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Fellesskap som 
• Samhold
• Integrasjon
• Interaksjon
• Identifikasjon
• Kommunikasjon
• Arbeid
• Nærvær
• Mulighet

20182020

2019



Barnehagens 
Fellesskaper

«Inter-Agency», 
neighborhood,  m.fl. 

…..

Foreldre - Foreldre

Personal - Foreldre

Personal - Personal

Barn -
Personal

Barn-
Barn

https://fus.no/fus-bloggen/fellesskap-i-barnehagen


Barnehagen som (utvidet) 
fellesskaps-skaper

Barnehager kan “… position themselves as the heart 
of each community and build their practices around 
discourses that support social capital, family reliance, 
community cohesion, and society wellness’. (s. 84) 

Duncan, J. (2012). Building Communities: Begins in the Early Years. In J. 
Duncan & S. Te One, Comparative Early Childhood Services: International 
Perspectives (s. 79-100). New York: Palgrave, Macmillan
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Community

03.11.2020

“… argue that viewing the ECEC setting as an extended family 
rather than a community may afford greater recognition of 
broader emotional and social benefits of participating in ECEC 
for children, their families and society as a whole.” (p. 254)

Teachers, manager and parents in a private ECEC setting 
reflected about the meaning of community in general and 
within ECEC  “… in terms of place, and of people, as well as less 
tangible aspects such as connections between both people and 
places.” (s. 288)



Fellesskapet og (i) norske
styringsdokumenter



1. Barnehagens verdigrunnlag (s. 7-11)
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Likestilling og likeverd
Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om 
likestilling og ikke- diskriminering og bidra til at barna møter og 
skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli 
sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i 
barnehagen. 

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna 
får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. 

Barn og Barndom
Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver 
og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et 
positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. 

Demokrati
Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for 
forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Gjennom å 
delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for 
samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati 
og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt 
og delta. 
Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt 
for utviklingen av barnehagen som demokratisk fellesskap.

Livsmestring og helse 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av 
egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever 
krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. 
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike 
sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 
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3 Likestilling og likeverd
Barnehagen skal bygge sin virksomhet på 
prinsippet om likestilling og ikke- diskriminering 
og bidra til at barna møter og skaper et likestilt 
samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, 
hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle 
aktiviteter i barnehagen. 

1 Barn og Barndom
Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at 
barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. 

2 Demokrati
Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, 
respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i 
fellesskap. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få 
mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en 
del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende 
fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. 
Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være 
utgangspunkt for utviklingen av barnehagen som demokratisk 
fellesskap.

4 Livsmestring og helse 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 
barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Barnehagen skal være et trygt og 
utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna 
får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. 

1. Barnehagens verdigrunnlag (s. 7-11)



1. Barnehagens verdigrunnlag (s. 7-11)
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Mangfold og gjensidig respekt 
… Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal 
barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. … 
Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den 
enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til 
at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. …
Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og 
fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til 
at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. … Barnehagen 
skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for 
det samiske mangfoldet. …



3. Barnehagens formål og innhold
Barnehagen skal fremme vennskap og felleskap (s. 22)
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3. Barnehagens formål og innhold
Barnehagen skal fremme danning (s. 21)
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Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å 
legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. 

… fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og 
følges opp. 

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. 
Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. I barnehagen skal 
barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. 

… Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk 
tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til 
endringer. 

Personalet skal 
• støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet 
• synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet 



Sammenfattende: Fellesskap i barnehagen 
er et sentralt tema i og for barnehager
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Fellesskap i 
Barnehage

Verdi og Mål 
(normativ 

føring)

Kjennetegn 
for BH som 

organisasjon/ 
sos. system

Opplevelse for 
barnet og 

andre aktører

Middel for å 
oppnå andre 

mål

Arena for 
medvirkning



https://www.nb-ecec.org/en ; 
http://www.eva.dk; https://vetuva.udir.no/

Forskning på Barnehage og Fellesskap
ORIA: 16 (11) treff med begge begrep i tittelen; 
flertall innen spesialpedagogikk; (2000-2020)
ORIA: 530 treff med begge begrep i alle felt (2000-
2020)
Google Scholar: 9 890 treff (2000-2020)

Database ERIC: 107 treff med “Community” og
“early childhood education, preschool, kindergarten” 
i tittelen (2000-2020)

nb-ecec: Din søkning på “Fellesskap” gav 65 resultater

https://www.nb-ecec.org/en
http://www.eva.dk/
https://vetuva.udir.no/
https://www.nb-ecec.org/
https://vetuva.udir.no/
https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/kunnskapssenter-for-utdanning/om-kunnskapssenteret/


