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EN TYDELIG IDENTITET

Sommeren 2015 påbegynte vi et arbeid for å tydeliggjøre hva Norlandia Barnehagene skal 
være. Hva skal være vår identitet? Hva skal vi være kjent for? Hvordan skal vi skille oss fra 
andre barnehager? Svaret på disse spørsmålene er helheten av det vi nå kaller Kunnskap & 
innovasjon. Det er et arbeidssett og en tilnærming til barn som er unik for Norlandia.

Vår ambisjon er å bidra til å utvikle barn som er:
• Mer nysgjerrige
• Mer utforskende
• Mer idéskapende

For å få dette til har dyktige pedagoger i Norlandia gjort en grundig gjennomgang av forsk
nings litteraturen. Hva må være på plass for at vi skal oppnå vårt mål? Vi har landet på fire 
områder eller pilarer: 1) Trygg tilknytning, 2) Barnets medvirkning, 3) Lek = læring og  
4) Realfagenes sammenheng med estetikk. 

Vi har valgt «La oppdagelsene begynne!» som slagord for vårt virke, og jeg håper dere vil 
dele min entusiasme for å se små og store oppdagelser innen alle mulige felt: Språk, sosiale 
relasjoner, kunstneriske uttrykk, realfag, og den fysiske verden.

Et sentralt mål for Kunnskap & innovasjon er at flere kompetente og engasjerte mennesker 
vil jobbe hos oss og at flere foreldre vil ønske at barna deres går i en av våre barnehager. 
Hvis vi lykkes med å dyrke frem et særegent arbeidssett tuftet på tankegodset i Kunnskap & 
innovasjon tror jeg det er mulig.

Etter hvert som vi i fellesskap utvikler metoder og praksis som understøtter Kunnskap & 
innovasjon er jeg overbevist om at vi vil oppleve arbeidshverdager som er enda mer mor
somme, meningsfulle og fylt av magiske øyeblikk. 

Gjennom Kunnskap & innovasjon vil vi virkeliggjøre vår pedagogiske visjon: 
– med livslang lyst til lek og læring.

Jeg ønsker dere lykke til med dette viktige arbeidet. 

Hilsen Kristin Voldsnes
Divisjonsdirektør
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DE FIRE PILARER

Kunnskap & innovasjon er bygget på fire områder eller pilarer:
• Trygg tilknytning
• Barnets medvirkning
• Lek = læring
• Realfag og estetikk

EFFEKTEN AV KUNNSKAP & INNOVASJON

Vi ønsker at dette skal være effekten av Kunnskap & innovasjon:
• Barna ser på seg selv som kreative, innovative, skapende individer
• Et barn som har gått i en Norlandia barnehage har mottatt impulser som  
 gjør at det tenker og opptrer annerledes
• Kreativitet og innovativ tenkning er en ballast barnet tar med seg hele livet
• Barnas kunnskapstørst og forskertrang styrkes og videreutvikles
• Barna erfarer at undring og forundring har en selvfølgelig plass i hverdagen
• I årlige undersøkelser på trivsel og medvirkning bør det komme fram at barna  
 opplever av at de får utvikle sine kreative evner  
• Med andre ord: Livslang lyst til lek og læring!

TRYGG TILKNYTNING BARNETS MEDVIRKNING

1 2
For at et barn skal kunne ta 
til seg ny kunnskap, utforske, 
undre seg og tenke kreativt, er 
det en forutsetning at barnet 
opplever å være trygt. Utrygge 
barn bruker sin energi på å søke 
trygghet. Vi anvender innsikter 
om tilknytning fra John Bowlbys 
utviklingspsykologiske teorier for å 
fremme et miljø av samspill og trygg 
tilknytning. Trygghet kommer når 
barn opplever at behov blir møtt på 
en sensitiv og ivaretakende måte. 
Barna får hjelp til å regulere følelser 
og de får trøst når de er ute av seg. 
Våre ansatte er fysisk og emosjonelt 
tilgjengelige.

