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Inkludering i barnehagen

 Fysisk

 Sosialt – opplevd del av fellesskapet

 Lek og læring – utvikling av relevant og 
tilpasset kompetanse

 Gjelder alle barn

 Fokuserer på konteksten

 Kombinerer forebyggende og særskilte 
tiltak (identifisere, gripe inn og 
forebygge)

 Lek og læring fremmer inkludering



Barnehagen 
som 
fellesskaps- og 
vennskapsarena



Side 4

Det grunnleggende:
Har jeg en venn?

Liker de voksne meg?

Hvordan er det på din avdeling?



Til refleksjon

 Tenk tilbake på en god venn..

 Hvilke kjennetegn og egenskaper vil du beskrive denne 
med?

 Hva var inngangsporten til vennskapet?



Vennskapsrelasjoner

• En felles levd historie – forskjellig fra 
et vennskap til et annet

• Et felles «vi» 

Alle vennskaps-
relasjoner er 

unike 
(Greve, 2009)

• Toveisrelasjon hvor begge parter må 
ønske å være venn med hverandre 

• Gjensidig ønske om å være sammen 

Kjennetegn på 
vennskap



Vennskapsrelasjoner

Noe mer 
enn bare 
ønske om å 
være 
sammen, vil 
være nær 
hverandre

Savner 
hverandre 
om de blir 
atskilt

Innebærer 
en følelses-
messig
gjensidighet 

Høy grad av 
hengivenhet

Avhengig av 
vedlikehold 
(interesser/
brudd/

konflikter)

Strekker seg 
langt for å 
bevare 
relasjonen



Overfor venner er barn mer (Kvello, 
2010):
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Vennlige
Viser flere 

positive 
emosjoner

Har et 
høyere 
enga-

sjement og 
større 

variasjon i 
samlek

Er mindre 
dominerende

Bruker 
sjeldnere 

makt-
strategi

Gir mer 
sosial 

støtte enn 
til ikke-
venner

Utvikler 
dypere 

forståelse i 
samspill med 
venner enn i 
samspill med 
ikke-venner



Utvikling av vennskap

• Kommunikasjon via kroppsspråk; imitasjon, blikk, 
kroppslig lek

• Godt verbalspråk gir lettere tilgang til vennskap

• Felles lekaktiviteter/opplevelser er inngangsportalen 

De yngste: 

• Har forståelse for hva vennskap innebærer som 
gjensidighet, likeverd, beskyttelse osv

• I økende grad finner hvem man vil leke med

• Fellesskap i aktiviteter og gjensidighet

Fra ca 4 år 
bruker gjerne 

barna selv 
begrepet venn



Hvordan kan barnehagen skape 
fellesskap som kan bidra til å fremme 
vennskap? 



Fellesskap

•Gjensidig 
engasjement

•Felles virksomhet

•Delt repertoar

Tre egenskaper 
som kvalifiserer 

til et 
praksisfellesskap 
(Wenger, 1998)



Summeoppgave

Hvilke fellesskap har dere i din barnehage? Diskuter!



Fellesskap som grunnlag for vennskap

Vennskap 
gjennom lek og 

aktiviteter

Opplevelser

Medvirkning

Tid

Det tredje.

Rom, leker og materiell

Autoritative ansatte



Autoritativ voksenrolle (Baumrind, 1991)

• Relasjonsvarme (utøvelse av  
varme, støtte, omsorg overfor  
barna)

• Barns perspektiv (deres  
meninger og følelser)

Relasjoner

• Krav/kontroll (Konsistent  
grensesetting)

• Krav om positiv atferd i  
forhold til alder

Kontroll/krav



Autoritative ansatte

 Godt psykososialt miljø

 Varme og tydelige ansatte

 Personalet som kan delta i barns lek

Hvordan oppleves du?



Opplevelser

 Fortelle historier, lese bøker

 Aktiviteter

 Gjensidige gleder

 Felles interesser

 Barns spor?

