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FORORD 
 
Rommet som intensjonal tekst er et prosjekt som henvender seg til, og tar i bruk praksisfeltet 

for utvikling av pedagogiske spørsmål knyttet til barnehagens virksomhet. Ønsket har vært å 

drive pedagogisk utviklingsarbeid i samarbeid med personalet i noen barnehager. Gjennom å 

arbeide med rommet og rommets påvirkningsmuligheter, ønsket vi å bidra til en endring av 

barnehagens innhold og arbeidsmåte. Det fysiske miljøet oppfattes ofte som statisk og 

uforanderlig, som begrensende rammer mer enn rom for muligheter. Dette mener vi har fått 

konsekvenser for holdningen til det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Vi ønsket å skape 

debatt og utvikle ny kunnskap om barnehagerommets rolle.  

 

Prosjektet bygger på et nært samarbeid mellom lærere på Høyskolen i Vestfold og personalet i 

fire barnehager.  Gode dialoger har vært lærerike og inspirerende og danner mye av 

grunnlaget for innholdet i denne rapporten. Barnehagepersonalet kan sies å være 

medprodusenter av ny kunnskap. Vi har derfor valgt, etter tillatelse fra personalet, å bruke 

barnehagenes navn i teksten.  Vi takker personalet ved Fjerdingen, Løkebergstua og 

Knappløkka barnehage i Tønsberg og Krokenskogen barnehage i Sandefjord for et 

konstruktivt samarbeid gjennom flere år.  

 

Vi som har jobbet med denne rapporten er en tverrfaglig sammensatt faggruppe i 

førskolelærerutdanningen. Høgskolelektor Kari Holte var med i starten av prosjektet, og vi er 

glade for hennes bidrag i den tiden hun var med. 

 

Vi har møtt inspirerende personer fra ulike fagfelt. Disse har vært viktige ressurspersoner og 

diskusjonspartnere underveis i arbeidet. Spesielt vil vi takke professor Dagrun Skjelbred som 

har vært en positiv og faglig dyktig veileder på utformingen av innholdet i rapporten. På 

samme måte har førsteamanuensis Halvor Bjørnsrud bidratt med faglige innspill underveis. 

 
Rapporten er utarbeidet i fellesskap og vi har ønsket at våre individuelle skriveformer skal 

synliggjøres. 

 
 
 
Tønsberg, 01.01.05 
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Del I – Intensjon 
ommet som intensjonal tekst 
 
 

 

Rommet som 
intensjonal tekst. 
 
Et rom forteller mye. 
Rommet kommuniserer og 
det er opp til oss å tolke 
budskapet. Vi skaper rommet  
og anvender det som et 
medium. 
 
Meningsfull kommunikasjon 
krever refleksjon om det vi 
ønsker å formidle. 
Budskapet som formidles via 
rommet bør ha en intensjon. 
 
Å bruke rommet som 
redskap til å formidle noe til 
barn, krever at vi kjenner 
virkemidlene og barns  
opplevelser av disse. 
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Rommet som intensjonal tekst er et forskningsarbeid som har pågått ved Høgskolen i Vestfold 

i noen år. Fire fagpersoner inne pedagogikk, forming og drama er blitt inspirert av ideene bak 

barnehagepedagogikken i den norditalienske byen Reggio Emilia, og begrepet ”rommet som 

den tredje pedagog”. Her har man gjennom flere tiår utviklet kunnskap og erfaring om 

betydningen av rommet og det romlige, som de operasjonaliserer sin pedagogikken og 

filosofien gjennom. Denne pedagogikken representerer et overordnet menneske- og barnesyn, 

der det relasjonelle mellom rom og menneske og mellom menneskene i rommet står sentralt. 

Det handler om det estetiske og sanselige, det funksjonelle, og rommet (barnehagen) som et 

sted for selvkonstruksjon, d.v.s. forskning, læring og utvikling. Vi er altså opptatt av den 

kapasitet rommet har til å være i dialog med menneskene i rommet, og hvordan vi kan utnytte 

og forvalte denne kapasiteten intensjonalt. 

 

Hvordan kan vi skape debatt og utvikle kunnskap om barnehagerommets betydning i 

pedagogisk arbeid?  Vi ønsker gjennom dette prosjektet å pirre eller pirke bort i 

barnehagepersonalets arbeid med barnehagerommet for å skape engasjement og debatt om 

rommets rolle i det pedagogiske arbeidet.  

Vårt utgangspunkt er at det fysiske rom kan defineres som et språk der alle rom har en tekst 

eller et manuskript. Dette fungerer som en forklaring eller en bruksanvisning når vi trer inn i 

dem. De visuelle tegnene har en signaleffekt og fungerer som et språk som taler til oss, og vi 

søker å finne en betydning og mening i det vi ser, hører og opplever.  

Rom er som regel innredet for å fylle en definert funksjon, for eksempel et kjøkken og et 

soverom i det private hjem, en foajè i et hotell, en gymsal på skolen, et kontor, en kirke, en 

teatersal. Alle uttrykker de en hensikt og en funksjon. I de fleste rom er det lagt til rette for 

helt spesielle og entydige handlinger og hendelser, og vi mennesker forstår som regel intuitivt 

hva som forventes av oss i rommet. Vi både tilpasser vår atferd og blir påvirket av rommets 

tekst. Teksten uttrykkes konkret gjennom ulike innredningselementer og deres plassering i 

forhold til hverandre. Gjennom rekvisittene og tingene, materialer, teksturer, farger, lukter 

m.m.  

 

Vanligvis forholder vi oss ubevisst til alle disse signalene, vi tilpasser oss og glir inn i den 

gitte tekst. Denne kunnskapen er tillært gjennom kulturen, enten konkret gjennom opplevelser 

i rom, eller som en mer subtil anelse ut fra generelle eller spesielle estetiske og romlige 

virkemidler. Som voksne har vi et rikt repertoar i å klassifisere, tolke og forstå de romlige og 



 

 8 

arkitektoniske omgivelser vi møter. Vi har et finstilt og kanskje ubevisst sanseapparat som 

gjør oss i stand til å kommunisere med rommets tekst, erfaringene har nedfelt seg og blitt 

kroppslige. 

”Alle har erfart at det vi gjør i en kirke, er annerledes enn det vi gjør i en 
bensinstasjon, og i vår egen stue gjør vi noe annet enn i teatret og rådhuset… 
Bygninger, gater og plasser er arenaer for vårt dagligliv, vi ”kan” alle noe om 
arkitektur fordi vi fødes og dør i hus og byer” (Thiis Evensen 2004) 

 
Men ikke alle har utviklet denne intuitive forståelsen, denne kommunikative evnen til å 

tilpasse seg og utnytte omgivelsene. Noen bryr seg kanskje ikke om å følge denne type 

normer?  De fleste av oss sitter nok med opplevelser fra situasjoner der en eller flere har brutt 

med rommets eller stedets sett av regler. Da skapes det lett irritasjon, forargelse eller sågar 

redsel hos andre. Kanskje har vi også opplevd å komme inn i rom som har gjort oss usikre 

fordi teksten, og dermed forklaringen i forhold til vår atferd og plassering, er utydelig uttalt, 

dobbeltkommunisert, eller fordi erfaringene våre simpelthen ikke strekker til.  

 

Tenker vi på denne måten, er rommet oppdragende. Det inneholder verdier, normer og 

kvaliteter som krever noe av oss. Vi kan si at rommet og arkitekturen kan være dominerende 

og autoritær. Rom har kraft i seg til både å fremme og hemme vår atferd og vår trivsel. 

Rommene kan utstråle gode eller mindre gode verdier, et menneskesyn, og være demokratisk 

eller inneha en asymmetrisk maktstruktur. 

 

Hva kan rom gjøre med oss?  Kan rommet passivisere, skape trygghet, gjøre oss redde, 

aggressive, rolige, glade, eksperimenterende? Og hvis det er slik at rom i noen grad preger vår 

atferd, hvilke muligheter ligger da i det å manipulere med rom og romlige virkemidler? Hva 

kan rom og det romlige få oss til å gjøre? 

 

Gjennom  ”Bambini, spazie e relazione  - metaprogetto di ambiente per l’infanzia/Metaproject 

for an environment for young children” på 90-tallet, ble det konstituert en modell for 

relasjonelle rom skapt for små barn. De utviklet et begrepsapparat ved hjelp av metaforer for å 

uttrykke sitt verdimessige og kvalitative grunnlag.  

Keywords and metaphors used for formulating general criteria and contexts in the 
attempt to identify the desirable characteristics for an environment for young children, 
based on a critical analysis of the experience of the municipal infant-toddler centers 
and schools for young children in Reggio Emilia. 
(Ceppi og Zini: 1998 s. 9).  
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I prosjektet samarbeidet de italienske pedagogene med arkitekter, designere, sosiologer og 

antropologer, og sammen definerte de et sett av verktøy for design av rom som skulle gi 

ultimate forutsetninger for verdier de vil uttrykke.  Sin holdning for det romlige uttrykker de 

slik: 

It is possible to design a space alternatively from the traditional ways: spaces are 
softer, less rigid, more open to the indeterminableness of experience. The environment 
is conceived not as a monologic space structured according to a formal framework 
and a functional order, but as a place where multiple dimensions coexist – even 
opposing ones. A hybrid environment in which the space is given shape and identity by 
the relationships created within it. A space, then, that is constructed not by selecting 
and simplifying the elements, but through a fusion of distinct poles (inside and outside, 
formality and flexibility, material and immaterial), which creates rich and complex 
conditions. (ibid, s. 10 ) 

 

Vårt utgangspunkt i prosjektet Rommet som intensjonal tekst er barnehagerommet et offentlig 

definert ”rom”, som er konstruert for mange små barn og noen få voksne. Hva er hensikten 

med denne institusjonen og hvilke verdier og visjoner har samfunnet for virksomheten? Det 

ligger nok en kritikk av barnehagerommet slik det framstår i vårt prosjekt, og dette gjelder 

både hva det uttrykker og hvilke muligheter det ikke gir. For oss ser det ut som om mange 

barnehagerom har en lite fleksibel og ganske ensartet utforming og innredning.  

 

Vi opplever at hjemmet og hjemmets estetikk i stor grad er idealet for barnehagen, og dette gir 

noen signaler og rammer som setter preg på samspill og relasjoner, innhold og aktivitet for 

både barn og voksne. Det er skapt et bilde av ”den norske barnehagen”, og vi ser lite 

diskusjon og refleksjon omkring dette. På denne måten er det nok oppstått visse forventninger 

fra foreldre og samfunnet for øvrig.  

 

Hvilket menneskesyn, hvilken tolkning av barnehagens samfunnsmandat og hvilke verdier er 

den norske barnehagen ladet med?  Forklarer og utstråler den det vi ønsker den skal, er 

teksten sammenfallende med de visjonene vi har for barnehagen, og utnytter vi den 

kapasiteten rommet og huset har til å gjøre barnehagen til det vi vil den skal være? Vi ønsker 

å sette disse spørsmålene og problemstillinger på agendaen, øke bevisstheten om rommets 

intensjonale betydning og skape debatt og utvikle kunnskap. 

Mens vi skaper, skapes vi...  
 
Før gruppas møte med den skapende pedagogikken i Reggio Emilia, i form av studieopphold 

og møte med mennesker, institusjoner og levende teorier, hadde vi alle våre faglige referanser 
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og pedagogiske betraktninger. Disse kuliminerte i det faglige møtestedet som studieoppholdet 

representerte for oss som enkeltpersoner og gruppe. Det var inspirerende og triggende, 

spesielt fordi vi møtte en barnehagepraksis som manifesterte seg så sterkt og tydelig visuelt.  

Disse sanselige uttrykksmåtene ga oss klare bilder og mange assosiasjoner, og virket svært 

stimulerende. Vi vil i det følgende kort presentere noen av våre referanser og førforståelser 

som var betydningsfulle i vårt møte med denne pedagogikken. 

