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Høringsuttalelse til NOU 2010: 8: Med forskertrang og lekelyst 
Fra Universitetet i Stavanger 

 

Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har med stor interesse hatt 

NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst til gjennomgang for å kunne gi høringsuttalelse på 

vegne av universitetet. Vi ser det som svært positivt at barnehagen på denne måten blir 

beskrevet og kritisk vurdert, og der ulike forslag til endringer har til hensikt å utvikle 

kvaliteten og personalets kompetanse for å kunne gi et likeverdig tilbud til alle barn. 

Vi registrerer at utredningen går relativt detaljert inn i enkelte områder. Vi er noe forundret 

over det ujevne detaljnivået i forslagene, og stiller spørsmål ved om utvalget dermed går ut 

over mandatet. På flere områder kreves det pedagogisk kompetanse og forskning. Utvalgets 

anbefalinger burde vært gitt på et mer overordnet nivå for en videre utvikling i fagmiljøene 

knyttet til sektoren.  

Vi har av praktiske grunner valgt å knytte våre kommentarer og vurderinger ut fra utvalgets 

forslag i kapittel 12. 

Kap. 12.1 Obligatorisk barnehage og 12.2 Gratis barnehage 

Vi slutter oss til forslaget om at barnehage fortsatt skal være et frivillig tilbud, og at det 

innføres en gratis kjernetid. Vi vil presisere at gratis kjernetid også må gjelde for barna fra 1-

2 år.  En gratis kjernetid på 20 timer pr. uke er et viktig tiltak for å fange opp barn som ikke 

går i barnehage i dag og forebygging/oppdaging av vansker. Kontantstøtten har, som blant 

andre fordelingsutvalget påpeker, flere negative konsekvenser, og bør derfor fases ut. 

Kap. 12.3 Organisering av tilbudet 

Vi støtter utvalgets anbefalinger i kapittel 12.3, men vil knytte noen kommentarer til 

utvalgets vurderinger. 

I innledningen står det at ett av mandatene til utvalget var å ”vurdere kva for konsekvensar 

det vil få for tilbodet til dei andre barna i barnehagen at nokre barn får eit systematisk 

pedagogisk tilbod.” Dette skaper forventninger om at barn som har særlige behov skal få et 

systematisk pedagogisk tilbud, mens andre ikke skal det. I meldingen synes ikke denne 

nyanseringen å være fulgt opp, når det der framstår som at alle barn skal underlegges et mer 

systematisk pedagogisk arbeid enn det de får i dagens barnehage. Det synes som om 

meldingen bygger på et grunnleggende syn på barn som er dominert av det mangelfulle hos 

barn (og deres hjem), mer enn på deres kompetanser og ressurser og at barnehagen skal ha 

en kompensatorisk rolle.   

I forhold til å ivareta barnehagens tradisjon og det helhetlige læringsbegrepet i 

rammeplanen, skaper lesningen av meldingen uro i oss når det innføres et nytt begrep 
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”systematisk”. Siden dette reserveres til det pedagogiske arbeidet med til 3-5 åringene og 

ikke til arbeidet med de yngste barna, kan det gi inntrykk av to ulike former for pedagogikk i 

barnehagen og av at jo eldre barn blir og dess nærmere de kommer skolen, dess mer 

systematisk skal arbeidet være. Dette kan lett forstås som at det skal iverksettes nye 

arbeidsformer, det vil si mer skoleforberedelse i barnehagen. Vi ser det som svært viktig at 

kjernetiden brukes variert til temaarbeid, autentiske situasjoner og kulturelle aktiviteter 

lokalisert også utenfor barnehagen, der leken ses som viktig del av aktivitetene både ute og 

inne i barnehagen.  

I kapittel 11.3 er det skissert fire alternative organiseringsformer, og etter vår vurdering er 

modell B den som er aktuell for norske forhold i dag. Denne modellen ligger nærmest opp til 

den nordiske barnehagemodellen, men må utvides til å gjelde alle førskolebarn (fra 1 – 5 år). 

