oss, 

og at alle er like betydningsfulle. Ros og positiv oppmerksomhet via COS og sosial kompetanse er våre 

arbeidsverktøy for å oppnå et godt miljø og ønsket adferd. Vi ser hvert enkelt barn og deres behov og hvilke 

behov hele gruppen har for læring og utvikling.  Personalet møter barn, foreldre og hverandre med tillit, 

åpenhet og respekt.  

Som hjelp til utøvelsen av voksenrollen støtter vi oss på de 7 prinsippene i Samspillsmetoden Dialog, 

utviklet av helsesøster Sigrid Hviding. Disse prinsippene bygger opp under metodene i COS og «Du og jeg 

og vi to». 

Hensikten med metoden er å sensitivisere og bevisstgjøre mennesker for sidene ved samspill som er særlig 

viktig for å fremme utvikling. Metoden bygger på et humanistisk verdisyn, som vises ved: 

 Likeverd. Alle individer er like mye verd og andres opplevelse av virkeligheten er like 

betydningsfull som ens egen. 

 Empati. Følelser kan ikke bestrides, og mennesker bør møtes mer på følelser enn på atferd. 

 Ressursorientering. Alle mennesker har positive ressurser som kan hentes fram og kan bidra til 

endring. 

De syv prinsippene: 

1. Vis at du bryr deg om barnet. 

Det er viktig for barns trygghet at du viser at du setter pris på dem. 

- Vis kjærlighet 

- Vis glede og entusiasme 

- Gi nærhet og fysisk kontakt 

2. Juster deg til barnet og følg dets utspill. 

Det er viktig for barns utvikling av sitt syn på seg selv at de får svar på egne utspill og aktiviteter. 

- Vær oppmerksom på barnets ønsker og kroppsspråk 

- Juster deg og følg barnets utspill 

- Vis at du forstår barnet 

3. Snakk positivt om det barnet gjør og er opptatt av. 

God følelsesmessig dialog er viktig for barns tilhørighet og for deres språkutvikling. 

- Få i gang dialog/samtale ved hjelp av øyenkontakt, smil, gester og gledesytringer 

- Turtaking, gjensidig utveksling av opplevelsesforståelse, ønske og behov 

- Fra «nei-sirkel» til «ja-sirkel» 

4. Gi ros og anerkjennelse. 

For å utvikle selvtillit og pågangsmot, trenger barnet en bekreftelse på det det gjør. For å utvikle et 

godt selvbilde trenger en anerkjennelse for den en er. 

- Gi barnet følelse av egenverdi og kompetanse 

- Reager positivt på det barnet gjør bra og forklar hvorfor det var så bra 

- Gi barnet bekreftelse på det det er, mer enn det det kan 

5. Felles fokus. 

Felles gjensidig oppmerksomhet er en forutsetning for god kontakt og kommunikasjon. 

- Hjelp barnet til å samle sin oppmerksomhet 

- Forsikre deg om at dere forstår hverandre 

- Vis frem det du ønsker barnet skal oppleve 

- Gjensidighet 

6. Gi mening. 

Barn trenger veiledning for å skape en verden rundt seg som oppleves som meningsfull. 
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- Beskriv og sett navn på barnets opplevelser og følelser 

- Vis følelser for det dere opplever sammen 

- Sammenlign med tidligere opplevelser 

- Still spørsmål 

- Fortell historier 

- Moral og etikk 

- Rollemodell 

7. Sett positive grenser. 

Barn trenger hjelp til å øve opp sin selvkontroll. 

- Forutsigbarhet 

- Vis og tilrettelegg positive alternativer 

- Planlegg sammen 

- Forklar hvorfor visse ting ikke er tillatt 

- Autoritativ – ikke autoritær (grenser = omsorg) 

Man trenger ikke være alvorlig for å være gode forbilder, og vi tror at livet kan bli litt morsommere hvis vi 

er litt latterlige seriøse. Vi skal tillate oss å gjøre noe annerledes, og være litt sprøtt nysgjerrige. Vi skal 

kunne le av oss selv og av andre, men aldri gjøre narr av barn eller voksne. Vi ønsker å formidle livsglede 

og fremtidstro til barna, og vi mener at litt sprøhet vil være med på å gjøre akkurat det. 

Fagområdene 
 

Kommunikasjon, språk og tekst 
Dette fagområdet innebærer all form for kommunikasjon, både verbal og nonverbal. Kommunikasjon 

foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap 

(Utdanningsdirektoratet, 2011). Tidlig og god språkstimulering er viktig for at barna skal få utvikle et godt 

språk, utvikle sosial kompetanse og lek og læring. Dette ruster barna for å bli gode deltagere i et 

demokratisk samfunn og å være en del av den bærekraftige utviklingen. 

Gjennom å formidle tanker, følelser og ønsker både nonverbalt og verbalt vil barna lettere forstå hverandre 

og samhandle på en positiv måte. Samtidig er det viktig at barna opplever voksne som er støttende, lyttende 

og interesserte i å tyde det de prøver å formidle, både med kropp og språk. Slik vil barna oppleve at de har 

aksept, og kan deretter utvikle sosial og språklig kompetanse. Voksne som ser hvor barna er på 

trygghetsirkelen og kan møte deres behov, er viktig for barnas kommunikasjon. Det betyr at barna møter 

tydelige og støttende voksne både oppe og nede på sirkelen. 

I formell og uformell læring, for eksempel samlingsstund og frilek, foregår det mye kommunikasjon. 

Skrevne tekster i bøker gir barna en annen måte og bli kjent med språket på enn i samtaler. Ved hjelp av 

samtale rundt bilder utvikles barnas kommunikasjon og begrep, samtidig som det gir kunnskap. Gjennom 

rim, regler og sanger lærer barna om språket og hvordan det er satt sammen. For små barn og barn som har 

uttalevansker kan dette også være en lettere måte å tilnærme seg språket på.  