 Magiske øyeblikk

 «bare vi»

 Trekke inn foreldre; oppfordre til 
besøk hjemme hos hverandre 



Barns medvirkning

 Hva er barn nysgjerrige på?

 Hva interesser de seg for?

 Hva undrer de seg over?

 Lov til å velge bort

Handler om å oppdage barns interesser 
og følge barns spor som utgangspunkt 
for å gjøre barn oppmerksomme på 
hverandre



Tid regulerer lek og 
vennskap
 Dagsrytmen

 Balanse mellom ulike aktiviteter

 Lek

 Voksenstyrte aktiviteter 

 Grupper etc

 Fleksibilitet

 Antall timer venner tilbringer 
sammen er assosiert med nærere 
vennskap (Hall, 2018)



Refleksjon: 

«Alle skal ha en venn»

«Her skal alle leke med alle»

Hva tenker du om dette? 

Hemmende eller fremmende for lek og vennskap?



Vennskap og de sårbare barna

 Risiko

 Barn med særskilte behov

 Introvert/ Ekstrovert

 Hvem er de sårbare barna i deres barnehager?



Overganger-kan være kritiske

 Mellom rutinesituasjoner

 Fra småbarnsgruppe til stor

 Til skolen

 Overgangsobjekt

 Vennskap

 Aktivitet og lek 



Vilkår for lek 

 Hva finnes ute?

 Hva finnes inne?

 Kan det manipuleres/endres?

 Tilgjengelighet

 Ivaretar det behov hos alle barn?

 Ivaretar det mulighet for progresjon?



 Det er også nokså vanlig at barn av og til ekskluderer hverandre fra lek og 
aktiviteter, er i konflikter og opplever skuffelser og vansker i samhandling med 
andre. Dette er erfaringer som er en uunngåelig del av det å vokse opp, og 
det vil som regel være nyttige erfaringer for barnets læring og utvikling.



Men…..

 Det er imidlertid alvorlig hvis det stadig er de samme barna som blir avvist 
eller ignorert. En forventet konsekvens vil da være at de vil mistrives og 
samtidig gå glipp av viktig sosial, emosjonell og språklig læring.

 Har dere en strategi for deltakelse i lek på deres avdeling? Hva gjør dere?



3 kjernepunkter

• Lek og vennskapets betydning

• Holdninger til barn 

• Handlinger i møte med barn 



Hva trenger barn for å delta?

 Sosial kompetanse: 

- Å lykkes i samspill med andre.

- Ulike dimensjoner

- Har personalet en samstemt definisjon om hva som er sosial kompetanse?

- Sosial kompetanse er viktig for å få innpass i lek og for unngå og å stoppe 
mobbeatferd.



Utfordringer

 Barnas atferd i leken kan uttrykkes på ulike måter.

 Noen av barna har en veldig forsiktig tilnærmingsmåte, mens andre krever å 
få bestemme og dominere leken de gangene de får tilgang til den.

 Barna kan gi opp i å prøve å få være med



Barns strategier for å komme inn i
lek

Hva gjør barn som er populære i

barnegruppen?

 De står ofte utenfor leken og ser før de gradvis

blir med i leken.

 Hva gjør barn som blir oversett i lek?

Står utenfor og ser på leken uten å ta del i den

 Hva gjør upopulære og pågående barn?

De står ikke utenfor og ser, de kaster seg bare

rett inn i leken med en gang- ender ofte med en

avbrytelse av leken. (Tetzchner 2003)



Lek som håndtering

 Flere tiltak 

 Lekegrupper som til sammen virket fremmende på samhandlingen og barnas 
relasjoner i leken. 

 Rammefaktorene

 De andre barna og voksne



Rammefaktorer
(tid, rom, organisering, lekemateriell)

 Hjelp til å etablere et miljø og en ramme rundt sin samhandling.

 Samme barna og den samme voksne som samhandlet over tid.