Danning utvikles i et sosialt og 
kulturelt fellesskap og er en livslang 
prosess. Barna blir tatt på alvor i 
hverdagslivet; de blir sett og hørt, 
og deres mening blir vektlagt. 
Barnehagen er et fellesskap 
hvor både ansatte og barn hører 
til. Barna har en stemme som 
fellesskapet trenger for å være 
vitalt og demokratisk. I samspill 
som fremmer medvirkning stiller 
både barnet og den voksne seg 
åpne for hverandres innspill – 
rollefordelingen er fleksibel. Vi 
skaper plass til kreativitet gjennom 
å åpne for barns medvirkning, også 
der barn uttrykker motstand og 
uenighet.

LEK = LÆRING REALFAG OG ESTETIKK

3 4
Barn lærer gjennom lek. Å leke er å 
lære. Lek er en opplevelsestilstand 
som gir mening, fremmer læring 
og gir ny kunnskap. Pedagogen tar 
utgangspunkt i øyeblikkets forut
setninger og barnets interesser og 
behov, og former sitt pedagogiske 
design etter det. Øyeblikkets didak
tikk er en styrke i det pedagogiske 
arbeidet. Vi bruker Csikszentmihalyis 
flowbegrep som inngangsport for å 
forstå lekens natur. Balansen mellom 
egne ferdigheter og de utfordringer 
en stilles overfor er sentralt. Ved god 
balanse oppleves “flow”, en optimal 
motivasjon, konsentrasjon, læring og 
mestring. Vi lar barnas egen nysgjer
righet og kunnskapstørst vise vei når 
læring skje gjennom lek.

Vi vil styrke det tverrfaglige blikket 
på estetiske fag og realfag. Estetikk 
er sansekunnskap  koblet til 
læren om det vakre, til kunsten og 
kunstuttrykket. Gjennom sansene 
blir man oppmerksom på verden 
herognå. Gjennom estetikk 
og sanser forholder barnet seg 
til verden på en naturlig måte. 
Barn lærer naturvitenskapelige 
sammenhenger gjennom sine 
skapende, kunstneriske prosjekter. 
Matematikk er over alt. Våre 
ansatte trener på å oppdage og 
utforske realfag og kunstuttrykk i 
hverdagen sammen med barna. 
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TRYGG TILKNYTNING

For at et barn skal kunne ta til seg ny kunnskap, utforske, undre seg og tenke kreativt, er 
det en forutsetning at barnet opplever å være trygt. Utrygge barn bruker sin energi på å 
søke trygghet. Vi anvender innsikter om tilknytning fra John Bowlbys utviklingspsykolo
giske teorier for å fremme et miljø av samspill og trygg tilknytning. Trygghet kommer når 
barn opplever at behov blir møtt på en sensitiv og ivaretakende måte. Barna får hjelp til å 
regulere følelser og de får trøst når de er ute av seg. Våre ansatte er fysisk og emosjonelt 
tilgjengelige.

For å tilrettelegge for kunnskap og innovasjon i barnehagehverdagen må vi voksne være  
en trygg base for utforsking.

Tilknytningsfremmende samspill er preget av: 
• Fysisk tilgjengelighet
• Emosjonell tilgjengelighet
• God mentalisering
• Sensitivitet (at behov blir møtt på en hensiktsmessig måte)
• At barnet blir trøstet når det er ute av seg/får hjelp til regulering

I et tilknytningsfremmende samspill må vi som voksne alltid være: 
Større – Sterkere - Klokere - God 

ET TRYGT BARN vil komme til oss for å få trøst og beskyttelse, når det er lei seg, trist, redd 
eller sint. Disse barna er som oftest ganske lette å forstå og trøste, da de viser de følelser 
de har inne i seg. På den måten er det lettere for oss å tolke hvorfor de trenger oss.