Ved blant annet å samtale om fellesopplevelser kan barna være med på tekstskaping. Da gjenkaller de 

opplevelsene og kan være med å sette egne ord på opplevelser og følelser. 

 

Slik jobber vi med kommunikasjon, språk og tekst 
De språkbevisste voksne i Hovdeplassen fører gode samtaler med barna og sørger for at de blir språkbadet. 

Vi leser bøker, hører på lydbøker, synger og lærer rim og regler. Personalet og barna gjenkaller felles 

opplevelser og forteller hverandre historier fra hverdagen. Barn og voksne øver på å lytte til hverandres 
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fortellinger. Vi leker og tuller med språket, blir kjent med lyder og bokstaver, lekeleser og lekeskriver og 

driver med tekstskaping. 

 

Kropp, bevegelse og helse 
Barn i småbarnsalderen er kroppslig aktive og erfarer verden gjennom kroppen og sansene. I løpet av 

barnehageårene gjennomgår barna en stor utvikling fra å krabbe og ha blitt kjent med seg selv som eget 

individ, til å lære å løpe og få større kunnskap om hvordan verden fungerer. De lærer alle de grunnleggende 

motoriske ferdighetene og kroppsbeherskelse. Barna får innsikt i fysiske egenskaper og hvordan de kan 

ivareta helse og livskvalitet. Gjennom å smake, lukte, kjenne og prøve blir barna kjent med både seg selv og 

verden rundt. Dette er viktig for at barna skal oppleve mestring. Når barna opplever mestring blir de trygge 

på seg selv og får en positiv selvoppfatning, som igjen gjør dem klare til å møte nye utfordringer. I tillegg 

erfarer barna sosial kompetanse når de er kroppslig aktive sammen. De kan lære av hverandre, hjelpe 

hverandre til mestring, gi og få støtte, vente på tur og samhandle på en positiv måte. 

 

Når barna erfarer gjennom kroppen får de kjennskap til og kunnskap om hvordan egen kropp fungerer. De 

ser også ulikheter mellom seg og andre, og lærer at vi er forskjellige. Ved positive opplevelser sammen 

utvikles respekt for egen og andres kropp. Samholdet mellom barna forsterkes av at de anerkjenner 

hverandre. Lek både ute og inne gir barna ulike erfaringer om hvordan kroppen fungerer og hvilke behov de 

har. Ulike årstider gir ulikt behov for klær, og ulike klær gir ulike opplevelser av bevegelse. Å gå på turer og 

leke ute i naturen gir barna nye bevegelsesmuligheter og de lærer å mestre kroppen på nye måter. Gjennom å 

prøve, feile og prøve på nytt, vil barna lære sine egne grenser å kjenne. Dette gjør at de møter utfordringene 

på en riktig måte i forhold til sine egne evner. Å bevege seg i ulendt terreng gir utfordringer barna vanligvis 

ikke møter innenfor barnehagens område.  

 

Å utvikle en god finmotorikk er viktig, med tanke på mestring av framtidige oppgaver. Å holde en blyant er 

helt nødvendig når barna begynner på skolen, men også å ha kunnskaper om hvordan den brukes. Likeledes 

å klippe, forme med fingrene, kle på seg, åpne/lukke glidelås, kneppe, knyte og så videre, er ferdigheter 

barna trenger å lære. 

 

God hygiene er viktig å lære for at barna skal ta vare på egen helse. Å vaske hender, å bli selvstendig på 

toalettet, å kle av og på seg gjør at barna kan ivareta seg selv og bli klare for å takle utfordringer som vil 

møte dem etter barnehagetiden.  

 

De voksne må se og støtte barna og møte deres behov i forhold til å lære egen kropp å kjenne. Ved å være 

gode rollemodeller og veilede barna, styrker de voksne deres utvikling. Tilrettelegging for mestring, 

bevegelse og variert kosthold er viktig for barnas utvikling. De voksne må være positive, undrende, 

utprøvende og aktive, og vise glede over å være ute i naturen og i all slags vær.  

 

Slik jobber vi med kropp, bevegelse og helse 
Vi går turer i nærmiljøet og leker ute hele året i all slags vær. Vi gjennomfører vinteraktivitetsuke med 

Hovde-NM. I gymmen har vi ulike aktiviteter og leker styrt av både barn og voksne. Alle barna får 

muligheten til å bade og å leke med vann i vårt vannlekerom. Ved å ha mulighet til å leke med forskjellige 

typer materiell som for eksempel byggeklosser, småbiler, puslespill, plastelina, perler og dukker, utvikler 

barna sin motorikk og øver opp sin kroppsbeherskelse.  

 

Vi har fokus på håndhygiene og barna øver på å vaske hender selv.  
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Hovdeplassen har en kjøkkenassistent som sørger for å servere sunne, varierte måltider laget fra bunnen. 

Barna blir introdusert til forskjellig mat, mye grønnsaker og frukt og møter på denne måten mange ulike 

smaker. Når det serveres brødmat, smører barna sin egen mat. 

 

Kunst, kultur og kreativitet 
Fagområdet kunst, kultur og kreativitet gir barna muligheter til å møte varierte former for kunst og kultur. 

Gjennom disse møtene kan barna finne sin egen identitet og sin egen måte å utrykke seg på. Prosessen er 

viktig for at barna skal få uttrykke seg estetisk og finne sitt eget uttrykk, og for at de får uttrykke sine 

følelser. I småbarnsalderen bruker barna sansene aktivt for å bli kjent med det nye de møter. Gjennom ulike 

aktiviteter kan barna erfare og få kunnskap om ulike materialer og teknikker, utvikle sin finmotorikk og 

oppleve mestring. 