Forskningsbasert kunnskap i vekst
Antall årlige vitenskapelige publikasjoner innen barnehageforskning
i Norden (nb-ecece)

03.11.2020 16

2006-2014
197 Swedish 
199 Norwegian
113 Danish   

20 Others/OECD 32

69

50

2013 2014

26

20

29



Forskning på felleskap i barnehagen

03.11.2020

Barns språklige og kulturelle bakgrunn kan ha 
betydning for om de gis like muligheter til å 
medvirke og delta i fellesskapet. 
Analyse av dialoger i en flerkulturell 
barnehage (Bakhtin, kommunikasjonssfærer 
og talesjangere). 
Til tross for intensjoner om likeverdig 
deltakelse: Barnehagen er preget av 
innforståtte og subtile kommunikasjonsformer 
som kan virke ekskluderende på barn som har 
erfaringer som ikke er sammenfallende med 
majoriteten. 

Barn, 2020, 2, s. 43-55 

Hvilke vilkår for medvirkning trer frem gjennom 
personalets beskrivelser av medvirkning i 
barnehagens fellesskap?
1) Samhold 
2) Barns initiativer og perspektiver 
3) Aksept/toleranse for ulikhet 
4) Barnehagens institusjonelle strukturer og 

regler 
Intensjonene bak personalets handlinger var av 
betydning for en demokratisk orientering mot å 
skape vilkår for medvirkning i fellesskap.

Barn, 2020, 2, s. 75-87 



Norskhet og det kulturelt mangfoldige fellesskapet - barns muligheter til 
medvirkning
Thun, C. (2015). Grenser for norskhet? - Om barns medborgerskap og kulturelt mangfold i barnehagen. Norsk 
pedagogisk tidsskrift, 99(3-04), 194-207.

03.11.2020

Analyse av Rammeplanen og relevante temahefter.
Uklar forståelse av norskhet i rammeplanen uklar forståelse av kulturbegrepet. 
Tre tausheter i rammeplanen og tilhørende temahefter: 

1) Sammenhengen mellom barns medvirkning og et kulturelt mangfoldig fellesskap 
2) Betydningen av norskhet og det norske fellesskapet 
3) Maktforholdet majoritet – minoritet 

• Reproduksjon av forståelser av norskhet kan virke ekskluderende for barn som på en eller annen måte anses 
som minoritet i barnehagen. 

• Hvilke barn som anses som «norske» og «ikke norske», vil kunne ha en betydning for barns identitet som 
fullverdige samfunnsmedlemmer, og dermed for deres forståelser av seg selv som deltagere i samfunnet.

• Betydning av et utvidet medborgerskapsperspektiv. 
• Barns rett til medvirkning i barnehagen er særlig knyttet til deltagelsesrettighetene i barnekonvensjonen, men 

bør også ses i sammenheng med forståelser av barns identitet som medborgere i det norske samfunnet.

https://ezproxy2.usn.no:2146/npt/2015/03-04/grenser_for_norskhet_-_om_barns_medborgerskap_og_kulturelt
https://www.minstemme.no/oppgaver/Laer_om_grunnlovsjubileet__mangfald_og_demokrati_i_barnehagen_


Kommunikativ fellesskap blant de yngste
Winje, A. K. (2017). Å gjøre demokrati i barnehagens kommunikative fellesskap. …, Barn, 2017(4), 53-69.

03.11.2020

Fire ikke-verbale handlingene gir barna (1-2 år) forskjellige muligheter til å delta i fellesskapets 
dialoger og på den måten oppleve demokrati. 
1) Kroppslige, lydløse handlinger, som å dra i barnehagelærerens genser eller peke. Ifølge 

forfatteren blir disse handlingene - vanligvis ikke oppdaget i det store fellesskapet, men kan få 
synlighet i mindre fellesskap.

2) Ikke-verbalt språk med lyd (men uten stemme), som å klaske i bordet. Registreres av 
fellesskapet, men fører ikke til dialog eller vedvarende kontakt/relasjon).

3) Barnas stemmer etterfulgt av høyt volum - holde i gang dialogen eller få lov til å delta i 
fellesskapet.

4) Barnas stemmer som i uttalt lyd, gråt og latter. Gjør seg gjeldende både i små og store 
kommunikative fellesskap.

De yngste barnas forutsetninger for ikke-verbal deltakelse kan vanskeliggjøres av den romlige 
dimensjonen, f.eks. høye barnestoler rundt et bord med avstand mellom dem. 