 

Det sosiokulturelle perspektivet på læring legger avgjørende vekt på at kunnskap blir 

konstruert gjennom språk, samhandling og kommunikasjon. Sett frå eit sosiokulturelt 

perspektiv er språk og kommunikasjon sjølve bindeleddet mellom individuelle mentale 

prosessar og dei sosiale læringsaktivitetane (Dysthe  2001 : 12). 

I et lærende fellesskap ser vi på rommet som en vesentlig aktør, i det rommets tekst 

kommuniserer direkte, g influerer dialogen mellom aktørene i rommet. 

 

Vår forståelse er at ethvert menneske er skapende, og det vi skaper er først og fremst oss selv 

gjennom ulike medier, uttrykksformer og handlinger. Den tsjekkiske reformisten og 

pedagogen Jan Komensky (Comenius) sa på 1900-tallet: “Mens vi skaper, skapes vi”. Vi 

skaper ikke oss selv alene og i et vakuum, men i møte med menneskene omkring oss og i 

samspill med omgivelsene. Vi skaper oss selv, og er i samspillet således med på å skape 

den/de andre. 

 

Den skapende prosessen “å skape seg selv” varer livet ut, og dette gir en likeverdighet mellom 

mennesker uansett alder, modning og posisjon. Denne forståelsen er ikke alltid så lett å finne 

igjen i forholdet mellom barn og voksne, heller ikke så lett å lese ut av det sosiale samspillet i 

barnehagen. Heller kan det se ut for at det er barnet som skal skapes, mens de voksne er skapt, 

utviklet og ferdig! Dette gir en ubalanse i relasjonene i barnehagen, i forståelsen av barn og 

voksne, og i forhold til de forventningene og kravene vi setter til barna, til de voksne, til oss 

selv. Relasjonen mellom barn og voksne blir asymmetrisk, og vi har utviklet prototyper - 

barna er slik, de voksne er slik (Bae 1992).  Dette  gjelder også i definisjonen og 

tilretteleggingen av det fysiske miljø i barnehagen. Hvilken innflytelse gir vi barna når det 

gjelder det romlige og miljømessige aspektet? 
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Vi er opptatt av å la barna skal være skapende, at vi tillater at de skaper hverandre, og at vi 

selv er åpne for både å skape og bli skapt. Omgivelsene preger oss jo uansett, og vi må være 

aktive i denne kollektive og individuelle skaperprosessen,  vi må være medskapende. 

 

Å skape innebærer både å produsere og å reprodusere. Fragmenter og elementer er hentet fra 

tidligere erfaringer, men det er sammensetningen, uttrykket og kombinasjonen som er 

skapende og produserende. Slik arbeider også en kunstner, han velger ut biter av en 

virkelighet, av et levd liv, av en erfaring, av et inntrykk, han reproduserer. Men 

fargeleggingen, sammenstillingen, fokuset, kombinasjonen er ny, altså produserende. Når 

barna imiterer, reproduserer de, men imitasjonen har alltid noe nytt og annerledes i seg, et 

særegent og individuelt uttrykk, de produserer og skaper noe nytt. 

 

Barnet er ikke kunstner, og det er det få av oss voksne også som er. Kunstneren har 

kunnskaper, ferdigheter og bevisste tanker bak sine handlinger, sin formgiving. Men alle vi 

andre, barna og de voksne, arbeider på en kunstnerisk måte når vi skaper, nettopp ved å velge 

ut noe, og sette det sammen med noe annet, og på denne måten skape nye uttrykk for livet, 

verden, virkeligheten. 

 

Evne til å fantasere er også et vesenstrekk ved mennesket, vi har en transcederende evne til å 

overskride, en evne til å abstrahere, anvende symboler, til å forestille oss det som ennå ikke er 

virkelig. Vi fantaserer f.eks. når vi planlegger. Å gi rom for fantasien er å være realistisk. 

Barna bruker fantasien til å skape sammenheng og mening i tilværelsen. De voksne har langt 

større erfaringsbakgrunn og kunnskapsbase, og skulle derfor ha enda større evne til å 

fantasere, til å danne seg forestillinger, men kanskje er vi for fanget og farget av realitetene?  

 

Fantasien er en nødvendighet i den menneskelige skaperprosess. Fantasi er å gjøre synlig, 

nettopp å skape bilder, å forestille seg. Vi ser altså ikke bare med øynene, men også med 

hodet, tankene, følelsene. Fantasien er en idèmessig overskridelse av det umiddelbart 

nærværende. Fantasien er en tenkemåte som skaper framtid, det er en kognitiv funksjon. Ved 

fantasiens hjelp er vi i stand til å stille framtidsrettede spørsmål: “...hva ville skje hvis....?” 

“tenk om...”.  Når vi skaper er vi utforskende og undersøkende, som forskere og 

vitenskapsfolk. Barnehagen bør være en framtidsrettet institusjon med stor skaperkraft. 

Samspillet bør være framtidsrettet og skapende, men framtiden skapes i øyeblikket, i ethvert 

øyeblikk og hele tiden – den skapes nå! 
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Barna har ofte en patisk innstilling til verden, og til livet. Barna vil gjerne bli grepet, la 

emosjonene fange dem og bli forført av leken. Det handler om å få leken i gang, for deretter å 

bli lekt med av leken (Gadamer 1977/Steinsholt 1999). For barna er verden ny, ny og ukjent, 

og de mangler erfaringen. Barnas innstilling, fordi alt er nytt, er fenomenologisk, fordi verden 

alltid er ny for fenomenologen. Barna og deres forundrede møte med verden blir som en 

ledestjerne for filosofien. De lever i en sterk sansemessig verden. Dette gjør at barna er gode 

og kompetente forskere. De skaper genuine teorier, ikke alltid riktige ut fra et pragmatisk og 

voksent kunnskapssyn, men relativt sett riktige for dem der og da. Og de er alltid villige til å 

verifisere sine teorier, når tiden er inne og erfaringen og kunnskapsbasen tilsier det. Barna må 

ha noe å skape med og i. Da er det nødvendig å tilby dem utstyr og rom som stimulerer denne 

skaperkraften. Med tilgang på varierte sanseopplevelser i rom og mulighet for manipulering 

med allsidig konstruksjonsmateriale, kan barna forske og utforme. 

 

Barnehagen er ikke et naturlig fenomen, den er en historisk og kulturell konstruksjon. Livet 

som leves der må konstrueres. Voksne og barn som møtes i barnehagen har i utgangspunktet 

ingen følelsesmessige tilknytninger eller spesielle ting å være sammen om. Det er ikke nok at 

de er sammen, har relasjoner og samspill, de må ha noe å spille med. Vi må iscenesette livet i 

barnehagen, gi det et innhold, et felles tredje, fylle mellomrommet mellom oss med noe som 

vi kan være opptatt av.  

 

D.W.Winnicot (1971) benytter begrepet ”the potencial space”. Han forklarer dette som et 

kulturelt rom, som mulighetenes rom, et mellomliggende felt mellom jeg og den andre. 

Rommet finnes ikke, men det er – og der skapes betydning i møte mellom mennesker. Det 

kulturelle rom oppstår av intensitet og ikke av nærhet, det er forbundet med det engasjement 

som aktørene opplever og skaper i dette møtet. Vi legger noe mellom oss, noe mer enn oss 

selv – og det er dette noe som gir oss samhandlingsmuligheter. Thomas Ziehe (1989:199) 

advarer mot den psykologiske intimiseringen og privatisering som preger offentlige 

pedagogiske institusjoner. Torun Kjølner (1996) bruker flørten som metafor for hva som kan 

skje i møte mellom mennesker. I flørten finnes det et spill som akselererer, holder 

mellomrommet i live. Kultur skapes. 

Barnehagen skal være en offentlig arena der også andre relasjoner enn ”nærhet” bør råde. I 

institusjonene skapes relasjoner mellom mennesker gjennom aktivitet. Billy Ehn (1983) 
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utførte en kulturanalyse på barnehagen, og fant stor ambivalens blant personalet og i 

samfunnets forhold til barnehagen som institusjon. Denne ambivalensen førte til en nøytral 

innstilling, uengasjert holdning og verdirelativisme. Tilværelsen kan bare være engasjerende i 

den grad man engasjerer seg i den”. (Merleau–Ponty 1994). Han rådet oss til å vende tilbake 

til det fundamentale forholdet mellom mennesket og dets omgivelser. Han ønsket å bryte ned 

skillet mellom å sanse og å tenke, og slår fast at mennesket ikke er den tenkende bevisstheten, 

men legemet som befinner seg i verden. Vi er som fysiske vesener til stede i verden, og 

verden er fysisk og sansbart til stede i oss. Det er interessen og engasjementet som driver 

verket.  

Å arbeide i barnehage krever å kunne håndtere en institusjonalisert pedagogisk virksomhet. 

Det dreier seg om samvær under helt bestemte og særegne omstendigheter. “Førskolelæreren 

behøver ikke å være flinkere til å omgås andre mennesker i alminnelighet, eller å vite mer om 

mennesker, deres utvikling, kriser og interesser”, sier Peter Ø. Andersen i antologien 

Pedagogens kompetanser (s.106). “Det de derimot må forventes å være flinkere til, er å 

fungere innenfor de spesielle utsnittene av tilværelsen som utfolder seg innenfor 

barnehagene”. De voksne i barnehagen iscenesetter disse utsnittene på bakgrunn av sine 

intensjoner – som kunstneren gjør det. De velger ut noe, estetiserer og formgir når de 

iscenesetter og lader rommet med mening.  Rommet, handlingen og relasjonen blir fylt med 

intensitet i møtet med barn og voksne, vi lar oss begeistre, vi skaper og skapes, bevisst og 

med dionysisk kraft. 
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Del II – Forankring 
 
Forskende partnerskap 

 
Vårt utgangspunkt er et ønske om å skape debatt og å utvikle kunnskap om 

barnehagerommets rolle. Som fagpersoner i høgskolen er ingen av oss nå 

aktører i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.  Tre av oss har vår bakgrunn 

som førskolelærere med erfaring fra arbeid i og med barnehagerommet. Vår 

barnehagepraksis spenner over en periode fra slutten av 60-tallet fram til 1992. 

I tillegg har vi som førskolelærerutdannere en nær kontakt med barnehagene. 

Hva preger våre bilder av barnehagerommet? Fram til 1970 tallet beskrives 

rommene, utstyr og møbler ganske detaljert i offentlige dokumenter. Det er 

som om barnehagens kvalitet uttrykkes gjennom rom og utstyr. I forbindelse 

med lov om barnehager på midten av 1970 tallet, endrer beskrivelsene seg, og førskolelæreren 

framstilles i større grad som garantisten for barnehagens kvalitet (Jansen 2000). Mange 

barnehager inspireres av "Arbeid for barn", hvor arbeid og de voksnes gjøremål får betydning. 

(Linge og Wille 1980)  Vi fikk et sterkt fokus på de voksnes arbeidsmiljø.  

 

Som førskolelærere med erfaring fra arbeidet i barnehagen, er vi en del av den kulturen vi 

skulle forske I.” In some ways, though, especially if we are teachers ourselves, and also 

remember our own girlhood or boyhood, researching, at a school is researching a culture that 

is ours.” (Rhedding-Jones, 1996 s. 6)  

 

Våre minnebilder fra egen praksis forteller om en dreiing bort fra det barnetilpassete fysiske 

miljø til en mer åpen og fleksibel virksomhet hvor de voksnes aktivitet er viktig. Dette preger 

vår forforståelse og bakgrunnen for det kritiske blikket vi har til dagens barnehagerom.  