  

Det er viktig å gi barna rike erfaringer og opplevelser i fellesskap. Vi lever i et multikulturelt samfunn som 

gir barna mange ulike kulturelle opplevelser. De møter ulike uttrykksformer og kunstarter, fra afrikansk 

trommespill til hallingdans. Felles opplevelser gir barna fellesskapsfølelse og tilhørighet. Å møte ulike 

uttrykk og kulturer vil gi barna økt forståelse, respekt og anerkjennelse for hverandre. Innenfor fagområdet 

får barna utfolde seg, lytte og iaktta og de kan reflektere over ulike opplevelser. Refleksjonene bruker de 

som grunnlag for eget uttrykk. Maling, tegning, musikk, dans, drama, bilder, bøker og instrumenter er ulike 

uttrykk barna både møter og utøver selv. 

 

I barnehagen møter barna barnekulturen. Barna formidler kultur seg imellom, og den videreføres fra eldre 

barn til yngre barn. Personalet har også ansvar for å videreføre deler av barnekulturen som for eksempel 

sang- og regelleker. 

 

Slik jobber vi med kunst, kultur og kreativitet 
Voksne motiverer og tilrettelegger for barnas estetiske utfoldelse. De ser barnas behov og møter dem, slik at 

barna opplever det som mulig og lystbetont å prøve ut nye ting. 

Vi har besøk av utøvende kunstnere i barnehagen flere ganger i året, for eksempel skuespillere/teater, 

musikere/konsert og danser/framvisning og læring. Gjennom basevalgene våre får barna velge aktiviteter og 

kan utfolde seg kreativt. Vi deltar i ulike aktiviteter i «Sølvtråden – den kulturelle skole- og 

barnehagesekken». Hvert år deltar vi i sangskattekista, som er en del av «Sølvtråden», hvor de eldste 

barnehagebarna og 1. klasse møtes i et konsertprosjekt. 

 

Vi lærer om Kongsberg og Kongsbergmarkens historie og arrangerer Hovdeplassenmarken. 

 

I mai har vi fokus på demokrati, nasjonaldag og kongehuset, og vi arrangerer slottsball. 

 

Vi markerer nasjonaldagene til alle land som er representert i barnehagen og i forbindelse med FN-dagen har 

vi litt ekstra fokus på disse landene. I forbindelse med markeringen av FN-dagen snakker vi om hvordan 

barn i andre land har det og FN`s barnekonvensjon. På FN-dagen har vi også vår årlige «Barn hjelper barn»-

aksjon.  

 

Natur, miljø og teknikk 
Lek og turer ute i naturen er en stor del av norsk kultur. Når barna beveger seg og leker ute i naturen hele 

året får de et stort mangfold av opplevelser. De møter motoriske utfordringer, lærer å kjenne sin egen kropp 

og erfarer at ulike årstider har noe å si for hva de ser og møter ute i naturen. Barna lærer også nye begreper. 

Om sommeren møter barna dyr, fugler, frosker og insekter som de ikke møter om vinteren. De ulike 
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årstidene gir barna ulike kunnskaper og erfaringer om naturen og naturens gang, i tillegg til kroppslige 

erfaringer. Ved å gå til en referanseplass, et fast sted, kan barna følge med på endringene som skjer i løpet 

av et år. Barna får skjønnhetsopplevelser og estetiske inntrykk, og kan ta med naturmaterialer til barnehagen 

som de kan bruke til formingsaktiviteter.  

 

Kongsberg kommune er en realfagskommune og har realfagskompetanse som et stort satsningsområde. Når 

barna får mange erfaringer ute lærer de om matematiske begreper, biologi, fysikk og kjemi. Barna kan for 

eksempel ta med snø inn og se hva som skjer når snø kommer fra kulde til varme. De kan eksperimentere, 

undre seg og utforske. Slik opparbeider de kunnskap og erfaring innen realfagene. Å finne insekter, se på 

hvor mange bein de har, følge froskeeggene til rumpetroll og videre til frosker gir barna ulik kunnskap. Ved 

å bli kjent med naturen, dyr og årstider vil barna utvikle respekt og forståelse for det som lever, og en 

begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Barna lærer å ta vare på naturen, som å kaste avfall i 

søppelkasser, kildesortere og ikke ødelegge naturen når vi går tur.  

 

Barn lærer best gjennom førstehåndserfaringer, derfor er «her og nå – situasjoner» så viktige for dem. Der 

og da fanges deres interesse og læringsutbytte blir stort. Barna må få tid og rom til å utforske og oppleve.  

Å være ute i naturen og oppleve seg som en del av den, er med på å utvikle barnas identitet. Felleskap og 

tilhørighet utvikles gjennom felles opplevelser. Deres sosiale kompetanse styrkes gjennom at de lærer av 

hverandre, samarbeider, hjelper og trøster hverandre. Også barnas språk- og begrepsutvikling stimuleres av å 

være ute i naturen. Forskning viser at barn er mer språklig aktive ute, kanskje fordi det er lett å være konkret 

og at det er muligheter for mange typer lek. I tillegg er det spennende å komme tilbake fra tur og fortelle om 

det man har sett og opplevd.  

 

Teknologi er over alt rundt oss og den påvirker oss og barna, hvordan vi lever, leker og lærer. Innenfor 

realfagene er kunnskap om og bruk av digitale verktøy viktig. Som en del av utdanningsløpet er barnehagen 

det første møtet med digitale verktøy som pedagogisk læringsmiddel. Gjennom læringsbrettet kan barna 

utforske og lære om både teknologi og ulike fag ved bruk av ulike pedagogiske apper. Barna lærer om og 

bruker også andre digitale verktøy i barnehagen som blant annet fotoapparat, projektor, lamineringsmaskin, 

kopimaskin, telefon og pc. Gjennom bruk får de erfaring med hvordan det virker og hva det kan brukes til. 

Barna er interesserte, utprøvende, nysgjerrige og lærer fort.  

 

Slik jobber vi med natur, miljø og teknikk 
Voksne som er til stede og støtter barna i utforskningen, oppmuntrer og verdsetter deres mestring og i tillegg 

undrer seg og undersøker sammen med dem, er viktig for barns læring og identitetsutvikling. Voksnes fokus 

må være på barna og deres opplevelser, og de må se barnas behov og møte disse.  