 De kunne da bruke tid på å bli kjent med hverandre og gradvis bygge opp 
relasjoner og øve seg på å få til gode lekesituasjoner



Lekegrupper

 Bygge positive relasjoner

 Forbedre selvfølelse og empati

 Fokus på samarbeid og sosiale ferdigheter

 Glede/begeistring

 Engasjere 

 Utfordre

 Veilede  



Lekegrupper

 Barn kan ofte finne hverandre ved å ha felles erfaringer.

 Den voksne deltageren er svært viktig i alle lekegrupper.

 Riktig dose støtte

 Sensitiv til barns behov

 Få barn inn på sporet igjen

 Gi nye lekeerfaringer

 Tiltak må rettes både mot enkeltindividet, grupper og hele miljøet.

 Husk holdninger hos den voksne.



Samarbeidsleker

 Noen trenger å inkluderes

 Noen trenger å lede mer

 Noen trenger å la seg lede

 Noen trenger lekestrategier

 Noen trenger trygghet



Samarbeidsleker

 Fast start

 Aktivitet/lek 

 Fast slutt

 Formelle og uformelle 



Oppsummert 

 Planlegge observasjon

 Observasjonsperiode

 Analyse 

 Tiltak

 Evaluering

 Etterarbeid



Systematiske barnesamtaler –
et viktig  kvalitetsverktøy

Handler om relasjonen og 
interaksjonen mellom 
barn og voksne,  
prosesskvaliteten.



Barns rett til medvirkning

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

barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få 

mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal 

tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk 
for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sitt uttrykk... Barnehagen må ta 
utgangspunkt i barnas egne uttrykksmåter (s.98)

Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning



Syn på barn

• Positivt barnesyn

• Barnet som aktør

• Aktive deltaker

• Barn skal bli sett, hørt og lov og uttale seg



Barnet som aktør

• Tro på at barnet vil mestre egen utvikling og læring

• Samtale med barnet slik at det får ta del i egen utviklingsprosess

• Invitere barn til dialog om egne tanker og opplevelser

• Planlegge tiltak sammen med barnet 



Fortell meg og jeg glemmer

Vis meg og jeg husker

Involver meg og jeg forstår!

Gammelt kinesisk ordtak



Viktig i kommunikasjon med barn

Barn skal gis mulighet til å sette ord på 

egne opplevelser, tanker og følelser og 

møte anerkjennelse for sitt utrykk – empatisk

kommunikasjon

Vi skal hjelpe til å knytte mening til 

situasjoner og hendelser



Empatisk kommunikasjon

• Lytte til det barnet forteller

• Bekrefte 

Empatisk kommunikasjon handler om hvordan vi kommuniserer og 
reflekterer vår forståelse av barnet og barnets følelser tilbake til 
barnet



Voksnes definisjonsmakt

• Er vi voksne for raske til å møte barns følelser med bagatellisering, forklaring 
og gode råd?



Viktige prinsipper i samtale med 
barn

Empati

Anerkjennelse

Akseptering 
og toleranse

Bekreftelse

Lytting



Ulike type spørsmål i dialog med barn

• Åpne spørsmål (Hva – hvordan – hvem – når – hvor) 

• Emosjonelle (Hvordan opplever XXX å bli utestengt fra leken?)

• Kognitive (Hva kan XXX gjøre for å være med på leken?)

• Fokuserte spørsmål (detaljer til en spesiell situasjon eller hendelse: fortell om en 
tur du har vært med på etc)

• Ledende – og ikke ledende

• Mestringsspørsmål (mange barn vil trenge hjelp til å se løsninger på vanskelige 
situasjoner, men de kan forslag på gode løsninger som kanksje den voksne ikke er 
klar over. Hva kan XXX gjøre for å få det bedre? Hva kan de gjøre for å bli venner 
igjen?)

• Undre-seg-spørsmål (Godt egnet å bruke for å få barnet til å tenke på effekten av 
ulike handlinger. Hva vil skje hvis, hva tror du XXX ønsker skal skje når?)