 

Vårt anliggende har ikke vært å forske på barnehagerommet ut fra en kvantitativ tilnærming 

med ferdige hypoteser hvor distanse og nøytralitet er viktig. Vi ønsker å bruke vårt 

engasjement og nærhet til barnehagefeltet som en ressurs inn i arbeidet. Kunne vi være i 

barnehagerommet som feltforskere? Hammersley og Atkinson, (1996) skriver i sin bok om 

feltmetodikk at feltforskning er blitt en populær tilnærmingsmåte til samfunnsforskning ut fra 

en voksende misnøye med de kvantitative metodene som har vært dominerende. Skulle vi 

delta i førskolelærernes og assistentenes daglige arbeid over en lengre periode, eller gjennom 

sporadiske besøk som deltagende observatører?  
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Å forske sammen med barnehager 

Vi ønsket å inngå i et forskende partnerskap med noen barnehager for å innhente mer 

systematisk kunnskap om rommets betydning i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

Forskende partnerskap handler om at partnere søker sammen for å trå noen nye stier.  Dette 

betyr gjensidighet i læring og i utvikling av ny kunnskap (Tiller 1999). Ifølge Bjørnsrud 

(2004, s.106) finnes det fem kjennetegn ved den praktiske aksjonsforskning som kan 

overføres til utformingen av strategien for aksjonslæring gjennom et forskende partnerskap: 

1. Forskeren fungerer som en prosessveileder. 
2. Forskeren deltar aktivt i utformingen av forskningsopplegget. 
3. Forskeren har en rolle som ”sokratisk klegg” for å skape refleksjoner og dialoger i 

personalet. 
4. Forskeren kan legge opp til en design hvor teknisk, praktisk og frigjørende forskning 

kan gå over i hverandre. 
5. Forskeren skriver rapporter og drøfter sine funn i forhold til teori. 

 

Gjennom en slik tilnærming ville vi kunne få viktig kunnskap om hvordan det i dag arbeides 

med og i barnehagerommet. Samtidig hadde vi allerede en forforståelse om at mer kunne 

gjøres med barnehagerommet i det pedagogiske arbeidet. Vi skulle ikke teste eller forbedre en 

teori eller hypotese slik man ofte karakteriserer tradisjonell forskning, men vi ønsket å bruke 

vår utålmodighet i forhold til rommets betydning ved å forbedre aksjonen, rommets rolle, 

sammen med barnehager. Vår metodiske tilnærming ble forskning med feltet.  

 

Tiller (1999) refererer til Kemmis og Wilkinson (1998) som mener at aksjonsforskning på den 

ene siden har som mål å hjelpe mennesker til å utforske sin egen situasjon for å kunne 

forandre den, og på den andre siden å kunne hjelpe mennesker til å forandre sin egen situasjon 

for å utforske den. Aksjonsforskning har frigjøring som mål og kan ses på som både en 

politisk prosess og en forskningsprosess.   

 

Vi ønsket å få kontakt med barnehager som ville gå sammen med oss i et forskende 

partnerskap. Barnehagene vi skulle samarbeide med måtte være opptatt av det fysiske miljøet 

i barnehagen. Personalet måtte være villige til å utforske rommet for å forandre praksis, og til 

å forandre rom for å kunne hente inn erfaringer med hva dette betydde for deres pedagogiske 

praksis. Vi skulle ikke spille rollen som interiørarkitekter med god smak og sans for 

”matching” og farger. Vår rolle var å delta aktivt i møter med barnehagepersonalet for å 

påvirke dem til å finne forbedringer. Vi ønsket å delta i bevisstgjøringsprosessen om rommets 
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betydning for barn og voksne i barnehagen. Dermed kunne ny kunnskap genereres samtidig 

som barnehagenes praksis kunne forbedres. På den måten skulle det skje et bytteforhold 

mellom oss og barnehagene vi valgte å samarbeide med. I aksjonsforskning bør temaene som 

hentes fram komme fra personalet selv (Bjørnsrud 1999). Det betydde for oss at styrerne og 

personalet måtte gå aktivt inn i prosjektet og selv ta ansvar for det som skjedde. Viktige 

metoder i arbeidet var formelle og uformelle samtaler med styrerne og barnehagepersonalet 

for å skape retning på arbeidet.  

 

Tiller drøfter forholdet mellom forskerne og lærerne i sin bok  Aksjonslæring og det forskende 

partnerskap i skolen  hvor han reserverer aksjonsforskningsbegrepet til forskernes domene 

mens begrepet aksjonslæring knyttes til lærernes og skoleledernes arbeid. Med aksjonslæring 

mener Tiller: ”Aksjonslæring kan defineres som en kontinuerlig lærings- og 

refleksjonsprosess støttet av kolleger der intensjonene er å få gjort noe ” (Tiller 1999: 47).  

 
Overført til vårt arbeid plasserer vi forankringen av FOU-prosjekt om ”Rommet som 

intensjonal tekst” i et forskende partnerskap med barnehager hvor vår tilnærming er som 

aksjonsforskere, mens barnehagens tilnærming var aksjonslæringens. I dette metodiske 

landskap ønsket vi at gjensidighet, nærhet og dialog skulle gjelde. Bjørnsrud (1999) skriver 

om ” Den sokratiske klegg” som metode i aksjonsforskning. Denne kleggen, som skal 

reflektere og skape dialog med barnehagene, hjelper også med å finne retning i det videre 

arbeidet. Vi var forberedt på ”å stikke” i  barnehagenes praksis samtidig som vi selv måtte 

være åpen for å ”bli stukket” i vår forforståelse og våre teorier om barnehagerommet. Den 

etiske dimensjonen i partnerskapet er viktig. Vi måtte forstå det barnehagene forstod og 

samtidig forstå det barnehagepersonalet ikke forstod og møte dette med respekt.  

 

Samarbeidet skulle gi et gjensidig utbytte. Partnerskapet skulle både hjelpe barnehagene med 

å utvikle sin kunnskap om og praksis med rommet og hjelpe oss som utdanner førskolelærere 

til å utvikle ny kunnskap som vi kunne trekke inn i førskolelærerutdanningen.  

 

I aksjonsforskning er det et krav om at det skal produseres mer formelle tekster eller rapporter 

fra prosjektet. Vi ønsket å samle inn materiale for å kunne utvikle nye begreper og ny skriftlig 

forståelse av temaet Rommet som intensjonal tekst. Underveis i arbeidet har vi også produsert 

tekster i ulike sjangere, utstilling med bilder og tekst, hjemmeside på nettet og en artikkel. Vi 
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ville starte og påvirke debatten om barnehagerommets rolle mens vi arbeidet med noen 

utvalgte barnehager. Denne dokumentasjonen omtales andre steder i rapporten. 

 

Barnehager vi samarbeidet med 

Gjennom prosjektperioden samarbeidet vi med følgende barnehager: 
 

Fjerdingen barnehage har fire avdelinger. Tre av avdelingene er 

samla i et hus som er bygget i 1983. Den fjerde avdelinga er 

stasjonert i et eldre hus i Tønsberg sentrum. På det tidspunktet da 

personale ble med i prosjektet, var de opptatt av barnehagens kultur 

og de estetiske fagenes plass i den pedagogiske virksomheten. Inspirert av barnehagens 

beliggenhet i nærheten av Slottsfjellet hadde de gjennomført prosjekter som var knytta til 

middelalder. I dette arbeidet var de estetiske fagene sterkt fokusert. Personalet hadde fabulert 

og vært søkende rundt ordet kulturbarnehage. Deres problemformulering for eget arbeid med 

rommet var: Rommet som pedagogisk mulighet. 

 

Krokenskogen barnehage er en 4 år gammel privat barnehage med 

3 avdelinger. Allerede i utgangspunktet hadde man ønsket om å drive 

etter inspirasjon fra barnehagepedagogikken i Reggio Emilia, og 

personalet ble ansatt på forutsetninger om dette. Barnehagen har 

jobbet med dokumentasjon og er opptatt av å fokusere på prinsippet 

om ”rommet som den tredje pedagog”. Barnehagen har følgende problemstilling for arbeidet 

med rommet: Hvordan tilrettelegger vi for lek og læring i forhold til måla våre? 

 

Løkebergstua barnehage er en 1 ½ år gammel, foreldredrevet 

barnehage med 4 avdelinger. De prøver ut og flytter rundt på og sliter 

en del med å finne fram i det fysiske miljøet. Barnehagen har 

følgende problemstilling for arbeidet med rommet: Hvordan innrede 

for å oppnå? Er våre lokaler innbydende eller avbrytende for lek og 

aktivitet? 

 

Knapløkka barnehage er en av Tønsberg eldste barnehager og holder til i en ærverdig 

gammel enebolig. Barnehagen har 4 avdelinger. Personalet har vært opptatt av ”rommet som 
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den tredje pedagog” i et års tid. De kaller dette rom for utvikling. Barnehagen har følgende 

problemstilling for arbeidet med rommet: Hvordan kan rommet inspirere til variert lek? 

 

Vi forpliktet oss til å delta i diskusjoner på barnehagens personalmøter, gjennomføre et 

seminar for de ansatte og å bruke noen arbeidsdager til observasjon i barnehagen. Barnehagen 

på sin side skulle gjennomføre noen endringer i barnehagens fysiske rom, de skulle observere 

barnas lek og samhandling både før og etter endringene. Barnehagene måtte være villig til å 

dokumentere, reflektere og være åpne for forstyrrende innspill eller spørsmål. Barnehagene 

måtte innstille seg på å gjennomføre noen endringer i barnehagens fysiske rom, de skulle 

observere barnas lek og samhandling både før og etter endringene. Vi som prosjektgruppe 

måtte være villige til å motivere, komme med innspill og til å lede prosesser i arbeidet med 

rommet. Gjennom samarbeid, kurs og veiledning ville vi rette oppmerksomheten mot rommet 

og bevisstgjøre personalets forhold til rommet som et pedagogisk virkemiddel. Barnehagene 

ble bedt om å utvikle noen problemstillinger for sitt arbeid med rommet. Utviklingsarbeidet 

måtte forankres i barnehagen.  

 

Tiller ( 1999: 75) spør om praktikere kan være forskere i egen kultur og på sitt eget felt? Ut 

fra Tillers erfaringer, er svaret positivt på dette spørsmålet. Med henvisning til David 

Fettermann i boka Ethnography in Educatioanl Evaluation skriver Tiller om de latterlige 

enkle metodene som skal til for å forske i egen kultur. De primære redskapene er ører, øyne 

og andre sanseorganer. Disse organene får hjelp og forsterkning fra penn og blyant, 

båndopptakere, video, film m.v  Vi ba barnehagepersonalet skrive logger fra arbeidet. I 

loggarbeidet er det behov for å forenkle og strukturere skrivingen. Inspirert av Tiller ville vi at 

barnehagene skulle skrive logger ut fra ”G-L-L – metoden”. G-L-L står for gjort, lært og lurt 

og viser tre nivåer: hva som gjøres, hva som lærers, og som hva er lurt å gjøre videre i 

arbeidet. Vi ba om at barnehagenes brev og rapporter til oss hadde en G-L-L struktur. Brevene 

og loggene danner grunnlaget for vår empiri. 

Inspirasjon og samarbeid med andre fagmiljøer  
 

Møte med Marie Ganslandt 

To av lærerne i gruppa hadde hatt gleden av å møte arkitekt Marie Ganslandt fra Sverige før 

oppstarten av prosjektet. Hun har tegna flere skoler og barnehager og er opptatt av 

sammenhengen mellom pedagogikk og arkitektur. For at denne sammenhengen skal få 

konsekvenser for skole og barnehagebyggets utforming, har hun som en del av sitt arbeid 
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deltatt i den pedagogiske institusjonens hverdag. Hun er opptatt av dialogen mellom 

arkitekten og barna som skal bruke skolen eller barnehagen. Dialogen mellom lærere / 

førskolelærere har også hatt stor betydning for byggets utforming, men det har særlig vært 

barna og deres tanker om det fysiske skole- og barnehagemiljøet som har inspirert hennes 

arbeid. Gjennom et foredrag om barn og arkitektur hadde hun inspirert oss, gitt oss ideer og 

refleksjoner om barns opplevelse av rom og barns mulighet til å skape rom både ute og inne. 