 

Vi går turer i nærmiljøet og ser på dyr, spor, planter og fenomener i naturen, og søker kunnskap om det i 

bøker og ved hjelp av teknologi.  

 

De voksne tar barnas nysgjerrighet på alvor, gir dem tid til å utforske, og undrer seg sammen med dem. 

 

Barna lærer om og får delta i bruken av digitale verktøy, ved å ta bilder og dokumentere hendelser i sin egen 

hverdag. 

 

Personalet må tilegne seg ny kunnskap om teknologi og bruk av for eksempel læringsbrett som pedagogisk 

virkemiddel, slik at de kan være kompetente og undrende sammen med barna. Det er også nødvendig at 

personalet innehar kunnskap om personvern og har etiske retningslinjer de skal følge.  
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Etikk, religion og filosofi 
Verdiene og normene vi har i barnehagen sier noe om hvem vi er, hva som er viktig for oss og hvordan vi 

ser på menneskene rundt oss. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 

likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene (Utdanningsdirektoratet, 2011). Hovdeplassen barnehage har i sine grunnpilarer lagt 

vekt på COS og sosial kompetanse, som også det pedagogiske grunnsynet bygger på. Dette viser hvilke 

verdier og normer som er viktige for oss, og at vi legger vekt på dette i arbeidet med barna og personalet 

hver dag. At barna møter respekt, anerkjennelse og forståelse for den de er vil gjøre at de opplever trygghet, 

som igjen vil føre til positiv utvikling. Å se hverandre, lytte, tolerere, vise hensyn, se andres ståsted og være 

empatiske er sider av sosial kompetanse som barna vil lære når de er sammen i lek og hverdagsaktiviteter og 

når de undrer seg og filosoferer sammen. Rett og galt, og hva som har aksept i samfunnet, er normer og 

verdier som barna trenger å lære.  

 

Den gode samtalen mellom barn og voksne gir grobunn for undring og refleksjon over hva som er viktig for 

den enkelte, de store spørsmålene i livet og hva som er forventninger i samfunnet. Å skape sin egen identitet 

er viktig for barna, og gjennom å filosofere, undre seg og reflektere vil de bli bedre kjent med hvem de er. Å 

bli kjent med kulturelle forskjeller i barnehagen og verdiene i den kristne og humanistiske arv og tradisjon, 

samt at vi har aksept, toleranse og respekt for hverandre uansett bakgrunn, vil bidra til å bygge barnas 

identitet. 

 

Det er viktig at de voksne er gode rollemodeller, vi må være undrende, lyttende, deltagende, støttende, vise 

respekt og anerkjennelse og se barnas behov på sirkelen. Personalet har et yrkesetisk ansvar i forhold til 

barna og deres familier. Barna og familien og den kunnskapen personalet innehar må behandles på en 

forsvarlig måte. 

 

En viktig del av COS er at barna får hjelp til å regulere følelser. Personalet må møte barna, forklare, vise og 

lære dem hvordan de kan kjenne igjen og mestre de ulike følelsene både hos seg selv og andre. Da er det 

viktig at det blir satt ord på følelsene og uttrykkene de kan ha.  

Realkompetanse får barna gjennom å undre seg over hvordan verden virker og hvorfor ting skjer, filosofi og 

vitenskap.  

 

Slik jobber vi med etikk, religion og filosofi 
Barn og voksne samtaler, undrer seg og filosoferer sammen i hverdagen. Den gode samtalen, det å stoppe 

opp ved noe nytt og ukjent, eksperimentere, turer i naturen og bruke ulike hjelpemidler, som læringsbrett, vil 

gjøre at barna reflekterer, undrer seg, filosoferer og lærer. 

 

Ved hjelp av sosial kompetanse og COS jobber vi med hvordan vi bør være mot hverandre og mot miljøet 

rundt oss. 

Hvert år markerer vi verdensdagen for psykisk helse. 

Vi markerer de kristne høytidene. I forkant har vi fokus på hvorfor vi feirer høytiden og på en del vanlige 

tradisjoner forbundet med de forskjellige høytidene. Vi markerer høytider fra andre religioner og kulturer 

som er representert i barnehagen. Nasjonaldagen til alle land som er representert blir markert i tillegg til 

Samenes dag. 

FN-dagen blir markert med et eget opplegg i forkant, hvor vi blant annet snakker om hvordan barn i andre 

land har det, FN`s barnekonvensjon og «Barn hjelper barn» aksjonen.  
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Hovdeplassen barnehage er en «Solsikkebarnehage» og vi har et fadderbarn i en SOS-barneby.  

(Å være en solsikkebarnehage betyr å delta i SOS-barnebyers barnehagearbeid. Dette kan være blant annet å 

ha fadderbarn, lære om barn i andre land, bidra i innsamlinger.) 

 

Nærmiljø og samfunn 
Barnehagen og grunnskolen er en del av et livslangt læringsløp. I løpet av denne tiden skal barna bli i stand 

til å delta i et demokratisk samfunn. Vår oppgave som barnehage er å forberede barna og gi dem en 

begynnende forståelse for hva dette innebærer. Barna skal finne sin egen identitet og sin plass i samfunnet. 

For å være deltagende i samfunnet må barna ha mulighet til å påvirke og medvirke i sin hverdag. De må få 

ytre sine meninger og ideer, få utvikle sin forskertrang og finne sin identitet. Å øve seg på å ta valg og 

konsekvenser av egne valg gir barna verdifulle erfaringer, og er med på å utvikle deres sosiale kompetanse. 

Rammeplanen sier at personalet i barnehagen skal sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan 

påvirke situasjonen for dem selv og andre. Å ha empati, kunne sette seg inn i andres situasjon, vente på tur, 

utsette egne behov, hevde seg selv og hjelpe andre er viktige erfaringer og kunnskap barna trenger for å 

kunne være deltagende i et demokratisk samfunn.  