Gimle Studentbarnehage
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Barnehagefolk, 2018, 1, s. 54-58

https://mhfa.no/
http://www.hib.no/siteassets/bilder-sentre/suf/pdf/26mars18-eva-lindhardt-barnehagefolk-matglede-og-fellesskap-i-bhg-i-lys-av-kultur-religion-og-identitet.pdf


Fellesskap versus fokus på individuelle utfordringer?
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Hvordan inngår  små barn i fellesskap med hverandre i hverdagen på avdelingen? 
Hvordan barnas fellesskaps-dannelse henger sammen med barnehagelærernes bestrebelser på å inkludere og 
spore opp barn med behov for særlig støtte?

FUNN
Måten de voksne tilrettelegger barnas hverdagsliv og læringsaktiviteter på, har betydning for barns danning 
av fellesskap.
• Fellesskapet er betinget av barnehagelærernes muligheter til å utforske hverdagen sammen med barna. 
• Blir vanskeligere når barnehagelærerne samtidig skal evaluere og dokumentere barnas deltakelse og 

kompetanseutvikling. 
• Fleksibiliteten og BH-lærernes muligheter til å trekke inn barnas perspektiver innskrenkes når 

barnehagelærerne får ansvar for å spore opp og vurdere barn som vekker bekymring.
• «Evaluering» vanskeliggjør felles utforskning og å trekke barnas bidrag inn i fellesaktivitetene.

 Konflikt mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk?
 Uttrykk for manglende profesjonskompetanse når BH-lærere ikke får realisert begge deler?

Munck, C. C. C. (2017). Små børns fællesskabelse i en flertydig vuggestuepraksis. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet.



Å fremme 
læringsfellesskap 

03.11.2020

Hvordan fremmer barnehagelærere 
læringsfellesskap med utgangspunkt i 
prosesser som finnes i det pedagogiske 
arbeidet, og som oppstår i relasjoner mellom 
barna.

Videoobservasjonsdata basert på «skygging» 
som metode.
5 barnehager, totalt 63 timer observasjon
Bøe, M., Hognestad, K., Steinnes, G.S., Fimreite, H. & Moser, 
T. (2019). «Styrken vår er gruppa, det å være sammen 
mange» - Barnehagelæreres profesjonelle arbeid med å 
styrke barnegruppens læringsfellesskap. Norsk Pedagogisk 
Tidsskrift 103(02-03), 184–196.

https://www.idunn.no/npt/2019/02-03/styrken_vaar_er_gruppa_detaavaere_sammen_mange_


Å fremme læringsfellesskap 

«Å fremme læringsfellesskap kan være utfordrende fordi barnehagelæreren skal ivareta
både enkeltbarn og gruppefellesskapet. Dette utgjør en kompleks samspillskontekst (Bae
2018, s. 157) der barnehagelæreren må balansere mellom enkeltbarn og gruppens behov i
utviklings- og læringsfremmende aktiviteter.»

Barnehagelærerutdanningen må fokuserer på kompetanser og organisering av læringsmiljøet 
som kreves for å stimulere barns helhetlige læring gjennom kommunikasjon, deltakelse og 
samhandling i gruppefellesskap.

03.11.2020

Bøe, M., Hognestad, K., Steinnes, G.S., Fimreite, H. & Moser, T., 2019, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 103(02-03), 
184–196.

https://www.idunn.no/npt/2019/02-03/styrken_vaar_er_gruppa_detaavaere_sammen_mange_


Generelle utfordringer …
Finnes det en økende individualisering (i BH) på kostnad av fellesskap?
Drukner barnet som individuell aktør (i BH) i fellesskapsorientering?
En den påståtte eller antatte motsetningen mellom perspektiver på barnet som individ og 
som del av fellesskapet hensiktsmessig?
Står det å se på det enkelte barn, dets behov, ressurser og evt. svakheter virkelig i 
motsetning til fellesskapsorientering?
Eller betinger individuelle aktørskap og fellesskap hverandre?
Kan styringsdokumentene leses slikt at de gir et klart (samfunns-)oppdrag som tilsier at 
begge deler er viktig og må forenes?
Er ikke danning/dannelse i klassisk forstand (f.eks. Humbold; Klafki) nettopp å utvikle det 
individuelle og det sosiale mennesket i balanse?
Er norsk og nordisk barnehageforskning for dogmatisk, for lite åpen for bygge broer? 

03.11.2020



Forskning og 
fornyelse
(Utdanning, 19.6.2015; Nifu, 8/2015)



Barnehageforskning i utdanningsforskningen
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NIFU, Rapport 2019:11

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2619010/NIFUrapport2019-11.pdf?sequence=7&isAllowed=y


Oversikter over norsk barnehageforskning
Borge, A. I. H. (1998). Barnets verd og barnehagens verdier: En kunnskapsanalyse. Oslo: Statens institutt for 
folkehelse, Avdeling for samfunnsmedisin, Seksjon for epidemiologi.