Det var derfor naturlig å invitere henne til Vestfold etter at vi hadde satt i gang vårt prosjekt. 

Hun hadde noen arbeidsøkter sammen med ansatte på høyskolen, et barnehagebesøk og et 

samarbeidsmøte med personalet i barnehagen. I diskusjonen mellom arkitekten, 

barnehagepersonalet og høyskolelektorene kom ordet stemning i rom fram. Stemning i rom 

blei et stadig tilbakevendende begrep gjennom hele prosjektet    

 

Venezia 

Høsten 2001 fikk vi anledning til å reise på studietur til Italia. Vi ønsket å kombinere et 

studieopphold der vi over tid kunne diskutere, skrive og fordype 

oss i fagstoff med besøk i aktuelle fagmiljøer og institusjoner i 

Nord-Italia. Studieoppholdet, som vi valgte å tilbringe i Venezia, 

gav oss også anledning til å besøke årets kunst - biennale. 

Biennalen i Venezia er navnet på den internasjonale 

kunstutstillingen som arrangeres her hvert annet år, og som har 

eksistert siden slutten av 1800-tallet.  Utstillingen er plassert i 

parken Giardini Publicci, der hver nasjon har sitt eget område og 

arkitektur. Dette er et resultat av verdensutstillingen som ble holdt 

her i 1956.   Både de nasjonale arkitektoniske verkene og årets mange og ulike kunstverk ga 

oss sterke visuelle og emosjonelle inntrykk som ga næring til det faglige arbeidet vi var 

opptatt av. Ofte er det slik at man får nye impulser ved å oppleve andre former for estetiske 

uttrykk.  Rom med andre funksjoner og andre uttrykk gir assosiasjoner og refleksjoner til 

videre arbeid. 

 

Venezia var også en inspirasjon i seg selv. Byens mange rom i 

form av små og store torg og plasser er spennende å iaktta. 

Handlingene som utspiller seg her er varierte. Her er det bevisst 

(og sikkert også ubevisst) lagt til rette for møte mellom 

mennesker på mange forskjellige måter. Barna utnytter 
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aktivitetsmulighetene og torgenes mange steder til møte- og lekeplasser, mens far eller 

bestemor finner bekjente å slå av en prat med. Den gamle brønnen fortsetter å ha funksjon 

som sosial arena når barna bruker lokket til å vise fram og utveksle fotballkort, til dukkelek 

eller til å kjøre lekebiler på. Kan torget i den italienske byen gi oss idèer til utformingen av en 

barnehage i Norge? 

 

Milano – Domus Academy 

Gjennom tidligere besøk i Reggio Emilia, hadde vi fått anledning til å møte arkitekten og 

designeren bak et større forskningsprosjekt knyttet til barn, relasjoner og omgivelser, Michele 

Zini. Han er tilknytta Domus Academy i Milano, og vi fikk mulighet til å besøke denne 

private utdannings- og forskningsinstitusjonen som gir tilbud om kreative studier innen 

arkitektur, design og urban management. Vi møtte skolens rektor og direktør, Emilio 

Genovesi, koordinator Silvia Sognorelli og Michele Zini. Med Michele Zini diskuterte og 

forberedte vi hans besøk og seminar i Tønsberg senere på høsten. De to andre representantene 

for institusjonen ga oss en inngående informasjon om historien til og virksomheten ved 

Domus Academy. Det var interessant å høre om institusjonen, som er en av verdens ledende 

innen design og fashion, og om samarbeide med Reggio Children angående design og 

produksjon av møbler og inventar for barn. http://www.domusacademy.it/  

 

Pistoia – AreeBambini 

I faglitteratur vi leste, kom vi over et miljø i Pistoia, en middelsstor 

by ikke langt fra Firenze. Her har de nær kontakt med Reggio Emilia, 

men har valgt en annen pedagogisk retning. De er opptatt av 

kunstfagene, og ønsker etter eget utsagn å bøte på den italienske 

skoles mangel på estetisk fokus. Byen har etablert fire AreeBambini – 

fire institusjoner som betjener barnehager og skoler i byen. Barn fra regionens skoler og 

barnehager tilbys verksteder innenfor kunst, litteratur/fortelling, ulike teaterformer og dans. 

Dette står i motsetning til i Reggio Emilia – der de har 

kunstpedagoger/atelièrister i hver enkelt barnehage, og hvor arbeidet 

daglig preges av kunstpedagogiske og estetiske arbeidsformer og 

uttrykksmåter.  

 

Vi fikk møte fortellerpedagogen og teaterpedagogen på ett av de fire 

AreeBambini, som viste oss verkstedene og snakket om sine 
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arbeidsmåter. Det var interessent for oss å bli kjent med denne type organisering av verksteder 

og undervisningsarenaer for barn. Det som slo oss var rommenes betydning og hva rommene 

fortalte oss om den pedagogiske virksomheten. Fokus for institusjonen var klart definert, og 

dette ga seg tydelig og entydig uttrykk i hvordan rommene var innredet og hvordan de ble 

brukt sammen med barna. 

 

Seminar med Michele Zini på Høyskolen i Vestfold, 25.10.01  

I samarbeid med Michele Zini fra Domus Academy gjennomførte vi høsten 2001 et seminar 

for våre kolleger, studenter og øvingslærere. Vi inviterte også fagpersoner fra andre 

institusjoner som skole- og barnehageledere, arkitekter og administrativt personale i 

kommunene i vårt fylke. Zini gjennomførte en forelesning med over to hundre tilhørere. 

Umiddelbart etterpå møttes noen av deltakerne til meningsutveksling og diskusjon. Her ble 

det en drøfting av behovet for fornying av den norske barnehagen og viktigheten av tilpassa 

arkitektur og design. 

  

Michele Zini var interessert i å se en norsk barnehage. Vi arrangerte et besøk i en tradisjonell 

kommunal barnehage for at han skulle kunne danne seg et bilde av barnehagenes fysiske 

miljø og virksomhet. Noe av det han formidlet på dette møtet var hans betraktninger om 

arkitektur og det fysiske miljøet i en norsk barnehage.  

 

Michele Zinis  inntrykk kan oppsumeres slik: 

Det var mange voksne der, flere enn han var vant til i Italia. Det var annen 

aldersinndeling, annen avdelingsstruktur og færre møtepunkter mellom avdelingene. 

Barnesentrert innredning med små møbler, ok på noen måter, men kan også skape 

hindringer for samarbeid med voksne. Mye tre i vegger og innredning. Mindre 

overbygde uterom enn han var vant til. Han fikk assosiasjoner til amerikanske 

barnehager, veldig sikre, preget av easyness. Det var ikke noen atelier. Han syntes at 

var vanskelig å få oversikt, se det arbeidet som ble utført der og finne ut hva personalet 

og barna var opptatt av. Det var få voksenting som kunst, cd’er osv. Han hadde 

inntrykk av at det hadde skjedd en seleksjon, barna i den norske barnehagen var omgitt 

av barneting i en tilpasset verden.   (Sitat fra referatet fra møtet) 

 

Barnehagerommene bekreftet, ifølge Zini, hvilke aktiviteter som foregikk. Han stilte likevel 

spørsmål om rommene var for flertydige slik at de ikke uttrykte en dokumentasjon av det 
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pedagogiske innholdet. Dette gav oss mange tanker og var utgangspunkt for videre 

drøftninger om norske barnehager og rommet som pedagogisk arena for identitetsskaping og 

læring. 

Det var meget interessant å se og høre hans umiddelbare reaksjoner på det han så. Vi leser hus 

og rom ut fra egen kulturell kontekst – for oss er den norske barnehagen slik den framstår en 

selvfølgelighet, basert på innfløkt og skjult forforståelse. Michele Zini hadde mange spørsmål 

og kommentarer, og framviste en viss forundring over det han så – fordi det var fremmed for 

han. Reaksjonene kan sammenfattes i følgende punkter: 

Hvor skal jeg gå inn, og hvor fører dørene meg?  Han synes det var svært fremmed med 

barnehagens mange inngangsdører, det var forvirrende, og det svarte ikke til hans forståelse 

av det sosiale elementet som ligger i å gå inn av den samme døren som alle de andre – han ser 

på døren, terskelen, inngangspartiet som et møtested for alle som tilhører det samfunnet som 

en barnehage utgjør. Den norske barnehagens arkitektur gjenspeiler nok den tidligere nevnte 

ambivalensen for institusjoner for små barn, og familien og hjemmet som modell og ideal 

uttrykkes gjennom de mindre enhetene som barnehagen er inndelt i. Barnehagen er som et 

horisontalt rekkehus. 

Hva er det som foregår i disse rommene, og hvorfor er det så mange like rom? Zini syntes det 

var vanskelig å lese/forstå hva som var de enkelte rommenes funksjon, de gav ikke en 

forklaring om hva som hadde hendt og skulle skje i rommene. Hver avdelings forholdsvis like 

innredning og funksjonsdeling var han spørrende til. I Italia går barna i grupper med andre 

barn på samme alderstrinn, og hver avdeling er innredet etter de utfordringer og interesser 

som barn i den bestemte alder trenger eller ønsker seg. I Norge har vi ustrakt bruk av 

søskengrupper/aldersblandede grupper. Kanskje er dette forklaringen på at vi ikke så tydelig 

får uttrykt et fokus i rommene – de skal tjene så mange hensikter og fungere for så mange 

ulike behov.  

Hans spørsmål var utfordrende, og ga oss mulighet til å reflektere over hva som gjør at vi gjør 

som vi gjør – hvilke verdier og vurderinger som ligger til grunn for at barnehagen ser ut som 

den gjør. 

Workshop i Stockholm, 28.11.01  

Staffan Selander, (Professor 2)  ved Høgskolen i Vestfold, inviterte lærerne i prosjektet til 

workshop på Lärarhögskolan i Stockholm. Tre av lærerne la fram noe av det materialet vi 
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hadde på det daværende tidspunkt. Vi fikk også anledning til å høre framlegg av svenske 

forskningsprosjekter, og utveksle tanker og ideer om videre arbeid. Vårt framlegg er gjengitt i 

Rapportserien från forskningsgruppen DidaktikDesign,  Det pedagogiske rummet (2004).  

Det var viktig for oss å møte andre fagpersoner som jobbet med rommet som tema, og vi fikk 

innsyn i ulike forskningsområder knyttet til ”Det pedagogiska rummet”, som var tema for 

seminaret. Dette gav oss nye tanker og inspirasjon til eget arbeid. 

 
 
Tre innfallsvinkler til arbeidet med rommet 

Det offentlige rom 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Barnehagen har en kortere tradisjon enn skolen i Norge. Mens man helt fram til i dag har hatt 

diskusjoner om barnehagens verdi, har skolen hatt en selvfølgelig plass i vårt samfunn. Mens 

Det offentlige rom.. 
Ambivalens og tvil preger barnehagen både 
kulturelt og politisk. Hjemmets estetikk, 
relasjoner, samværsformer, roller og 
aktiviteter har vært modeller for barnehagen. 
Vår kulturs store idealer som likhet, selv- 
kontroll,  
beherskelse av følelser, fred, ro og 
konfliktunngåelse har også fått prege 
virksomheten. 
 
Man kompenserer hjemmets fravær gjennom 
en slags intim nærhet, en psykologisk 
lummerhet, som har ført til privatisering av 
barnehagearenaen. 
 
Det er nødvendig å definere barnehage som et 
offentlig rom, finne former for samspill som 
bygger på noe annet enn familiens nære og 
selvfølgelige relasjoner. 
 