Identitetsskaping er viktig i barnehagetiden. Å delta i aktiviteter i forskjellige grupper eller sammen med 

hele barnehagen gir barna ulike erfaringer og en følelse av fellesskap.  Å finne sin plass i fellesskapet hjelper 

barna til å finne ut hvem de er. Gjennom å delta i basevalg, påvirke innholdet i aldersgruppene og i leken, vil 

barna oppleve at de har en betydning og kan påvirke sitt eget liv. De vil også få oppleve at alle er like mye 

verd uavhengig av alder, kjønn, kultur og interesser. Basevalgene gir barna erfaringer i å ta egne valg og 

hvilke konsekvenser det har. 

Å delta i basevalg, turer og arrangement i barnehagen og nærmiljøet vil gjøre barna bedre kjent med 

samfunnet rundt seg. Kjennskap til og kunnskap om Kongsbergsamfunnet før og nå, skaper tilhørighet og 

styrker barnas identitet. Barnehagen må tilføre barna kunnskap om verden rundt dem, at mennesker er 

forskjellige og at de har ulike forutsetninger, men uavhengig av dette at alle har like rettigheter. Denne 

kunnskapen og de erfaringene barna får, vil være med på å utvikle dem til reflekterte samfunnsborgere.  

Barn trenger voksne rundt seg som støtter dem i identitetsskapingen og utforskningen. At de voksne ser og 

lytter til det enkelte barn, er med på å skape trygghet og forutsigbarhet. Ved aktiv bruk av trygghetsirkelen 

for å se hvert enkelt barns behov, er de voksne med å støtter barna i deres utvikling. Ved å kjenne igjen og 

sette ord på egne og andres følelser vil barna lettere kunne delta i felleskapet. 

 

Slik jobber vi med nærmiljø og samfunn 
Barna deltar i basevalg fra 2-3-års alderen.  

Vi gjennomfører barnesamtaler minst en gang i året, der tema er barnas opplevelse av hverdagen og hva de 

kunne ønske seg. Skolestarterne har på våren en samtale med fokus på skolestart. 

I forkant av Kongsbergmarken jobber vi med tema Kongsberg og Kongsbergmarkens historie, som gir barna 

innsikt i nærmiljøet før og nå. Vi forbereder og gjennomfører Hovdeplassenmarken etter mal fra 

Kongsbergmarken i gamle dager.  

Vi har vinteraktivitetsuke og arrangerer Hovde-NM i forbindelse med NM på ski hver vinter. 

Barna deltar på turer i nærmiljøet.  

Vi deltar i tilbudene fra «Sølvtråden – den kulturelle barnehage- og skolesekken». Hvert år er skolestarterne 

med på «Sangskattekista». 

Vi markerer FN-dagen med et tema i forkant, som innbefatter FN, Barnekonvensjonen, «Barn hjelper barn» 

og SOS-barnebyer. Hovdeplassen er en «Solsikkebarnehage» og vi har et fadderbarn i en SOS barneby. FN-
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dagen blir markert med en fest, hvor foreldre, besteforeldre, søsken osv. deltar, og i den forbindelse 

arrangerer vi vår «Barn hjelper barn» - aksjon. 

Skolestarterne besøker skolen de skal starte på og blir kjent med nærmiljøet der. 

 

Antall, rom og form 
Barnehagehverdagen er full av realfag og barna møter dette hver dag. Gjennom lek inne og ute, i aktiviteter, 

i samlingsstund, ute på turer, under måltider, på kjøkkenet og når de eksperimenterer møter barna 

matematiske begreper. Matematikk og begrepslæring henger sammen. Barna klatrer «opp» på sklia, de 

gjemmer seg «under» et teppe, de står «bak» hverandre på rekke, de «teller» hvor mange barn som har 

kommet, de har en «tom» kopp eller en «full» flaske. Barna erfarer disse begrepene gjennom lek og i 

samtaler. De er naturlig opptatt av å telle og samle. Når de er ute på tur, og for eksempel samler kongler, får 

de erfaring med mengder. Tre kongler er få og ti er mange. Når barna er med på kjøkkenet for å bake, må de 

være med å finne riktige mengder, for at de skal klare å lage en rundstykkedeig.  

Barna gjør erfaringer i lek og hverdagsaktiviteter hvor de lærer om realfag. Noen steiner har en form som 

gjør at de kan bygge tårn, mens andre gjør at tårnet raser. Noen ser nesten firkantet ut, mens andre er nesten 

runde. Barna bygger for eksempel med legoklosser. Da må de finne klossene som passer inn i deres 

byggeprosjekt, og de ser at byggverket tar form. Når barna eksperimenterer og utforsker, bruker de sine 

kunnskaper og erfaringer, de prøver og feiler. Slik utvikler de seg og får ny kunnskap.  

På turer i skogen gjør barna erfaringer i forhold til orientering og plassering. Ved å gå til et fast møtested for 

å vente på hverandre utvikler de sine evner til lokalisering. 

Gjennom samarbeid om eksperimenter og utforskning bruker barna sin sosiale kompetanse. De kan hjelpe 

og støtte hverandre og finne løsninger sammen. 

 

Slik jobber vi med antall, rom og form 
De voksne er bevisste på å bruke begrepene innenfor antall, rom og form i samtaler og aktiviteter med barna. 

Med skolestarterne jobber vi spesielt med tall, mengdebegreper, former og telling. 

 

Vi har turer til ulike referanseområder, noe som er med på å øve opp barnas orienteringsevne. Barna er med 

på ulike leker og aktiviteter hvor de får øve på orientering, romforståelse og plasseringsbegreper. (For 

eksempel hinderløype og regelleker). 

 

Barna får mulighet til skapende aktivitet med ulike byggematerialer og å spille ulike typer spill. I lek og 

aktiviteter er det mange muligheter til samling av ulike objekter, systematisering, sortering og telling. 

 

Barna deltar i matlagning som gir erfaring med mengder og antall. 