Det er viktig at den nordiske barnehagemodellen løftes tydeligere frem. Den er preget av 

helhetlig læring som inkluderer lek, danning og omsorg, og en slik tenking er etterlyst 

internasjonalt. Det vil også innebære en presisering av at pedagoger må være aktivt til stede 

i hele barnehagens åpningstid. Kjernetidens innhold må baseres på barnehagens tradisjon og 

vitenskapelige grunnlag.  

Meldingen er opptatt av de barna som ikke går i barnehagen, og hvilke grunner familien kan 

ha for et slikt valg. Økonomi er omtalt. Vi vil også stille spørsmål ved om verdigrunnlaget i 

barnehagen, som er knyttet til kristen og humanistisk arv og tradisjon, kan være et moment 

som gjør at foreldre velger å ikke ha barna i barnehagen. Vi vil understreke at barnehagens 

verdigrunnlag må knyttes til demokrati, humanisme og menneskerettigheter slik at 

religionsfrihet og ulike trosregninger/livssyn blir ivaretatt.   

Kap. 12.4. Barnehagens innhold og oppgaver 

12.4.1 Målformuleringer i rammeplanen 

Utvalget foreslår at rammeplanen må legge tydeligere føringen for målsettingene knyttet til 

fagområdene, at det settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse og 

at barnet selv også får sette mål for sin egen læring og utvikling. Meldingen viser til at 

metodefriheten har vært for stor i barnehagen. Ut fra dette argumenteres det med mer 

strukturert pedagogisk arbeid. Vi stiller spørsmål ved forslaget til innstramming av 

metodefriheten. Metodefrihet fordrer kompetent personale. Det er derfor snarere et behov 

for økt kompetanse i barnehagen enn mer struktur. Vi vil lansere tanken om at det 

utarbeides temahefter som også går på områder som lek, danning, omsorg og læring. 

12.4.2 Fra plan til praksis 

I utredningen vises det til at barnehagen må sikre at barna har progresjon i sin læring og 

utvikling, at barnehagetilbudet må inneholde både formelle og uformelle læringssituasjoner 

og at disse må ha like stort fokus. 
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Begrepene formelle og uformelle læringssituasjoner er etter vår vurdering kompliserte 

begrep som er lite avklarende. Kvalitetsspørsmålet i barnehagen løses ikke med innføring av 

mer ”formell”, vokseninitiert læring. Læring og utvikling i barnehagesammenheng handler 

om å gi barn varierte læringssituasjoner som tar hensyn til det enkelte barnets ulike 

erfaringer og måter å forstå på. 

Kap. 12.4.3 Skoleforberedende aktiviteter  

Vi stiller spørsmål ved anbefalingen om at rammeplanen må tydeliggjøre innholdet i de 

skoleforberedende aktivitetene. Barnehagens skoleforberedende aktiviteter må ligge i å 

forberede til overgangen til skolen, ikke styre innhold og arbeidsmåter i barnehagen. 

Barnehagens innhold og fagområder, slik de beskrives i Rammeplanen, er selve kjernen i 

barnehagens pedagogiske innhold.  

Skoleforberedende aktiviteter i barnehagen må ta utgangspunkt i veilederen Fra eldst til 

yngst. I denne er formålet er å styrke sammenhengen mellom barnehagen og skolen og 

skape en god overgang for barna. Dette ansvarliggjør både barnehagen og skolen, vi viser 

her til forslagene i Kap. 12.6. 

Kap. 12.4.4 Tilpasset tilbud og identifisering av barn med særlige behov 

Vi ser det som viktig å holde fast ved at det normalt ikke skal vurderes måloppnåelse hos 

enkeltbarn (R-06, s.50). Dersom alle sider av barns liv skal klart målsettes, gir dette 

muligheter for at resultatene også kan kartlegges.  Ut fra erfaringene de siste årene, der mer 

og mer i barns liv kartlegges, kan en stå i fare for at det er det som kan kartlegges og måles 

som gis verdi i barnehagens hverdagsliv. Det som ikke er like lett å måle, som gleden i lek og 

danningsprosesser i barns liv, vil da lett kunne komme i skyggen i det daglige arbeidet i 

barnehagen. Personalets må ha høy kompetanse i å se, observere og følge opp alle barn i det 

daglige.  Kompetansespørsmålet er viktig også i denne sammenhengen. 