Barnehagerommet må iscenesettes. Gjennom 
å se på kulturen som etableres og skapes der 
med antropologiske og fenomenologiske 
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kvinnebevegelsen krevde kvinners rett til full deltakelse i arbeidslivet utenfor hjemmet, mente 

mange at det beste for barn var å være hjemme sammen med mor fram til skolestart.  Kvinner 

opplevde beskyldinger om at de satte egen karriere foran egne barns behov. Kanskje er det en 

av grunnene til at hjemmets lunhet ble et ideal for barnehagens innhold og fysiske miljø.  

foende barnet og rommet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det forskende barnet og rommet 
Mange pedagoger opplever seg selv som 
læremestere for barn. 
Når vi møter barn på ulike alderstrinn 
forundres vi over 
hvor mye barn vet og kan. 
Hva har de lært av pedagoger og hvor mye 
kunnskap har de  
skaffet seg på egenhånd. 
 
Når barn kan og vet så mye og bare en 
brøkdel av kunnskapen er lært av voksne,  
er det  naturlig å spørre? 
Hvor kommer denne kunnskapen fra? 
 
Barn skaffer seg kunnskap på egenhånd og 
har ulike metoder for å skaffe seg kunnskap. 
Mange av disse metodene kan 
sammenlignes med avanserte 
forskningsmetoder som anvendes i 
anerkjent vitenskapelig arbeid. 
 
Barn forsker og kommer frem til egne 
teorier som de prøver ut. 
De kan oppleve at teoriene ikke holder og 
må utvikle nye teorier. 
Trenger vi egentlig pedagogene når barn 
skaffer seg så mye kunnskap på egenhånd? 
 
En av pedagogenes viktigste oppgaver er å  
legge til rette for barns forskning. 
Rom som stadig er i forandring og som 
inviterer til ulike aktiviteter og opplevelser 
skaper små forskere. 
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Denne teksten gir uttrykk for et bestemt syn på barn og læring. Det forskende barnet er et 

uttrykk som går igjen i pedagogikken i Reggio Emilia. Det å se på barn som forskere gir også 

assosiasjoner til Piagets begreper assimilasjon og akkomodasjon. Barn bruker sin erfaring og 

kunnskap til å skape nye erkjennelser. De endrer sine teorier og skaper nye i lys av nyerverva 

erfaringer. Barn er vitebegjærlige og nysgjerrige og søker forklaringer, det være seg 

naturvitenskaplige, religiøse eller andre mysterier. Synnøve Matre viser gjennom sitt arbeid 

hvordan barn skaper nye ord og begreper ut i fra sin forståelse og logikk. Fra sine samtaler 

med barn  viser hun med eksempler at forståelsen av et begrep fører til et nytt. En av hennes 

informanter utvikler f. eks begrepet ”toerbarn” som er en motsetning til enebarn 

(Matre 2000:177). Den pedagogiske utfordringen i en slik sammenheng er å legge til rette for 

barns utprøving og teoriskaping. I første rekke er voksnes holding til teoriene avgjørende. I 

hvor stor grad tar vi oss tid til å lytte når barn forklarer teoriene sine, når velger vi å korrigere 

dem og hvordan gir vi barn mulighet til å videreutvikle sin egen viten og forståelse? Et rom 

kan gi barn utfordringer, det kan vekke nysgjerrighet og undring hos barn.  
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lse 

 

Estetikk er blitt et allment begrep som brukes innenfor ulike områder. Det er på mange måter 

blitt mer og mer ett allemannseie, og brukes i sammenhenger der utgangspunktet og 

betydningen av begrepet er uklart og overfladisk. I vår sammenheng tar vi utgangspunkt i 

rommet og rommets intensjon. Hva vil vi at rommet skal fortelle oss? Hva vil vi at rommet 

skal gi oss av impulser og motivasjon i det pedagogiske arbeidet?  Kan rommet brukes som en 

påvirkningskraft ved hjelp av estetiske virkemidler, og på denne måten legge til rette for en 

estetisk opplevelse for voksne og barn i barnehagen?  

 

Det er mange spørsmål knytta til begrepet estetikk, og det er mange svar. Bevisstheten om og 

viktigheten av det som omgir oss, det som ofte blir omtalt som den estetiske dimensjon, er 

ikke bare begrensa til kunst. Det er mer en estetisk holdning til omgivelsene, til alle de 

sanseinntrykk vi mottar fra den ytre verden, en verden som er der uavhengig av den enkelte, 

en ytre verden som hvert individ får informasjon fra, og som bevisst eller ubevisst blir tolkea 

Estetisk opplevelse. 
Estetisk erkjennelse forutsetter at vi  
mottar sanseinntrykk.  
Vi får inntrykk fra omgivelsene – fra rommet, 
eller det som er i rommet.  
 
Estetisk kompetanse er ikke noe vi er født med, 
men noe vi formelt og uformelt lærer eller 
tilegner oss.  
 
I leken stimuleres barn til å observere,  
til å se, til å høre, til å lytte, til å berøre og føle, til 
å bevege seg og til å fornemme sine bevegelser.  
 
Estetiske valg og vurderinger er viktige  
pedagogiske virkemidler. Den skapende prosess 
gir en konkret og sanselig estetisk erfaring. 
Rommet påvirker oss, og har stor betydning i en 
estetisk opplevelse. Vi oppholder oss, trer inn i, 
er, forvandler rommet som omgir oss i kraft av 
det å være.  
Estetisk opplevelse krever tid og ettertanke. 
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og integrert til kunnskap. Den blir til en indre verden, en subjektiv verden der alle sansene er 

med. Vi lukter, ser, lytter, føler, oppfatter gjennom sansene det som omgir oss. 

 

Det blir hevda at estetisk persepsjon er et eget sanseområde. En kan skille mellom praktisk og 

teoretisk persepsjon. Noen ganger ser og oppfatter vi det som har praktisk betydning for oss. 

Andre ganger blir vi fascinert av noe som griper oss for dets egen skyld. Dette er en estetisk 

måte å se tingene på.  En estetisk opplevelse står vel derfor sjelden aleine, men er knytta 

sammen med gleden over funksjon, mening, moral, eller noe vi forbinder opplevelsen med. 

En estetisk opplevelse er subjektiv og bygger på tidligere opplevelser, erfaringer og kunnskap. 

 

I en artikkel i Dagbladet 22. juli 2002 sier Peter Butenschøn i Norsk Form at estetikk ikke 

lenger er et fremmedord, det er først og fremst et resultat av vår velstand. At vi er opptatt av 

kvalitet hjemme, har også spredt seg til det offentlige rom.  Han hevder at det som bygges 

skal ha en estetisk verdi. Estetikk er en viktig kommunikasjonsform i samfunnet. Estetisk 

kvalitet stimulerer, gir impulser vi gleder oss over, i tillegg til at vi skjønner omgivelsene 

bedre, forklarer Butenschøn. Et skolebygg handler om mer enn inneklima. Pedagogisk sett er 

det ikke troverdig med stygge skoler. 

 

Bjørn Rasmussen sier i et foredrag gjengitt i et kompendium om Kreativitet og estetisk 

utvikling:   

”Opplevelse er ikke det samme som inntrykk. Et inntrykk er noe vi møter av press 
utenfra på våre sanser. For at det skal bli en opplevelse, for at det skal integreres som 
en erfaring, må vi aktivere og åpne vårt sinn og ta imot. For mange inntrykk gjør 
faktisk at vi må verne oss, og vi stenger verden ute. ”Vi hører det vi vil høre, og ser det 
vi vil se.” Vårt persepsjonsapparat er selektivt og kan trolig utvikle selektivitet som 
menneskelig tilpasning.” (Rasmussen 1992) 

 

(Sundin 1983) refererer til amerikaneren Harry S. Broudy  som hevder at estetisk erfaring er 

en grunnleggende opplevelsesform. Alle kunnskaper, vurderinger og handlinger er avhengig 

av dem, de utgjør råmaterialet for vår måte å tenke på Det hjelper oss til å organisere vår 

fantasi, våre indre bilder, gi dem en uttrykksform, et språk. Og språk gir oss tilgang til 

forestillinger, følelser og handlingsmuligheter.. Lyd, ord, linjer, farger, og bevegelse er 

råmaterialet barn bruker for å skape forbindelse med omverden. 

 

Å legge til rette for rike og varierte sanseinntrykk for barn i førskolealder er med på å utvikle 

hele mennesket.  Dette er verdier som er klart nedfelt i Rammeplan for barnehager.  De 
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estetiske fagene skal være viktige redskap for sansing, opplevelse, tenkning og 

kommunikasjon. Men den estetiske dimensjonen i tilværelsen bør ikke bare ses som en del av 

de estetiske fagene og kunst. ”Den estetiske dimensjon, som er en del av ethvert menneskes 

liv, er knyttet til identitet og livskvalitet.  (Rammeplan for barnehager 1995:71, punkt 5.2) 

 

Barn er mottagelige for inntrykk og opplevelser. Barnehagene er viktige arenaer for lek og 

læring, og det fysiske miljøet er sentrale områder vi som pedagoger bevisst må forholde oss til 

i vårt arbeid.  Bruk av estetiske virkemidler er viktige i arbeidet med barn. En oppdragelse 

som er med på å gi barna en estetisk kompetanse, som gir muligheter for å utvikle skapertrang 

og nysgjerrighet, der evnen til å utvikle egne teorier og til å ta valg står sentralt.  

 

Del III – Aksjon 
Inspirasjon 
Som tidligere nevnt i rapporten deltok den svenske arkitekten Marie Ganslandt på et 

personalmøte med oss og de barnehageansatte (se s. 18)  Hensiktet med møtet var å utvikle en 

felles forståelse for hva vi ønsket med prosjektet og inspirere både barnehagens personale og 

lærerne fra høyskolen. Vi så besøket fra Marie Ganslandt som en unik mulighet til å dele 

kunnskap og inspirasjon. Møtet fant sted i barnehagen, og etter en omvisning hadde vi 

samtale om hvordan personalet i barnehagen opplevde at rommene fungerte. Ganske raskt blei 

det klart at vi kunne dele rommets funksjon inn i ulike kategorier.   

 

For personalet i barnehagen kom det fram at rommenes praktiske funksjon har stor betydning 

for deres daglige virke. De hevdet også at den estetiske funksjonen hadde innvirkning på både 

deres og barnas trivsel. En tredje funksjon som ble påpekt var den pedagogiske funksjon. 

Disse kategoriene kan ikke ses uavhengig av hverandre, men det kan likevel være nyttig å se 

nærmere på de ulike funksjonsområdene for seg. Møtedeltakernes betraktninger av rommene i 

barnehagen ble notert slik at dette kunne utdypes ved seinere samlinger. 

 
Møte med personalet i barnehagene 

Vi skrev i kapitlet om metodisk forankring at vår rolle var å delta aktivt i sosiale situasjoner 

med barnehagepersonalet for å påvirke til å finne forbedringer i arbeidet med rommet. Hvilke 

sosiale situasjoner ble valgt, og hva gjorde vi sammen der? 
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Prosjektgruppa fra høgskolen og styrerne fra barnehagene utgjorde styringsgruppa for 

prosjektet og har planlagt framdrift og innhold for partnerskapet. Gruppa skulle også holde 

kontakten og informasjonsstrømmen oss imellom ved like. I prosjektperioden møttes 

styringsgruppa 8 ganger og gruppa arrangerte 3 planleggingsdager med hele personalet fra 

barnehagene på høgskolen. Prosjektgruppa besøkte alle barnehagene en gang. Barnehagene 

hadde en av oss i prosjektgruppe som kontaktperson, og vi har hatt kontakt med dem ved 

besøk, pr. telefon og E-post underveis. Hvordan artet prosessene i samarbeidet seg, og hva 

slags temaer samarbeidet vi om? 