Bevisste voksne som bruker sitt matematiske språk sammen med barna er viktig. De voksne må la barna få 

prøve selv, men også stille spørsmål som kan gi barna ideer til løsning. Nysgjerrige, undrende, støttende og 

veiledende voksne gir barna ny kunnskap og erfaring. Voksne som møter barna der de er på 

trygghetssirkelen slik at de kan ta til seg erfaring og kunnskap er viktig for barnas utvikling og trygghet. Ved 

å være delaktig, se mulighetene og legge til rette for lek, utforsking og undring over matematiske begreper 

og fenomener, er personalet med på å bidra til barnas læring og utvikling.  
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Sentrale områder i barnehagen 
 

Læring 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst, samt å bidra til et godt 

grunnlag for livslang læring og danning. Læring foregår i alle situasjoner, og i det daglige samspillet med 

andre mennesker. 

I Hovdeplassen barnehage støtter vi barnas læring ved blant annet å la dem få være deltagende i sine egne 

valg av hva som skal skje i løpet av dagen. Gjennom dette valget, får de være med på det de selv har mest 

lyst til å gjøre, noe som kan gjøre læringsprosessen lettere. Barna blir konsentrerte og entusiastiske i den 

aktiviteten de holder på med. De lærer seg å reflektere over egne valg, og å stå for dem i samspill med andre 

barn og voksne. Barna får positiv kunnskap om seg selv og sin egen læring. Leken inngår som en naturlig 

del av helheten rundt barns læring.  

Personalet dokumenterer barnas læring i leken gjennom observasjon og refleksjon, foto og samtaler med 

barna. Gjennom å stille gode spørsmål gir personalet barna mulighet til å reflektere og finne gode løsninger i 

situasjonene på egenhånd. 

Målet vårt for læring er at barna skal få lære gjennom egne erfaringer og opplevelser, og at de skal få 

mulighet til å bli nysgjerrige og undrende individer. 

For å arbeide i retning av dette må personalet legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø og være 

engasjerte, tilgjengelige og støttende voksne. 

 

Danning 
Begrepet danning har hatt flere definisjoner opp igjennom årene. Ordet henger historisk sammen med 

fremveksten av humanismen og åndsvitenskapen. Humanismen vil hegne om menneskeslektens iboende 

verdighet, og legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner at mennesket har en verdi i seg selv og 

evnen til fornuftig tenkning.  

Johann Gottfried Harder definerte danning som «opphøying til humanitet». Deretter knyttet Immanuel Kant 

begrepet til kulturbegrepet. Wilhelm Friedrich Hegel snakket om å «danne seg selv», og han så danning som 

et eksistensvilkår for filosofien. 

I dag henviser vi danning til det tyske ordet «Bildung», som i den tyske dannelseshumanismen er 

betegnelsen på utviklingen av menneskets egenskaper etter forbilde preget av kulturen. Store Norske 

leksikon definerer danning som formingen av menneskets personlighet, oppførsel og moralske holdning 

gjennom oppdragelse, miljø og utdanning (Tjeldvoll, 2015). Man snakker også om «å skape sjelen», som tar 

utgangspunkt i det latinske «Formatio» 

Barnet er med på å danne sin egen identitet, tre inn i felleskapet og/eller tre ut av felleskapet og våge å være 

seg selv. Danning handler om hvem vi er og hvordan vi samhandler, om å skape seg selv og at vi selv er 

aktive i denne prosessen. Kort sagt hvordan menneske blir menneske. 

Rammeplanen for barnehager sier at Danning i barnehagen har som mål at barn skal utvikle selvstendighet 

og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet (Rammeplanen, 2011, s.34). 

Danning er mer enn utvikling, læring, omsorg, oppdragelse og sosialisering. Danning er resultatet av alt det 

som mennesket bygger på og lever ut ifra.  

I Hovdeplassen vil vi legge til rette for og støtte barna i deres selvstendighetsprosess gjennom å være gode 

rollemodeller og veiledere for barna. Vi vil, med utgangspunkt i COS, støtte barna der de trenger det mest, 

oppe, eller nede på sirkelen, og gi dem gode muligheter for refleksjon på egenhånd, og i gode samtaler med 

andre. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Menneske
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Målet vi vil jobbe mot er at barna skal bli selvstendige individer og reflekterte samfunnsborgere i et 

demokratisk samfunn. 

  

Anerkjennelse 
Anerkjennelse betegnes som en likeverdig relasjon mellom to eller flere personer, hvor man bestreber seg på 

å forstå den andres perspektiv. Man bekrefter den andres oppfatning av virkeligheten som gyldig og har en 

åpenhet for de sider ved den andres forståelse som er særlig avvikende fra ens egen. Anerkjennelse blir slik 

en holdning og et ideal man streber etter å oppnå, for slik å gi kraft og frihet til de andre.  

Jeg anerkjenner deg som et individ med rettigheter, integritet og en separat identitet. Jeg gir deg retten til å 

ha dine egne erfaringer og opplevelser. Jeg behøver ikke å godta dem som riktige; jeg er simpelthen villig til 

å la deg ha rett i ditt syn (Løvlie Schibbye, 1984, s. 40). 

Målet vi vil jobbe mot når det gjelder anerkjennelse er at alle barn skal føle seg sett og verdsatt og gjennom 

det få mulighet til å utvikle en god selvfølelse. 

For å arbeide i retning av dette må personalet vise respekt for hvert enkelt barn og hvem de er, mer enn for 

hva de kan, samtidig som de legger til rette for at barna skal oppleve mestring. 

 

Omsorg 
Omsorg betyr å bry seg om andre. En omsorgsfull relasjon handler om det å være lydhør, nær og å vise evne 

og vilje til samspill i alle relasjoner, både mellom barn, mellom barn og voksen og mellom voksne. Omsorg 

skal prege hver situasjon i løpet av barnehagehverdagen og komme til uttrykk både gjennom lek, læring og i 

hverdagssituasjoner. Barn utvikler grunnlaget for sosial kompetanse når de får mulighet til både å gi og ta 

imot omsorg. 