• Tryllespørsmål (noen ganger er det som har skjedd overveldende og det er 
vanskelig å finne løsninger. Bare passe på å ikke gi urealistiske forhåpninger)



SPØRSMÅLENE VIL VÆRE AVHENGIG AV 
HVA SOM ER MÅLET FOR SAMTALEN



Hvordan bruke samtalebilder?

Hva er målet for samtalen?

• Å bli bedre kjent med barnet?

• Få vite om barnets opplevelse /syn av ulike situasjoner

• Gruppesamtaler for å drøfte et spesielt tema/reflektere sammen om ulike 
problemstillinger

Vurdere hvem bilder som er aktuelle før samtalene med 

barnet



Barnesamtaler 

Hva er det?

Hvordan og når:

 Systematiske

-samtalebilder, med spesifikt fokus eller mål

 I uformelle situasjoner i hverdagen

- Systematisk eller spontant

Hensikt:

 Undersøke og avdekke hvordan barna trives i barnehagen og har det med andre barn og voksne.

 Barnets lek og kompetanse

 For å fremme utvikling, lek og læring 

Hvem sitt ansvar?

Rutiner på avdelingene.



Utprøvingsfasen
 Lage tidsplaner med ansvar og gjennomføring

 Kompetanseheving av hele personalet

 Alle må gjennomføre barnesamtaler

 Informasjon og samarbeid med foreldrene



Strukturen rundt samtalen:

• Relasjonen – det viktigste

• Rammene – praktiske forutsetninger

• Hvordan strukturere en samtale

• Kontaktetablering

• Avtale med barnet

• Introduksjon til temaet

• Spørsmål

• Avslutning



Organisering av samtaler

• Ene samtaler

• Gruppesamtaler

• De yngste barna



Lek som kilde til livsmestring og 
robusthet
- utfordringer, flyt og spenning



Hvor er vi på vei?

Fra ute- til 
inneaktivitet

Fra egenstyrt 
lek til 

voksenstyrt 
kontroll

Fra 
utfordringer til 
forsiktiggjøring

Fra aktiv 
hverdag til 

passivisering

Fra ulendt 
terreng til 

asfalterte flater

Fra vind i håret 
til hjelm

Fra spennende 
skolevei til 
fastspent 

tilværelse i 
bilsetet
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Behovet for spenning

 Spenningssøking innebærer behovet 

for å oppsøke nye, varierte, komplekse 

og intense opplevelser og stimulering, 

samt villighet til å ta en fysisk, sosial 

og/eller økonomisk risiko eller bryte 

love for å oppnå slike opplevelser

(Zuckermann, 2007, s.49)



Ulike erfaringer

•Søker intense opplevelser

•Klatrer høyt, stor fart osv

•Får bredere erfaringsgrunnlag, opplever mer fysisk og mentalt

•Blir godt rustet motorisk 

•Mentalt bedre i stand til å møte nye og uventede situasjoner

Barn med stort 
spenningsbehov

•Unngår spenningssituasjoner

•Trekkes mot trygghet og forutsigbarhet

•Mindre robuste 

Barn med svært 
lite 

spenningsbehov



Utfordringspedagogikk ?

En pedagogikk som også stimulerer og tilrettelegger for å møte barns behov 
for spenning gjennom nye, varierte og komplekse opplevelser

• Tilpasse både de spenningssøkende og 
de passive

• Organiserte spenningsaktiviteter/lek må 
foregå i en trygg kontekst

Opplevelser som er 
forbindes med spenning 

og utfordring henger 
sammen med glede, 
mestring og trivsel 

(robusthet)



Spenningsaktiviteter / lek

•Utvikler gode 
relasjoner mellom 
barn og personalet 
som deltar  (positive 
interaksjoner)

Aktiviteter som 
gir barn 

mestringsfølelse 
og trivsel



Risikofylt lek

En spennende og utfordrende 
lek som innebærer en risiko 
for fysisk skade (Sandseter 
2007)

- Ofte utendørs

- Ofte i barns frie lek

Kjennetegnes ved at barn har 
mulighet for å teste ut grenser og 
utforske risiko



Hva er risikofylt lek?