 

Styringsgruppemøtene 

Styringsgruppemøtene ble en viktig møteplass for framdriften, for utveksling av erfaringer og 

status i arbeidet. Både prosjektgruppa og barnehagelederne tok initiativ til å ta opp 

forskjellige temaer på møtene. I disse møtene fungerte prosjektgruppa som prosessveiledere. 

Styrerne var opptatt av sin rolle i prosjektet og den betydningen styrerne kunne ha for 

framdrift, fokus og motivasjon. Styrerne mente at de skulle sørge for at prosjektet skulle være 

synlig både for prosjektgruppa og for barnehagene, og at informasjon også skulle komme ut 

av barnehagen. En av styrerne uttrykte: Vi er dyktige, vi skal nå lære mer … og samtidig lære 

bort det vi kan til andre. Styrerne understreket at det viktig å ha allierte i prosjektfasen. Som 

en forlengelse av denne debatten ble styringsgruppa utvidet med en pedagogisk leder fra to av 

barnehagene.   

 

Estetikk var også et tema som ofte dukket opp. Hva er det?  Hva er forholdet mellom estetikk 

og det funksjonelle? Er alltid det funksjonelle vakkert, og hva er egentlig vakkert? Vi ble 

opptatt av forholdet mellom den personlige estetikk og estetikk i forhold til et bruksområde og 

hvordan orden og frodighet er viktige dimensjoner i estetikken. Den sanselige dimensjon i 

rommets estetikk ble trukket fram. I slike diskusjoner opptrådte prosjektgruppa som 

”sokratiske klegger” for å utfordre og skape debatt (Bjørnsrud 2004). 

 

Prosjektgruppa brukte møtene til å prøve ut ideer og begreper for å påvirke barnehagenes 

arbeid. Under barnehagenes presentasjoner av arbeid med rommet, så vi tydelig at 

barnehagene likte å skape rom ut fra forskjellige temaer. Barnehagen konstruerte 

Sjørøverrom, Mummitrollrom, Månetopprom osv., inspirert fra filmer og serier for barn. Vi 

ønsket å påvirke barnehagene til å se på rommet som et overordnet og styrende prinsipp, en 

vesentlig variabel, og et kontinuerlig pedagogisk virkemiddel. Vi pekte på hvordan romlige 
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virkemidler, som å skape lys, skygge, farger, stort, lite, åpne, lukkete rom mv., kunne brukes 

til å konstruere og manipulere rom.  På den måten kunne romlige virkemidler brukes i en 

didaktisk sammenheng og i forhold til Rammeplanens føringer. Vi ser at dette er et område vi 

kunne ha brukt mer tid på sammen med styringsgruppa og på de felles planleggingsmøtene vi 

arrangerte. Dette diskuterer vi senere i rapporten. 

 

På alle møtene diskuterte vi aktuelle arbeidsmetoder og oppgaver for barnehagepersonalet 

med tanke på å kunne utvikle kunnskap om rommet. Vi ba om at personalet skrev logger fra 

arbeidet med rommet. Noen ganger la vi noen føringer i loggskrivingen. Eksempel på dette er 

følgende spørsmål: 

Hva gjør rommene med meg? 

Hva gjør rommene med barna? 

Hvilke rom skaper barn? 

Aksjonsforskning og kravet til dokumentasjon var ofte et tema. Vi opplevde at våre ønsker 

om dokumentasjon, det å få tak i barnehagenes erfaringer, kunne komme på tvers av 

barnehagenes eget tempo og retning på arbeidet med rommet. Som vi skrev i kapitlet om 

metodisk forankring, er den etiske dimensjonen i partnerskapet viktig. Samarbeidet mellom 

partnerne skulle gi et gjensidig utbytte. Vår iver på å komme videre og å få inn logger 

harmonerte ikke alltid med barnehagens opplevelse av mening og utbytte. 

 

Vi har tidligere skrevet at forskeren i et forskende partnerskap kan legge opp til en design 

hvor teknisk, praktisk og frigjørende forskning kan gå over i hverandre. I den tekniske 

aksjonsforskningen blir personalet sett på som medløpere, som gir fra seg kunnskap om hva 

som skjer og hvorfor det skjer til en som kommer utenfra. Forskeren bestemmer retningen 

(Bjørnsrud 2004). Vi måtte passe oss for ikke å gjøre barnehagepersonalet til medløpere. 

Kanskje gjorde vi likevel i perioder nettopp dette? 

 

Utstilling 

Som vi har skrevet tidligere, ønsket vi å starte og påvirke debatten om barnehagerommets 

rolle mens vi arbeidet med noen barnehager. I tilknytning 

til de praktisk estetiske fagenes arrangement ”Skryt og 

vrinsk” utarbeidet prosjektgruppa en utstilling. 

Utstillingen var en kombinasjon av bilde og tekst. 

Tekstene hadde som formål å skape refleksjoner om barn 
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og rom, mens bildene skulle illustrere tekstenes budskap. Utstillingen ble montert i et eget 

rom på Bryggeloftet i Tønsberg. Senere har vi benyttet den ved flere anledninger der vi har 

presentert vårt prosjekt, og den kan sees i sin helhet på vårt nettsted:   

http://www-lu.hive.no/rommet/  

 

Arbeidsseminarer 

I diskusjonene om rommet og dets muligheter kom stadig ordet 

stemning fram. Et rom skaper en stemning, og vi ønsket å se 

nærmere på hva som ligger i ordet. Hvordan oppfattes 

stemninger? Har vi felles referanser når vi tolker eller avleser et 

rom og hvilke virkemidler bruker vi for å formidle stemning i 

rommet? I det å forme et rom ligger det en formidling, en tekst 

eller iscenesetting. Vi valgte å jobbe praktisk slik at personalet i 

grupper kunne skape rom der de skulle formidle en stemning. Hver gruppe fikk et stikkord, et 

avgrenset rom og noen virkemidler for å skape stemning. Stikkordene vi brukte var høytidlig, 

mystisk, humoristisk og intimt, og materialene var tekstiler i ulik farge og kvalitet, lys og 

lydeffekter og diverse rekvisitter. Gruppene hemmeligholdt sine stikkord. Til arbeidet hadde 

deltakerne tilgang på et stort rom (ca.250 m2), og mye utstyr, stoffer i ulike 

kvaliteter/teksturer, farger, tau, bøtter, hånddukker, parykker, kostymer og rekvisitter av ymse 

slag. Det var mye å velge i og svært krevende å velge bort, men morsomt og inspirerende å 

boltre seg i på dette ”rablestadiet”. 

 

Etter hvert som gruppene hadde gjort seg ferdig med sitt arbeid, presenterte de rommene for 

hverandre. Det blei åpnet for kommentarer og diskusjoner. Det viste seg raskt at gruppene 

kom fram til stikkordene som skulle beskrives i de ulike rommenes stemninger. Personalet 

diskuterte også hva som skulle til for å endre stemningen, hva som ville virke forsterkende og 

hva ville nedtone virkningen. Som en avslutning på denne arbeidsøkta diskuterte vi hvordan 

dette kunne prøves ut i barnehagen, og hvordan vi skulle gå fram for å finne ut noe om 

hvordan barn blir påvirka av stemninga i et rom, og hvordan leken eventuelt endres.       

 

Det følgende var vår innledning til oppgaven ”Lag et rom som uttrykker en stemning”. 

Deretter ble de ulike rom som ble skapt av gruppene beskrevet og reflektert over, slik de 

framkom i den umiddelbare tilbakemeldingen og diskusjonen da rommene ble vist for alle.  
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Omning 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Energisk stemning 
 

Om stemning 
Hvilke ytre stimuli gir ulike 
opplevelser sin stemning?  
 
Finnes det tegn og uttrykk som utløser 
en kollektiv opplevelse av stemning, eller 
er dette kun individuelt, kulturelt og 
historisk betinget? 
 
Når stemning utløses, er følelsene og det 
kroppslige aktivert? Blir hendelsen mer 
enn hendelsen i seg selv, og opplever 
man at stemningen setter spor i en 
kroppslig hukommelse?   
 
Kan opplevelsen være tydelig og klar, 
men bevisstheten om hva som skapte den 
mer diffus, og må sensitiviteten for 
stemninger og de tegn og uttrykk som 
skaper den oppøves og læres?   
 
Er følsomhet for virkemidler i det 
offentlige rom en vesentlig kompetanse å 
lære barn?     
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Energisk stemning 

 
Rommet bar preg av at 
det var fylt med mange 
ting i varierte farger. 
Virkemidlene var mange, 
ordnet etter likhet (se 
bøttene).  På denne måten 
fikk de enkelte objektene 
en uventet betydning og 
mulighet. De ble plutselig 
noe annet enn seg selv.  
Tilskuerne fikk 
assosiasjoner som lek, 
glede, lystighet, energi, 
noe barneTV-aktig. Et 
rom som inviterer til 
energisk aktivitet, kaos, 
”enten/eller-stemning” og 
kreativitet. 
Hvordan vil barn reagere 
og agere i dette rommet?  
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Mystisk stemning 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mystisk stemning  
 
Rommet bar preg av spisse 
former, i stor grad uttrykt med 
stoffer. Belysningen (mørk) var 
en sentral del av rommets 
uttrykk.  Tilskuerne brukte ord 
som trolsk, villmark, okkult, 
skummelt og magisk når de 
beskrev rommet. Man mente at 
rommet inviterte til rolige 
aktiviteter, et rom for fortelling.  
Rommets innredning bestod av 
svært mange elementer. 
 
Spørsmålet var om man ikke 
kunne forenkle og samtidig 
uttrykke den samme stemningen.   
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Trist stemning 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trist stemning 
Virkemidlene som var brukt 
uttrykte en fattigslig atmosfære.  
Tilskuerne benyttet ordene 
dystert, sørgelig, ensomt, trist og 
motløshet for å beskrive rommet.  
Rommet bar preg av å fortelle en 
historie. Det så ut til at en eldre 
mann bodde der. Effekter (bl.a. en 
pistol på bordet) ga mulighet for å 
fabulere videre. Indikerer pistolen 
en tragedie?  

 
Er det noe som har skjedd, eller er det noe som kommer til å skje? 
Rommets fortelling og virkemidler appellerer til empati. Hvordan 
kan et rom antyde noe i stedet for å bli dominerende og fortelle hele 
historien? Pistolen er en meget sterk effekt, og den gir ulike 
assosiasjoner til voksne og til barn? 
 
 
 Hvordan ville rommet endret seg hvis vi tok den vekk?  
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Humoristisk stemning 

 
 

 
 
 

 

 
 

Høytidlig stemning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humoristisk stemning 
 
Stikkord fra tilskuerne til dette rommet var morsomt, lekende, 
barnslig, fargerikt og humor. Rommets komposisjon ga assosiasjoner 
til sirkus, teater og utstilling. Det inviterte til underholdning og ikke 
til deltakelse. Her bare venter vi på at elle figurene og objektene skal 
begynne å røre på seg, leve. 
 
 
”Noen rom inviterer til at jeg skal få noe til å skje, andre rom får meg 
til å vente på at noe skal skje”.  
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Høytidlig stemning 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Høytidelig stemning 
 
Stikkord fra tilskuerne var kirkelig, sakral, høytidelig og 
dessuten romantisk. Plasseringen av rommet i en trapp ga en 
følelse av at noe er opphøyet, det ga en alterfølelse.  
Dette ble forsterket i former, farger og teksturer. En kjole, en 
dress og et glass indikerer at noen har vært der, eller kommer 
snart. Dette skaper forventning og indikerer noen figurer og en 
fabel, en hendelse.  
 