ET UTRYGT BARN vil som oftest endre på sine følelser, for å imøtekomme omsorgs
personen. Barnet vil generelt vise følelser, som har vært «lønnsomt» tidligere, for å oppnå 
oppmerksomhet. Disse barna kan være vanskelige å forstå i forskjellige situasjoner. Det 
dette betyr, er at barnet kjenner følelsen inne i seg, men ikke nødvendigvis viser den utad. 
Til tider viser barnet en helt annen følelse utad, enn det de kjenner inne i seg selv. Det kan 
for eksempel være at barnet viser sinne, men egentlig er lei seg eller redd. Det er derfor 
viktig at vi gir oss tid til å se det enkelte barn i løpet av dagen. Alle barn må føle seg sett, 
hørt og bekreftet når de er i barnehagen.

TILKNYTNING HOS BARN

John Bowlbys utviklingspsykologiske teorier om betydningen av tilknytning i tidlig 
alder har fått stor oppmerksomhet og anerkjennelse. Bowlby og Mary Ainsworth 
forsket i etterkrigstidens Europa på hvordan barn som har mistet eller blitt separ
ert fra sine foreldre blir påvirket av det. Bowlby ble oppmerksom på barns forhold 
til sine nære voksne og hva dette forholdet har å si for deres sosiale, emosjonelle 
og kognitive utvikling.

Han utviklet tilknytningsteorien som beskriver forhold rundt utvikling av følelses
messige bånd mellom mennesker. Tilknytning er det sterke, affektive båndet som 
dannes mellom barn og omsorgsperson. En sentral tese i teorien er at kvaliteten 
på tidlig tilknytning påvirker barnets emosjonelle og sosiale utvikling i tillegg til 
fremtidig relasjonsdannelse og psykisk helse. Teorien forklarer hvordan tilknytning 
formes, identifiserer ulike tilknytningsmønstre og beskriver hvordan tidlige tilknyt
ningsmønster påvirker barnets utvikling.

Mary Ainsworth utformet metoden som tester tilknytning hos barn, The Strange 
Situation, hvor barnet blir observert under separasjon, interaksjon med en 
fremmed og ved gjenforening med mor. Respons under separasjon, interaksjon 
med den fremmede og respons ved gjenforening bestemmer tilknytningsmøn
ster. Ainsworth viste hvordan barn utvikler forskjellige tilknytningsmønstre ut fra 
hvilken atferd de opplever hos sine omsorgspersoner.
 

Mary Ainsworth og John Bowlby.
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BARNETS MEDVIRKNING

Danning utvikles i et sosialt og kulturelt fellesskap og er en livslang prosess. Barna blir tatt 
på alvor i hverdagslivet; de blir sett og hørt, og deres mening blir vektlagt. Barnehagen er 
et fellesskap hvor både ansatte og barn hører til. Barna har en stemme som fellesskapet 
trenger for å være vitalt og demokratisk. I samspill som fremmer medvirkning stiller både 
barnet og den voksne seg åpne for hverandres innspill  rollefordelingen er fleksibel. Vi 
skaper plass til kreativitet gjennom å åpne for barns medvirkning, også der barn uttrykker 
motstand og uenighet.

Mari Pettersvold (2015) uttrykker det slik: Det er som medborgere barna deltar, ikke fordi 
det av ulike grunner kan være «bra for dem». Å delta er heller ingen «gave» barn mottar 
fra voksne. Barn deltar fordi de hører til i fellesskap hvor alle har en stemme som fellesska
pet trenger for å være vitalt og demokratisk.

Berit Bae (2009) løfter frem at barns mulighet til medvirkning avhenger av voksnes sam
spillsmåter. Samspill som fremmer medvirkning er lekende og preget av fokusert opp
merksomhet, at både barnet og den voksne stiller seg åpen for hverandres innspill og at 
rollefordelingen er fleksibel. I slike samspill får både barnet og den voksne mulighet til å 
fremstå som subjekter. Barnet gis plass til å delta ut fra egne forutsetninger, som likever
dig. Det opplever å ha innflytelse på det som skjer her og nå og å kunne påvirke hvordan 
samspillet utvikler seg.