Skrekkblandet 
fryd

Suget i 
magen…

Å ta sjansen på 
noe vi egentlig 
ikke trodde vi 
skulle tørre å 

gjøre
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Seks kategorier i risikofylt lek 
(Sandseter, 2007)

Leker med stort 
HØYDE

Leker med stor 
FART

Leker med 
FARLIGE 

REDSKAPER

Leker nær 
FARLIGE 

ELEMENTER

Leker som 
innebærer 

KAMP

Leker der barn 
kan FORSVINNE 
/ GÅ SEG BORT
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Barns risikofylte lek

Risikofylt lek og spennende opplevelser:

• Barna søker dette fordi det er deres måte å 
utforske seg selv og omgivelsene på

• Det gir helt spesielle kroppslige opplevelser som 

• Glede, frykt, mestring, grensesprenging

• Kontakt med sine innerste følelser

• Opplever kontrastene i følelsesregisteret
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Gir viktig lærdom om risiko og det å mestre risikoer

• Nærmer seg de gradvis innenfor lekens 
verden

• Oppøver gradvis bedre motorisk kontroll

Blir bedre i stand 
til å håndtere 

risikosituasjoner

62



Hva erfarer barna av risikofylt lek?

Tro på egne evner; «self-efficacy» (Bandura, 1997). Om barnets forventning (tro på) om å mestre 
noe er avgjørende for at barnet tar utfordringen eller ikke

Opplevelsen av mestring fører til lyst og mot til å mestre mer

Opplevelse av å være sammen med trygge voksne som tar imot om det går galt, vil være en 
livsmestrende drivkraft

Barnet opparbeider seg robusthet

Tilegner seg hensiktsmessige strategier i møte med nederlag fordi de har fått trene i trygge 
omgivelser
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Personalets betydning..

 Personalets holdninger og toleranse for risiko 

 Og holdninger til risikofylt lek i det praktiske

 Voksnes begrensninger for barn, er ofte på grunnlag av 
egne oppfatninger om hva som er farlig

 Egne bekymring og redsel avgjør hvor langt barna kan 
utforske og gjøre risikofylte aktiviteter

 Må anerkjenne at ingen barn er like

 Barn har ulike spenningsbehov og mestringsnivå

 Grenser og frihet må tilpasses hvert enkelt barn

64



Personalets betydning forts.

 Barn er progressive i sin tilnærming til risikofylte 
situasjoner

 Risikoen øker dersom barnet blir distrahert: ”Nei -
stopp!!!”

 I vanskelige/utfordrende situasjoner bør barna få 
ro
 Finner selv en løsning på problemet så de kan komme 

seg ut av situasjoner

 På denne måten mester de selv
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Viktig i barnehagen

Personalet bør være oppmerksom på 
barns behov for å prøve ut grenser og bli 
kjent med seg selv og sin omgivelser

Personalet bør være seg bevisst den 
påvirkningen de har som fremmende eller 
begrensende faktor for barns muligheter til 
å søke spenning og utfordring
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Barna bør få mulighet til å leke i 
utfordrende miljøer som muliggjør 
spenningsfylt lek

Barna må få gjøre egne vurderinger og ta 
egne avgjørelser om håndtering av 
risikoelement i sin lek slik at de oppøver 
en god risikomestring
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Hvert barns spenningsbehov bør vurderes, 
mestring og mot i lys av eventuelle 
grenser som settes, heller enn å ha felles 
grenser for alle barn

Foreldre kan/bør tas med i diskusjonen om 
betydningen av spenningsfylt lek, og hva 
slags og hvor store risikoer man skal la 
barna få møte
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