 
Hvis vi tok bort de konkrete objektene ville denne historien bli 
borte. 
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Kald stemning 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kald stemning 
 
Fargene i rommet er blått og 
hvitt. Det er brukt stoffer 
som skimrer.  I tillegg er 
rommet dekorert med hvite 
masker, lyssettingen er blålig 
og dunkel. Et menneske 
sitter sammenkrøket, 
innadvendt og alene.  
Ordene som blir uttrykt av 
tilskuerne er ensomhet, død, 
sorg, avmakt, kjølige farger 
og kalde ansikter (maskene). 
Gjennom personen i rommet 
tar de i bruk kroppsspråk 
for å understreke 
stemningen. Det estetiske 
uttrykket var stilisert og 
forenklet. 
Gruppa som hadde skapt 
rommet hadde brukt 
maskene til å markere ”ikke-
dialog”. 
 
Hva om vi tok bort mennesket 
og/eller maskene? 
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Varm stemning 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varm stemning 
 
Rommet var utstyrt med konkreter og symboler som 
indikerer helvete. I tillegg tok de i bruk stoffer i rødlige 
farger, og de lyssatte rommet med rødt filter. 
Tilskuerne assosierte til ord som dystert, hett, 
skummelt, dødelig stemning, djevelsk, dramatisk og 
drepende. I forhold til barn vil symbolene for helvete 
ikke gi mening, de vil bare se de konkrete tingene. 
Gruppa bestod av en kvinne og 4 menn, og noen hevdet 
at rommet av den grunn hadde fått et maskulint preg. 
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Rolig stemning 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kommentarer fra deltakerne på personalseminaret.  
 

 
Rommet kan skape… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolig stemning 
 
Her var madrasser og myke underlag lagt under myke stoff. 
Musikk og mørke, samt stearinlys ble brukt som forsterkende 
virkemiddel. Stikkord og assosiasjoner fra tilskuerne var her 
avslappende, mykt, meditativt - og begravelse. Inngangen til 
rommet var trang og førte til at inntredenen tok lang tid. 
Dette i seg selv førte til ro, forventning og oppmerksomhet. 
Det åpnet for en diskusjon om hvordan man arrangerer 
nettopp ”inngangspartiet”. 
 
Må et rom som gir ro, alltid være mørkt? Gruppa uttalte selv: 
”Vi forsøkte å bruke fullt lys i rommet, men da virket det 
rotete”! De som hadde kreert rommet hadde prøvd å unngå 
melankolsk musikk, for ”ro er ikke tristhet”.  
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Fra rabling til fokusert uttrykk 
 
 
 

Følgende rom uttrykt i stemning ble presentert. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fra rabling til fokusert uttrykk 
 
Gjennom rommet kan vi velge å skrive en åpen eller 
lukket tekst. Vi kan skape et rom som er abstrakt, 
som gir mulighet for mange slags assosiasjoner. 
Dette åpner også for mange handlinger i rommet. 
På den annen side kan vi skape mer konkrete rom 
med et sterkt manuskript som tydelig viser hva og 
hvordan rommet skal brukes. 
 
Når vi i dette tilfellet har definert en stemning, har vi 
gitt rommet et fokus, en bestilling, en retning, en 
tekst. Uansett åpen eller lukket, er det viktig så 
entydig som mulig å fokusere uttrykket, og gjøre 
noen valg i form av materialer, former, farger o.s.v. 
Vi må ta i bruk kunnskap og fornemmelse om 
komposisjon. Når vi uttrykker oss estetisk må vi 
forenkle, forstørre og stilisere. Dette forutsetter en 
estetisk orientering og kompetanse, og det er også en 
estetisk oppdragelse vi vil ønske å stimulere hos 
barna ved denne arbeidsformen. 
 
Vi kan kort oppsummere at prosessen med å skape 
stemning i rom var energisk, inspirert og med stor 
kreativ utfoldelse og engasjement. Selv sa deltakerne 
at det ga inspirasjon til å jobbe videre med å skape 
rom. Tilgangen på mengden av utstyr kan ha 
medvirket til bruk av for mange virkemidler, men i 
fortsettelsen bør arbeidet i større grad preges av 
tydelige 
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Kommentarer fra deltakerne på seminaret. 
 
Som en oppsummering og bearbeiding av gruppearbeidet diskuterte vi hva de ulike rommene 

fortalte oss  Hva kan rommene formidle til barn?  I denne samtalen kom det frem mange 

oppfatninger og teorier om hva rommene gjør med barn og hvilken rom barn skaper: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rommet kan skape forventning, 
humør, initiativ, følelser, tanker 
 
Stikkord fra diskusjonen:  
- undring 
- nærvær/fravær 
- små rom framfor store 
- belysning 
- rom signaliserer: hva kan gjøres her 
- nye/ukjente rom fører til nysgjerrighet 
- gir energi – tar energi 
- farger og belysning innvirker på oss 
- kaos stjeler energi 
- skaper følelser 
- stemning påvirker 
- fornuften sperrer voksne 
- vi er påvirket av vår sosiale kompetanse 
- skaper lyst 
- begrenser 
- lys gir luft, pusterom 
- farger – en balansegang, det må ikke bli for    
lyst og sterilt (bevissthet på hva vi henger opp 
på veggen) 
- at rommet ønsker oss velkommen når vi          
kommer 
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Hva gjør rom med barn? 

 
 

 

 
 
 
 

 

Hva gjør rom med barn? 
                          
                         Stikkord fra diskusjonen: 

-rotete rom gir rotete lek 
-lite gulvplass gir rolig lek 
-stor gulvplass gir løping 
-innbyr til ulik lek 
-utvikling – begrensning 
-energi 
-fantasi  
-dempet belysning skaper ro/rolige barn 
-små rom = rolige og konsentrerte barn 
-utforskende 
-utrygge/trygge 
-nysgjerrige/undring/oppdagelseslyst 
-leser rommet 
-positivt for barn når rommet er klart definert 
-intime rom gir roligere barn og lave stemmer 
-store og åpne rom gir aktive barn og høye 
stemmer 
-voksnes plassering gjør noe med barnas måte å 
bruke rommet på 
-mye utstyr kan gi mye aktivitet 
-følelsene rommet gir er ofte likt for barn og 
voksne. 
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Hvilke rom skaper barn? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvilke rom skaper 
barn? 
 
Stikkord fra diskusjonen: 
små, intime rom 
kroker 
gjemme seg bort 
gjerne litt mørke, lune rom 
lukke noen inne, andre ute 
samle småting 
skjerme fra omverdenen 
rom for fantasi 
etter interesse og behov 
rom som gir frihet 
(være for seg selv) 
en privat sfære 
et rom i rommet 
under en benk, busk, teppe 
ønsker å slå av lyset, ha det mørkt 
hjørner, kroker, hemmelige rom 
aldersbetinget 
små barn bruker kroppen i 
hele rommet 
store barn: fantasi, lager 
avgrensinger 
liker å komme opp i ”høyden” 
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Barnehagebesøk 
 
Vi fikk et puff i baken til å komme videre… 

 
Barnehagene arrangerte besøksrunder i hverandres barnehager. Vertsbarnehagen skulle 

fortelle om arbeidet med Rommet ut fra en G-L-L – struktur, altså knyttet til hva barnehage 

har gjort, hva de har lært og hva de nå synes det er lurt å gjøre videre (Tiller 1999). 

Barnehagene forteller at å få besøk og å være på besøk, ga inspirasjon til hva som kunne være 

viktig å gjøre videre i arbeidet. 

En av styrerne sier at det var morsomt å fortelle fra arbeidet. ”Jeg fikk en følelse av at vi jo 

faktisk har gjort mye…”  Hun skriver at hun oppnådde ny læring gjennom forberedelsene. 

Men hun skriver også at gjestene kanskje var litt lite kritiske. Kanskje kunne gjestene ha 

opptrådt mer som ”sokratiske klegger”? Vertsbarnehagene fikk små tips gjennom gjestenes 

spørsmål og innspill om ting de ikke hadde tenkt på eller sett. De måtte tenke igjennom det de 

ble spurt om og dette ga læring. ”Vi fikk et puff i baken til å komme videre”, skriver en 

barnehage. Av områdene denne barnehagen ville jobbe videre med, var  å lage rom i 

rommene, og å dele opp rom ved å bruke forheng. Barnehagen lærte også at de burde jobbe 

med å bli mer bevisst på å bruke de rommene de hadde laget i barnehagen, og at barna måtte 

trekkes mer med i planlegging av rom. En annen barnehage syntes det var mest spennende å 

få besøk. Det var utfordrende å skulle presentere barnehagen for andre. Denne styreren skriver 

at effektene av besøkene hadde blitt bedre hvis de ansatte i vertsbarnehagen hadde vært mer 

opptatt av dialogen mellom gjestene og seg enn å vise seg fram.  

En av førskolelærerne skriver at hun lærte om orden og systematikk og at det er mulig å 

forandre mye med enkle midler. Bruk av bølgepapp, paller, overhead og paraply som romlige 

virkemidler hadde gitt inspirasjon. Det er tydelig at det ligger et utviklingspotensial i slike 

besøk både ved å skulle forberede en presentasjon for gjestene, ved å møte et utenfrablikk og 

føre en dialog rundt dette, og ved selv å være gjest i en barnehage. 
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Del IV – Debatt 

Hva så, ett år etter prosjektets slutt? 
 
Vi ba barnehagen i brevs form sende oss noen tanker, en sammenhengende tekst i en 

personlig stil (se vedlegg). Et halvt år senere hadde vi så en oppfølgingssamtale med 

styringsgruppa (representanter fra alle fire barnehagene). 

Hva har barnehagene gjort og hva har de lært? 
Personalet forteller at de forandret mye i prosjektperioden. Gjennom eksperimentering med 

virkemidler som lys, fargebruk, tekstiler etc., hadde personalet forsøkt å endre rommene. 

Prøving og feiling hadde preget arbeidet. Noen rom appellerte til barna, mens andre virket 

uinteressante. I en av barnehagene sier de at de forandrer mindre nå, men mer enn før 

prosjektperioden. Forandring i rom preges nå mer av reflekterte valg og planlegging av rom i 

forkant. Rommet er mer i tankene når det pedagogiske arbeidet planlegges. ”Rommet ligger i 

bakhode” sier en av styrerne. For henne utgjorde rommet en dokumentasjon over det 

pedagogiske arbeidet.  

 

Personalet gav uttrykk for at endring av rommene i barnehagen hadde gitt nye former for lek, 

barn hadde gått inn i andre roller. Gjennom observasjon hadde de sett nye sider ved de enkelte 

barna og nye relasjoner i gruppa hadde utviklet seg. I en av barnehagene skulle de voksne 

tilby barn som er ”i fri flyt”, å leke med dem. Men et kritisk blikk på rommene viste at de 

store bordene dominerte. Hva forteller slike rom til oss om hva de voksne bør gjøre og til 

barna? ”Det gir signal om at det er ok å sitte ved bordene. Det er lite plass til lek, men innbyr 

kanskje lett til å løpe mellom bordene”, skriver styreren i en av loggene.  

 

Førskolelærerne i en av barnehagene synes prosjektet har dreid seg om å få mer erfaring og 

bevisstgjøring gjennom å sette fokus på temaet Rommet som intensjonal tekst over tid. 

Assistentene ser derimot at de har lært en del om hvordan rommets uttrykk har betydning for 

barn og voksnes opplevelse av det. Barnehagen synes det er fint å ha den samme kunnskapen 

og erfaringen om temaet i den videre arbeidet med å ”innre for å oppnå”. Personalet har erfart 

at endring i et rom ikke er nok alene bestandig. ”Ofte må den voksne inn å vise hvordan man 

kan leke på dette stedet. Dette er viktig jo yngre barna er”. 
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Barnehagen syntes samarbeidet med høgskolen har vært lærerikt og kunne tenkt seg en 

fortsettelse med påfyll og ny kunnskap, bl.a. med å innrede og dekorere vår lokaler. Det 

viktigste med samarbeidet var ifølge en pedagogisk leder: ”at vi har opphøyet eller gitt en del 

av det vi jobber med status ved å sette søkelyset på det sammen med forskere. Det har gjort 

jobbingen med dette i barnehagen betydningsfullt”. 