Kartlegging av barn som har behov for spesiell hjelp og støtte, er viktig og må gjøres i 

samarbeid med foreldre og de foreslåtte spesialpedagogiske team. Kartlegging og tilbud til 

denne gruppen må sikres god kvalitet.  

Som en del av et forebyggende arbeid vil det være viktig også å bygge opp høy kompetanse i 

personalet innen generell observasjon/kartlegging og identifisering av risikofaktorer hos 

barn. Dette vil kunne ha konsekvenser både for det generelle pedagogiske arbeidet så vel 

som det spesialpedagogiske feltet i barnehagen. Observasjonskompetanse, generelt og 

spesifikt, kan bidra til at barn i større grad får et tilpasset tilbud, slik at personalet kan 

tilrettelegge ut fra varierte og ikke instrumentelle metoder.  

12.5 Personalet i barnehagen 

Vi støtter i all hovedsak anbefalingene fra utvalget når det gjelder tiltak som kan styrke 

utviklingen av kvalitet og kompetanse samt å øke rekrutteringen i barnehagesektoren. 
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Etter vår vurdering bør det være en målsetting om minst 60 % førskolelærere i barnehagen 

knyttet til arbeidet med barn på avdelingsnivå (styrere utenom). Førskolelæreryrket må 

gjøres attraktivt ut fra både lønn og mulig karrierestige (som i grunnskolen tillegg i lønn og 

stilling for videreutdanning) og ved videre utvikling av ulike typer av stillinger som veiledere 

og fagstillinger i barnehagene.  

Vi støtter forslaget om at det innføres minimumskrav til formelle kvalifikasjoner av god 

kvalitet for assistenter i barnehage. 

Førskolelærerutdanningen må etter vår vurdering utvides til 4 år og med muligheter for at 

utdanningen bygges opp med relevante og kvalitativt gode masterstudier og doktorgrad 

rettet mot dette fagfeltet spesielt.  

Kap. 12.6 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole 

Vi støtter forslagene om å innføre en plikt til samarbeid mellom barnehage og skole og de 

videre forslagene i Kap. 12.6. 

 

Kap. 12.8 Kunnskap om barnehagens betydning 

Vi støtter forslagene til styrket forskning om barnehagens betydning. Imidlertid må forskning 

innenfor barnehagefeltet favne videre enn det som foreslås. 

Forskning innen barnehagefeltet bør ha intensjoner om utvikling av god barnehagepraksis 

(good practice), studere praksis, være variert (bidra til teoriutvikling, kritiske studier, 

komparative studier, longitudinelle studier mfl.) og bidra både til teoriutvikling og utvikling 

av metodologi. Det er behov for både empiriske og teoretiske studier innen dette 

forskingsfeltet. Forskningen må ses i forhold til relasjonene samfunn, barnehage, barn og 

familie. Den må også på fokusere på utvikling av begreper. 

De mange små kvalitative studiene som er gjort i Norge og Norden, vil det være interessant å 

samle i tematiske forsknings-/kunnskapsoversikter, noe det hittil er gjort lite av her i landet. 

Barnehageforskningen vil etter vår vurdering ha behov for studier av både kvantitativ og 

kvalitative karakter, samt kombinasjoner av disse. En eventuell polarisering av kvantitative 

og kvalitative studier er ikke produktivt. Viktigere er det å si noe om hvilke studier som 

trengs og hvilke problemstillinger/spørsmål som er aktuelle med tanke på utvikling og 

forbedring av barnehagene. Det er også behov for forskning som gjør kritiske granskinger av 

virksomheten.   
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