UNDERSØKELSE AV BARNS TRIVSEL OG MEDVIRKNING

Norlandia gjennomførte i april 2016 en spørreundersøkelse 
blant 5åringene i de norske og svenske barnehagene. 
Spørsmålene på skjemaet vi brukte er hentet fra under  
søkelsen «Barns trivsel og medvirkning i barnehagen», 
som ble utført av NTNU Samfunnsforskning. 
De dreier seg om: 
• Barns trivsel 
• Barns medvirkning
• Relasjoner. Barn/barn og voksen/barn

Spørreskjemaet ble brukt som grunnlag for samtale med små grupper av 5åringer, 
gjennomført av en pedagog som barna kjente godt. Dette var kjernespørsmålene i 
undersøkelsen:
1. Liker du å gå i barnehagen?
2. Hva er mest artig å holde på med?
3. Kan du være med å bestemme hva dere skal gjøre i barnehagen?
4. Kan du bestemme hvem du vil leke med i barnehagen?
5. Har du noen gode venner i barnehagen?
6. Hører de voksne på deg når du snakker?

Som en avslutning på samtalen laget barna en tegning: «Her liker jeg meg best i 
barnehagen». Den som intervjuet noterte gjerne det barnet fortalte om tegningen sin.

Bakgrunn for vår prosedyre: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte 
NTNU Samfunnsforskning ved Barnevernets utviklingssenter i samarbeid med Dron
ning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i 2012 en undersøkelse 
av barn, foreldre og ansattes opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen, og 
hvordan dette eventuelt hang sammen med ulike forståelser av barnehagekvalitet. 
Forskningsrapporten fra 2012 ble skrevet av Åse Bratterud, Ellen Beate H. Sandseter 
og Monica Seland.  Spørreskjemaer brukt her og innsikter fra studien har ligget til 
grunn for vår prosedyre. Undersøkelsen gjentas nå årlig.

1 2 3 4
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LEK = LÆRING

Barn lærer gjennom lek. Å leke er å lære. Pedagogen tar utgangspunkt i øyeblikkets forutset
ninger og barnets interesser og behov, og former sitt pedagogiske design etter det. Barn skal 
være i et mangfoldig og spennende læringsmiljø.  Lek er en opplevelsestilstand som gir men
ing, fremmer læring og gir ny kunnskap. Barnet er en viktig aktør i det pedagogiske samspillet 
som den voksne har ansvar for. Vi lytter til barna og inviterer dem inn i nye og spennende 
sider av verden. Øyeblikkets didaktikk er en styrke i det pedagogiske arbeidet, der vi nærmer 
oss barnas perspektiv. Vi bruker Csikszentmihalyis flowbegrep som inngangsport for å forstå 
lekens natur. Han forsket særlig på menneskets indre motivasjon. Forutsetningen for en indre 
motivasjon ligger i balansen mellom egne ferdigheter og de utfordringer en stilles overfor. 
Ved god balanse oppleves “flow”, en optimal motivasjon, konsentrasjon og læring. Særlig 
når en presser egne grenser og opplever ny mestring. Vi lar barnas egen nysgjerrighet og 
kunnskapstørst vise vei når læring skje gjennom lek.

Artikkel 31 i FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til å leke. I 2013 publiserte  
FN en retningsgivende tolkning av denne rettigheten. Bakgrunnen for dette er en oppfatning 
av at barns rett til lek er truet, blant annet på grunn av økt læringstrykk, også i barnehagen. 
Den frie, spontane leken forsvinner til fordel for voksenstyrte, målrettede aktiviteter. 

Dion Sommer har vist hvordan en pedagogikk hvor barnas egne aktiviteter og perspektiver 
står i sentrum gir positive effekter både på sosiale ferdigheter og selvkontroll, og på ferdig
heter som grunnleggende matematikk, natur og språkforståelse.

I Norlandia er vi opptatt av lekende læring. Vi søker mot en barnesentrert vokseninvolvering 
som bidrar til små barns langsiktige læring. Dette i motsetning til voksenstyrt aktivitet som 
innebærer at barn får beskjed om hva som skal skje.

Pedagogisk takt er et begrep som henviser til at den voksne må være i stand til å avpasse 
egen væremåte etter barnas behov. Noen ganger vil det være behov for at den voksne er 
aktiv deltaker i lek, ved å for eksempel sette i gang en lek, eller ha rollen som «troll». Andre 
ganger er det bare behov for den voksne som velvillig tilskuer, som skjermer barns dype lek 
for avbrytelser, slik at barna kan gi seg hen (Röthle, 2014).