Gulbrandsen, L., Johansson, J.-E., & Nilsen, R. D. (2002). Forskning om barnehager: en kunnskapsstatus. Oslo: 
Norges forskningsråd, Område for kultur og samfunn.

Borg, E., Kristiansen, I.-H., & Backe-Hansen, E. (2008). Kvalitet og innhold i norske barnehager. En kunnskapsoversikt
(No. 6/08). Oslo: NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Alvestad, A., Johansson, J.-E., Moser, T., & Søbstad, F. (2009). Status og utfordringer i norsk barnehageforskning. 
Nordisk Barnehageforskning, 2(1), 39-55.

Bjørnestad, E., & Pramling Samuelsson, I. (Eds.). (2012). Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år? En 
forskningsoversikt. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mordal, S. (2014). Ledelse i barnehage og skole-en kunnskapsoversikt. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn.

Alstad, G. T. (2015). Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–
2015. NOA — norsk som andrespråk 30(1-2), 284-309.

Evertsen, C., Tveitereid, K., Plischewski, H., Hancock, C. & Størksen, I. (2015). På leit etter læringsmiljøet i 
barnehagen. Universitetet i Stavanger, Læringsmiljøsenteret. (skandinavisk)

Lekhal, R., Zachrisson, H.D., Solheim, E., Moser, T. & Drugli, M.B. (2016). Dette vet vi om barnehagen: Betydningen 
av kvalitet i barnehagen. Oslo: Gyldendal. 
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Fornying av 
barnehageforskning

• Etikk, politikk og akademiske fag henger 
uoppløselig sammen i «menneskevitenskap», 
men de bør ikke blandes ureflektert eller 
strategisk -> normativ varsomhet og redelighet.

• Unngå å koble «dårlige verdier og intensjoner» 
til bestemte forskningsspørsmål og metodologier.

• Unngå ensidige vitenskapelige og faglige 
orienteringer (dogmer) til fordel for å fremme 
(og fremsnakke) tverrfaglig dialog, 
dialogberedskap og samarbeid.

• Unngå «sektoriell selvsentrering»; særlig 
barnehagelærerutdanningene bør stå i faglig 
dialog  med hele akademia og ikke risikere å 
«oute» seg selv faglig. 

03.11.2020 28



Fornying av barnehageforskning

• Overkomme (meningsløse) polariseringer som 
− medvirkning versus voksenstyring
− læring/utvikling versus (fri) lek 
− barns rettigheter/frihet/aktørskap versus systematisk pedagogikk 
− det individuelle versus det sosiale barnet
− allmenn pedagogikk versus tidlig intervensjon/spesialpedagogikk
− Barnehage versus skole

• Unngå en kamp om definisjonsmakt når det gjelder de «riktige» verdiene, 
samfunnsoppdraget for barnehagen bygger på et bredt og komplekst vifte 
av verdier; integrasjon av verdier synes mer hensiktsmessige enn seleksjon.
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Fornying av 
barnehagelærer-
utdanning

• Åpne opp for ulike tilnærminger når det gjelder kunnskapsbasert utdanning og praksis. 
• Balansere forskningserfaring, utdanningsvitenskapelig kompetanse og erfaringsbasert og 

pedagogisk kunnskap blant barnehagelærerutdannere.
• Klare institusjonelle forventninger og faglige krav til utdannere.
• Møte det faglig/akademiske inngangsnivå av studentene proaktiv – en helhetlig og bred 

kunnskaps- og forskningsorientering fra starten.
• Tydeliggjør fagligheten og de faglige kravene i barnehagelærerutdanning.
• Tydeliggjør forskjellene (og sammenhengene) mellom (fag-)politiske og forskningsbasert 

kunnskapsforvaltning og –anvendelse.
• Fremme åpen refleksjon og formidle at kritisk holdning også innbefatter selvkritikk.
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Fellesskap 
som 
fornyelse i 
barnehage 
forskning og 
utdanning –
tilbake til 
starten …

Et fellesskap av forskere, lærerutdannere og barnehagelærere/-ansatte hvor en

• sørger for at alle seriøse aktører innen forskning og utdanning føler 
tilhørighet

• anerkjenner at alle seriøse aktører ønsker barnets, barnas og familienes beste

• respekterer og ønsker forskjeller og ulike tilnærminger velkommen, innenfor 
gjeldende regler og føringer (samfunnsoppdraget)

• ønsker å inkluderer ulike kunnskaps- og erfaringsregimer (teorier; metoder)

• er nysgjerrig og vitebegjærlig for å utvide egen kunnskap og holdninger

• reflektere egne kunnskaper og holdninger kritisk i lyset av «andres 
kunnskap»

• er åpen for kritiske og saklige diskusjoner av ulike forståelser, 
forskningsmessige og pedagogiske tilnærminger samt forskningsresultater
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