Målet er at barna skal føle trygghet, gjennom å oppleve forutsigbarhet og omsorgsfulle voksne som setter 

grenser på en positiv og tydelig måte. 

For å arbeide i retning av dette må personalet være både en trygg havn og en trygg base. De må være større, 

sterkere, klokere og gode, kunne følge barnets behov, men om nødvendig også ta tak.  

 

Mestring 
Vygotsky sier at barn må være i den proksimale utviklingssone for å få best mulig utvikling og læring. Det 

er altså i mellomrommet mellom det de allerede kan og det de kan oppnå med veiledning, at utvikling 

foregår. Barnet må være i flytsonen for å oppleve mestring. De må ikke få for små utfordringer, samtidig 

som for store utfordringer fører til en opplevelse av å ikke mestre. Han sier også at barnets følelse av 

mestring skal gi kraft og motivasjon for å gripe an nye oppgaver.  

Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Gleden ved å strekke seg, klare nye ting og kjenne 

mestringsfølelse er ballast for hele livet. Derfor får barna utfordringer som krever noe av dem, med støtte og 

trygghet som gjør at de tør.  

Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse av å ha 

kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter 

deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du selv kan være med på å endre (Vifladt og 

Hopen, 2004) fra (Sandstedt, Christian 2011).  

Mestringstro er en persons tro på egne evner for å lykkes i en bestemt situasjon. Dette defineres som troen 

på evnen til å organisere og utføre den handlingen som kreves, for å nå ønsket mål. Bandura (1993) hevder 

at mestringstro er den sterkeste blant de kognitive prosessene som styrer eget initiativ til å handle, altså troen 

på egen evne til å mestre.  
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Forskning viser at et individs mestringsfølelse spiller en stor rolle for hvordan mål, oppgaver og utfordringer 

tilnærmes. Mennesker med høy grad av mestringstro ser på utfordringer som oppgaver som skal mestres. De 

utvikler en dypere interesse for aktivitetene de deltar i og bygger en sterkere grad av forpliktelse og satsning 

for interesser og aktiviteter. De kommer raskt tilbake fra skuffelser og tilbakeslag. Mennesker med lav grad 

av mestringstro unngår utfordrende oppgaver. De tror at vanskelige oppgaver er hinsides egne evner, 

fokuserer på personlig svikt og negative resultater og mister raskt troen på seg selv (Bandura, 1994). Han 

hevder også at den mest effektive måte å utvikle en sterk grad av mestringstro, er gjennom 

mestringserfaringer.  

Barn starter utviklingen av mestringstro tidlig i livet, når de håndterer et varierende sett av erfaringer, 

opplevelser, oppgaver og situasjoner. Mestringstroen fortsetter å utvikle seg gjennom hele livet.  

Ifølge Bandura er det fire store kilder til mestringstro: mestringserfaringer, andres erfaringer, sosial 

overbevisning og fysiske reaksjoner. I tillegg er det å se andre lykkes også en kilde til mestringstro. Det å se 

andre mestre, gjør at mennesker får tro på at de også har evner og muligheter til å mestre lignende 

aktiviteter. Bandura hevder at mennesker kan bli overtalt til å tro at de har de evner og ferdigheter som 

kreves for å lykkes. Verbal oppmuntring fra andre, hjelper en til å overkomme tvil på egne evner. (Janne 

Heitmann, 2011) 

Målet er at alle barn skal lykkes med noe hver dag og slik oppleve mestring. Hver enkelt skal kjenne seg sett 

og anerkjent. Barna skal utvikle mestringstro. 

For å arbeide i retning av dette må alle voksne se hvert enkelt barn og deres behov. Personalet må vite 

hvordan å hjelpe og støtte barna akkurat passe, og gi dem passe store utfordringer. I tillegg må de hjelpe 

barna til å utvikle mestringstro, ved å være til stede, vise dem hvor mye de faktisk mester og gi dem det de 

trenger av støtte og hjelp. Personalet må i tillegg barna at det å ikke mestre første gang, betyr bare at man 

noen ganger må øve. 

 

Medvirkning 
Barnehageloven peker på at barna skal få gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige innhold og få 

mulighet til deltagelse i planlegging og evaluering. Synspunktene vektlegges etter alder og modenhet.  

Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med 

deltagelse i et demokratisk samfunn (Utdanningsdirektoratet, 2011, s.47). 

Vi vil at barna skal få være med på å forme sin egen hverdag, ut fra ønsker, behov og interesser. Hos oss 

kommer dette særlig til syne, ved at vi lar barna ta aktive valg i forhold til hvor de vil være, hvem de vil 

være sammen med, og hva de vil gjøre i løpet av aktivitetstiden i barnehagen. I det demokratiske samfunn er 

menneskenes evne og vilje til å ta valg en viktig faktor. Hovdeplassen barnehage er med på å utvikle denne 

evnen og viljen til å ta og stå for egne valg. 

For oss betyr medvirkning at barna blir møtt med åpenhet og raushet, at de blir tatt på alvor og lyttet til 

samtidig som de også må lære seg til å lytte til andre. Medvirkning handler ikke om å få bestemme alt alene, 

men om å virke sammen med andre.  

Målet er at barna skal få uttrykke sine meninger og oppleve at de blir tatt på alvor. 

For å arbeide i retning av dette må personalet la barna medvirke ut fra alder og modenhet. De må la barna få 

mulighet til å påvirke planlegging og evaluering på en slik måte at barna ser resultater av det i hverdagen. 

Personalet må informere barna om hvilke valg de faktisk har og hvilke områder det er mulig å påvirke på. 