Pedagogisk takt krever at den voksne reflekterer over egen rolle, oppfatninger og væremåte. 
Som voksne må vi undre oss over på hvilken måte vi bidrar til barnas lek, læreprosesser og 
undring.

Dette er vår grunnholdning til sammenhengen mellom lek og læring:
• Vi har et reflektert syn på en lekende læringsform.
• Vi ønsker å tilrettelegge for kunnskapstilegnelse gjennom en pedagogikk som ivaretar  
 og fremmer barnas undring.
• Vi lar barnas egen nysgjerrighet og kunnskapstørst vise vei. 
• Leken er barnas livs og læringsform (Kunnskapsdep. 200809).
• Vi har kunnskap om lek og gir rom for den frie leken, med voksne som aktive tilskuere. 
• Som voksne utøver vi pedagogisk takt, er engasjerte og tilstedeværende,  
 og reflekterer kontinuerlig over egen pedagogiske praksis.

En erkjennelse i arbeidet med Kunnskap & innovasjon har vært sammenhengen mellom 
barns læring gjennom lek og konseptet Flow. «Flow» eller «flyt» er et begrep som først og 
fremst ble utforsket av psykologen Mihaly Csikszentmihalyi. Begrepet beskriver en tilstand 
av høy konsentrasjon, hvor man blir oppslukt av aktiviteten man holder på med og er helt 
til stede i herognå. Å være i «flytsonen» innebærer en balanse mellom ferdigheter og 
utfordringer. I «flytsonen» er man optimalt motivert, konsentrert og tilgjengelig for å tilegne 
seg ny kunnskap. Vi voksne kan kjenne oss igjen ved å tenke på situasjoner hvor vi holder på 
med en favorittaktivitet, eller gjør noe vi mestrer godt på jobben. De samme tingene som 
kjennetegner leken, kan vi finne igjen som elementer ved opplevelsen av «flyt».

9 ELEMENTER SOM KJENNETEGNER FLOW:

1. Det finnes klare mål langs veien.
2. En får umiddelbar tilbakemelding på sine handlinger.
3. Det er en balanse mellom utfordringer og ferdigheter.
4. Handling og bevissthet sammenkobles.
5. Distraksjoner er ekskludert fra bevisstheten.
6. Det er ingen frykt for å feile.
7. Selvbevissthet forsvinner.
8. Følelsen av tid blir forvrengt.
9. Aktiviteten blir et mål i seg selv, gjort for sin egen del.

Mihaly Csikszentmihalyi

1 2 3 4
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SEKS FUNDAMENTALE MATEMATISKE AKTIVITETER:

1. Forklaring og argumentasjon: Begrunnelse og forklaring, resonnementer 
 og logiske slutninger. 
2. Lokalisering: Finne frem, orientere seg i rommet, lokalisering og plassering. 
3. Designe: Former og figurer, mønster og symmetri, arkitektur og kunst. 
4. Telling: Telling, antallsord, tellesystemer, tallsystemer og regning. 
5. Måling: Sammenligninger, måleenheter og målesystemer, lengde, areal, volum, 
 tid, vekt og penger. 
6. Lek og spill: Rollelek, rollespill, fantasilek, gjemsel, strategispill, terningspill, 
 puslespill med mer.  
Kilde: Bishop (1991) Solem & Reikerås, 2008

En historisk person som levendegjorde sammenhengen mellom 
realfag og estetikk var Leonardo da Vinci.

REALFAG OG ESTETIKK

Vi vil styrke det tverrfaglige blikket på estetiske fag og realfag. Estetikk er sansekunnskap 
 koblet til læren om det vakre, til kunsten og kunstuttrykket. Gjennom sansene blir man 
oppmerksom på verden herognå. Gjennom estetikk og sanser forholder barnet seg til 
verden på en naturlig måte. Barn lærer naturvitenskapelige sammenhenger gjennom sine 
skapende, kunstneriske prosjekter. Matematikk er over alt, og våre ansatte trener på å opp
dage og utforske matematikken i hverdagen sammen med barna. På samme måte øver vi 
på å gripe muligheter til å oppdage og utforske realfagene og kunstuttrykkene i hverdagen 
sammen med barna. 