Ved å gjennomføre barnesamtaler, hvor fokus er på hvordan barna opplever barnehagehverdagen, hva de 

synes er viktig og hva de ønsker seg, hjelper barna til å forstå hva slags mulighet de har til å medvirke i sin 

egen hverdag og sitt eget liv. 
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Foreldremedvirkning 
Kontakten og dialogen mellom foreldre og personalet i det daglige, er den viktigste kilden til 

foreldremedvirkning i barnehagen. Det er viktig med god dialog og foreldre som aktivt gir tilbakemeldinger, 

slik at vi kan skape en best mulig relasjon til og gjøre en best mulig jobb med hvert enkelt barn. I tillegg får 

alle tilbud om to foreldresamtaler i året og vi gjennomfører to foreldremøter. I forbindelse med 

foreldremøtene blir det avholdt foreldrerådsmøter. Foreldrene har også mulighet til å være med i 

Samarbeidsutvalget og til å delta i brukerundersøkelsen som gjennomføres hvert annet år. 

 

Overgangen barnehage – skole 
«Førsteklasses forberedt. Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune» bygger på 

rammeplanen.  

 

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse 

og eventuelt skolefritidsordningen. Dette skal skje i samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang 

fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan (Utdanningsdirektoratet, 2011). 

 

«Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole». (Kunnskapsdepartementet, 

2008) Veilederen retter seg mot barnehage og skole og understreker at et samarbeid mellom institusjonene 

må bygge på forståelse og kunnskap, og at begge må søke likeverd og kvalitet i omsorg og opplæring. For å 

sikre kontinuitet i barnas læring er det lagt vekt på at det skal være en sammenheng mellom barnehagenes 

rammeplan og skolens læreplaner. Begge vektlegger betydningen av språk, sosial og kulturell kompetanse, 

og de syv fagområdene i rammeplanen som stort sett bygger på de samme fagene som barna møter i skolen. 

Det er viktig at barna kan bygge videre på sine kunnskaper, erfaringer, ferdigheter og interesser fra 

barnehagen når de starter på skolen. 

 

Forskning sier at barn som begynner på skolen trenger: 

 Å bli kjent med det fysiske miljøet 

 Å få kjennskap til hvem og hvordan den nye læreren er 

 Å få en ide om hvilke aktiviteter som skjer på skolen 

 Å få vite noe om systemet/reglene 

(Fabian, 2002) 

 

Mål for overgang barnehage – skole i Kongsberg kommune: 

 Alle barn i førskolealder i Kongsberg skal ha en god og godt forberedt overgang fra barnehage til 

skole 

 Alle barn skal begynne på en skole som kjenner dem og som de kjenner igjen 

 Alle barn skal oppleve at det er helhet og sammenheng mellom barnehage og skole 

 Alle barn skal få videreført informasjon som gavner dem fra barnehage til skole 

 

I Hovdeplassen vil vi å gi barna en best mulig forberedelse til skolestart. Vi strekker oss langt for at alle 

barna skal bli kjent med skolen de skal begynne på, ved å besøke skolen, være sammen med 1. klasse og om 

mulig, ha et samarbeid med fadderklassen. I mars/april gjennomfører vi barnesamtaler der temaet er 

forberedelse til skolestart. Her får hvert enkelt barn uttrykt sine meninger, følelser og eventuelle 

bekymringer, slik at vi kan støtte dem på veien i den prosessen de nå skal igjennom. I samarbeid med 

foreldrene fyller vi ut informasjonsskjema om hvert barn som leveres skolen de skal begynne på i mai. I de 

tilfellene der vi eller foreldrene mener det er nødvendig avtaler vi en overgangssamtale. 

 

Hele det siste året i barnehagen jobber vi med overgangen barnehage skole. Barna skal bli skoleklare og 

mere uavhengige av voksne. Ved bruk av COS og styrking av barnas sosiale kompetanse, hjelper vi dem til 

mest mulig å tørre å stå på egne ben og å stole på seg selv, være empatiske, selvhevdende og 

selvkontrollerende.  
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Vi jobber også med det praktiske, som å kunne klare å gå på toalettet selv, kle av og på seg, vite hva slags 

klær de bør ha på seg, si ifra dersom de trenger hjelp etc.  

 

Pedagogisk dokumentasjon 
Å dokumentere vil si å forstå verden på ulike måter. Det blir gjerne sett på som en form for bevis eller en 

understøttelse av en oppfatning eller teori. Dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike 

oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Det handler om å synliggjøre de prosessene 

som foregår. Vi må kunne se og forstå de forbindelser barna skaper med omverdenen og synliggjøre dette 

ved hjelp av praksisfortellinger, bilder, tegninger og andre utrykk. Dette må diskuteres og analyseres i 

personalgruppen, slik at dokumentasjonen løftes frem og blir gjort til gjenstand for dialog og refleksjon 

omkring barnas helhetlig utvikling. Dette danner også utgangspunkt for å utvikle den pedagogiske og 

estetiske virksomheten. Dokumentasjonen kan vise foreldre, lokalmiljø og kommunen hva barna opplever, 

lærer og gjør i barnehagen. 

Ved bruk av kartleggingsverktøyene, «Alle med» og «Å by opp barnet til dans», dokumenterer vi barnas 

utvikling og mestring. I samarbeid med foreldre og barn finner vi veien videre for hvert enkelt barn.  

 

PULS (Pedagogisk Utviklings- og Lærings Speil) 
PULS er et nettbasert verktøy som skal sikre utvikling og kvalitet i barnehagene. Hensikten med PULS er å 

styrke barnehagenes kapasitet gjennom arbeid med refleksjon over egen praksis og samskaping av konkrete 

mål og tiltak. Målet er at PULS skal stimulere til refleksjon og dialog som utvikler både personalet og 

barnehagen som organisasjon. 

Gjennom bruken av PULS vil organisasjonen få satt fokus på viktige forbedringsområder, samt satt trykk på 

og holde fokus over tid slik at man får gjennomført nødvendige endringstiltak. PULS er både et 

analyseverktøy og et prosessverktøy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne modellen ligger til 

grunn for hvordan PULS 

kan bidra til å lette det 

systematiske arbeidet 

med å lede 

endringsprosesser og 

kvalitetsutvikling. 

 

PULS bygger på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og dens 7 fagområder. 
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