En utfordring for de voksne i barnehagen handler om å la barna få oppleve og gjøre este
tiske opplevelser til sine egne. Dette krever at voksne gir barn mulighet til å bli kjent med 
rom, materialer og gjenstander i sitt eget tempo, på sin egen måte. De voksne må være til 
stede og tilgjengelige slik at barna erfarer at opplevelsen deres kan deles med oppmerk
somme og tilstedeværende voksne og at de er trygge og derfor fri til å utforske. Men uten 
at de voksne griper inn og styrer barnas opplevelse (Steinkjer, 2014). 

En god tilnærming til formingsaktiviteter i barnehagen kan være følgende: Ikke «Hva kan 
vi lage sammen med disse barna?», men: «Hva vil barna gjøre med dette materialet?» 
(Bakke, 2014).

Matematikk er en naturlig del av barns hverdag, allerede fra de er veldig små. I Norlandia 
er vi bevisste på å bruke dagligdagse situasjoner til å stimulere til matematiske oppdagelser:
• Lukas (4) er med i butikken og får hjelpe til med å veie appelsinene og 
 finne frem tre brød
• Maria (2) skal ha to halve skiver og et helt glass melk til frokost
• Trygve (3) vil gå i retning sjøen på vei hjem fra barnehagen, i stedet for hjem til huset sitt
• Alma (5) skal dekke bordet og må passe på å få nok kopper til alle
• Julie (1) står først opp, så får hun frokost, og så går hun i barnehagen

Matematikkprosjekt
Norlandia Barnehagene har mottatt 450 000 kroner fra Fylkesmannen som skal gå til å 
styrke og tilføre alle barnehagene realfagskompetanse. Midlene skal videre benyttes til å 
stimulere til å etablere en «Abelbarnehage» i minst fire av våre regioner.
Dette prosjektet er en del av vår Kunnskap & innovasjonssatsning.

1 2 3 4
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SYSTEMATISK KRITISK REFLEKSJON NORLANDIA QUEST

Systematiske og grundige refleksjoner rundt vårt pedagogiske arbeid legger grunnlaget for 
god pedagogisk kvalitet. Kunnskap & innovasjon er vårt utgangspunkt og vår grunnleggende 
holdning til barnet, dagen og fremtiden.

I alle våre barnehager gjennomfører vi hvert år Norlandia Quest. Dette skal være en 
begivenhet som skaper engasjement, entusiasme og glede. En gruppe ansatte velger 
hva som skal være felles tema for alle barnehagene – det skal være forskjellig fra år til år. 
Hver barnehage legger så en plan for hvordan de skal fordype seg i temaet. Norlandia 
Quest er en sentral del av Kunnskap & innovasjon ved at det legger til rette for læring, 
utforsking, og å skape.

Norlandia Quest skal være et høydepunkt i året både for barna og de ansatte. Gjennom 
Norlandia Quest sender vi et signal til omverdenen om hva vi står for og hva som skal prege 
vårt arbeid. Vi ønsker at det skal bidra til å tiltrekke oss dyktige kollegaer og flere barn.

Norlandia Barnehagene Forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt 13

SYSTEMATISK KRITISK REFLEKSJON – 
ET NORLANDIAKONSEPT 

Fase 1: 
UNDRING

Fase 2: 
KUNNSKAP

Fase 3:
ØNSKET EFFEKT

Fase 4:
PLANLEGGE

Fase 5:
IVERKSETTE

Fase 6:
OBSERVERE

Fase 7:
SAMTALE

Fase 8:
EVALUERE

Fase 9:
IMPLEMENTERE

P
U

E
G

PLANLEGGE

GJENNOM-
FØRE

EVALUERE

UTVIKLE
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La oppdagelsene begynne!