 

Det forskende barnet og rommet 

Personalet i barnehagen gav uttrykk for at det gav mening å se på barn som forskere, og gav 

eksempler på hvordan de opplevde at barna i barnehagen forklarte sin egen forskertrang. 

”Jeg måtte jo finne ut hvordan en meitemark smaker, jeg visste jo ikke det fra før” hadde en 

av guttene forklart etter at førskolelæreren hadde forsøkt å irettesette ham. Et annet barn 

forklarte med egenprodusert teori: ”Nå fotograferer maurene!” etter at hun hadde observert 

høstfrostens glitring på bakken en mørk kveldstund. Sjøl mente de voksne at de var blitt mer 

aktive gjennom deltakelse og observasjon av barna.    

 

En av de ansatte poengterte at ulike rom gir ulike utfordringer. Hun mente at variasjon i 

rommene gav mulighet til ulike opplevelser og dermed ulike forskningsprosjekter for ungene. 

”Dersom barnehagerommet blir for likt de rommene som barna opplever hjemme, vil kanskje 

utfordringene for barna bli mindre spennende fordi de er kjent med miljøet fra før”. Kanskje 

er rommene i barnehagen for like og gir uttrykk for at det er det samme som foregår i alle 

rom. Den voksne generasjonen husker ventelig ei bestestue og ei dagligstue i et gammelt hus. 

Mens vi tidligere hadde rom som fordret ulike gjøremål og ulike atferd har vi muligens 

avformalisert rommene slik at alle representerer en hverdagslig holdning og væremåte. Dette 

gir kanskje barn en snevrere erfaring med mangfoldet i roms stemninger og atmosfære. 

Muligheten for å lage fleksible rom i barnehagen kan gi oss mulighet til å gi barna erfaringer. 

En annen mulighet er å ta dem med til andre rom som f. eks et museum, et kulturhus eller en 

kirke.  

 
Temabaserte rom 

Av barnehagens rapporter og brev ser vi at det er jobbet mye med temaer og det å skape rom 

som ramme rundt dette. Gjennom barns lek ble personalet kjent med hva barn er opptatt av, 

og dette ga grunnlag for videre planlegging av et pedagogisk opplegg. ”I år synes vi det 

blomstrer på alle kanter. Vi har et sterkt fokus på temajobbing og når vi planlegger så har 

rommet blitt en naturlig del av planleggingen”, skriver en av styrerne. Man er aldri i tvil om 
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hva slags tema det arbeides med når vi er i de ulike rommene knyttet til f. eks sjørøvere, 

spøkelser og riddere. Personalet bruker flere effekter som lys, farger og stemninger som 

pedagogiske virkemidler. 

 

I en av barnehagene skapte de et sjørøverrom. Sjørøverrommet kom i stand etter at personalet 

hadde observert barna i et tomt rom hvor de fritt trakk med seg gjenstander og utstyr. 

Observasjoner viste at barna var interessert i sjørøvere og røvere. Barn og voksne gikk 

sammen om å lage et rom som skulle inspirere. Det ble bygget båt i rommet, og rommet ble 

etter hvert etterfylt med stjernehimmel, skattekart, skattekiste og det ble malt utsikt fra båten 

på veggen. Rommet skulle fungere som en fysisk frisone for barn som ville leke uten voksne, 

men med mulighet for de voksne til å tre inn der. Rommet førte til variert og utviklende 

aktivitet, noen barn ”bodde” i rommet, andre var bare innom. Etter hvert ble barna litt lei 

rommet, og det ble da omgjort til musikkrom. 

 

Fra barnehagens rapport fremgår det ikke på hvilken måte de voksne var i rommet sammen 

med barna. Det kan virke som om noen barn okkuperte dette rommet mye alene. En annen 

barnehage sang sanger om sjørøvere, leste sjørøverhistorier, dro på skattejakt, hadde 

sjørøverfest i forbindelse med sitt sjørøverrom. Her lekte barn sjørøvere lenge etterpå. 

Intervjuene vi omtaler senere i rapporten, forteller informantene at det å introdusere rommene 

og leke sammen med barna der er viktig.  

 

En av barnehagene skapte rom med utgangspunkt i eventyr som ”Skinnvotten”, ”Ole Brum”, 

”De tre bukkene Bruse” og ”Månetoppen”. I denne barnehagen ble rommene utformet av de 

voksne. Månetopprommet ble innredet med hvite og lyseblå stoffer og blått lys fra spotter. 

Barna ble ikke fortalt hvilket tema de voksnes hadde hatt i tankene, og det tok tre dager før 

barna begynte å leke ”blåfjellek”. Leken utviklet seg fint, inspirert av rommet. Personalet 

skriver likevel at det kunne vært hensiktsmessig å ha fortalt barna hva rommet skulle forestille 

for å få leken raskere i gang. Senere lager personalet et ”spidermannrom” for å gi en påbegynt 

lek ny næring, og for å bidra til at denne kunne bli mer konstruktiv. Nå fikk barna på forhånd 

vite hva de voksne hadde tenkt og de var med på å lage rommet. Det ble laget flere små 

edderkoppnett og et stort nett som ungene kunne klatre i. Men rommet fikk en annen funksjon 

enn det de voksne hadde tenkt på forhånd. Barn lagde edderkopper av piperensere og spannt 

edderkoppnett av garn, det ble lite ”spidermanlek” og barna mistet interessen for dette. 



 

 49 

Personalet i denne barnehagen lærte mye om betydningen av å trekke barn med i prosessen 

rundt arbeidet med rom.  

 

Rapportene fra barnehagene viser at personalet er usikre på hvordan de kan introdusere 

rommene, og det ligger utfordringer i å utvikle mer kunnskap om hvordan rom kan bli 

virkemidler i pedagogisk arbeid med ulike temaer. 

 

Funksjonsbaserte rom 

Barnehagene skapte rom som skulle fylle forskjellige funksjoner. I en av barnehagene ble et 

av hovedrommene brukt til alt fra formingsaktiviteter til spille-, herje- og spiserom. 

Barnehagen syntes rommene ikke kom til sin rett og at de var overfylt. Beskrivelsen tyder på 

at det var mange forskjellige budskap i rommet. Personalet i denne barnehagen flyttet rundt på 

inventaret slik at det ble mye gulvplass som kunne brukes mesteparten av dagen. De  ønsket å 

skape et oversiktlig hovedrom som kunne brukes til lek og som også kunne være en hyggelig 

ramme for måltidet rundt et langbord. Personalet lagde et nedfellbart langbord som gjorde 

måltidene til positive stunder. Langbordet kunne slås opp langs veggen, noe som ga rom for 

mer gulvplass. Det ble variert aktivitet i dette rommet, men det ble den rendyrkede 

konstruksjonsleken som slo best an. Barnehagen skriver at   ”vi voksne har vært flinke til å 

hjelpe til nede på gulvet og til å være inspiratorer”. De tror dette har bidratt til en positiv og 

utviklende lek og at alle barn har deltatt i større eller mindre grad. ”Vi har ikke fått den 

løpingen vi trodde vi kom til å få, utrolig men sant, og vi synes at rommet har kommet til sin 

rett”.  

Rom i rommet 

En barnehage skapte ulike kroker i rom som skulle innby til variert lek, duplo- og kosekrok, 

en ribbevegg, en skjermet krok til å gjemme seg i og et stort bord der man kunne pusle eller 

lese uforstyrret. Barnehagen delte rommet i soner som innbød til ulik lek slik at barn slapp å 

tråkke oppi hverandre når de holdt på med ulik former for lek.  Barnehagen synes at leken er 

blitt bedre, at barna er mer konsentrerte og at de herjer mindre.   

 

På en avdeling var leker og materiell tilpasset den funksjonen rommene var tildelt. ”Vi ønsket 

at biblioteket med bøker og spill ble brukt til nettopp lesing og spilling”. Disse var også 

tidligere blitt brukt til hyttebygging, herjelek og disko. Her ville personalet ha rolig lek og 

plasserte ulikt formingsmateriell som ark, fargestifter, perler og piperensere, trekuler og 
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lærsnor der. På det store lekerommet ville de ha lekeformer som billek, togbane, klosser, lego 

og annen form for konstruksjonslek. Dette var tidligere spredt over hele avdelingen og ble nå 

samlet i et skap. I tillegg fjernet personalet møbler i et lite rom og la inn store puter sammen 

med tepper og utkledningstøy. Endringene førte til mer konstruktiv og konsentrert lek. ” Barn 

og voksne må bli mer bevisst på hvor på avdelingen man utfører ulike aktiviteter”, skriver 

personalet. 

 

En av avdelingene ønsket at rommet skulle gjenspeile avdelingens satsingsområde som var 

musikk. De skjermet et hjørne ved å bruke noe av møblementet, tegnet noter som ble hengt på 

veggen, lagde ”keyboard” i tre med ulike knapper ”sånn at barna kunne skru og snurre på 

disse”. Musikkinstrumentene ble plassert i innbydende høyde. Personalet ønsker i høyere grad 

å ta utgangspunkt i barnas ønsker når de lager rom. Leker og utstyr bør bli mer tilgjengelig og 

flyttbare mente de.  

 

En krok ble i en barnehage til en skyggeteaterkrok. Et hvitt laken ble hengt opp med en 

overheadprojektor som lyskilde. Personalet lærte betydningen av at de voksne er i rommet.  

Det var lurt å lage noen regler for hvor mange som kan spille teater samtidig slik at noen blir 

publikum og venter på sin tur. Eventyr og historier ble inspirasjon og ideer til leken i 

skyggeteateret. Personalet understreker: ”Det er lurt å gi barna et repertoar slik at det ikke 

bare blir ulven som spiser alle de andre hele tiden”. 

 

Stemningsbaserte rom 

Flere av barnehagene jobbet med å skape rom rundt stemninger. En av barnehagene ønsket å 

prøve hvordan barn reagerer på kontraster ved å bruke kalde og varme farger. Det ene rommet 

bestod av helt lyse stoffer, lyst kreppapir hengende fra taket og en spotligt. Det andre rommet 

bestod av sterke farger, tilsvarende kreppapir fra taket og en spotlight. I begge rommene ble 

det lagt puter i ulike størrelser på gulvene, og disse var dekket av stoff. Personalet prøvde å 

føre en dialog med barna angående fargene som ble brukt, hva det kunne ligne på og hvem 

som kunne ha bodd der. Dette fungerte dårlig. Personalet mener at barna ikke forstod hva de 

mente og at de ikke hadde erfaring med å forstå hensikten med rommene. ”Dette ble for 

abstrakt”, skriver de fra en barnehage. 3-4 åringene fantaserte mer rundt tematikken varmt og 

kaldt. Større barn kan lettere spinne videre på slike abstrakte temaer. 
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En annen avdeling skapte en ”luftig, varm krok” i et rom, beskyttet av skillevegger. ”Veggene 

er dekket med stoffer i hvitt og rosa. En lampe med rødt silkepapir gir lys inne i kroken. På en 

hylle står fire glasskrukker med røde bløte små baller/dusker, og blå, oransje og røde fjær. 

Alt er sortert etter farger. På gulvet ligger et tykt teppe”. Dette er noe barna ikke har sett, og 

nyheten om rommet ble formidlet med stort engasjement. Stemning og utstyr innbød til 

rollelek, og barna hentet utstyr fra den vanlige dukkekroken og lagde mat og serverte fjær og 

baller. Dette ga leken nye impulser og mer variasjon. 

 

Personalet lærte betydningen av å introdusere rommet for barna. De syntes rommet ga barna 

en estetisk opplevelse, sansene deres fikk noen ekstra inntrykk som bidro til en mer rolig, 

utforskende og lekebetonet adferd. En annen barnehage erfarte at overraskelsesmomentet var 

viktig for barna når de ble introdusert for en stemning, men det er mer lurt å ta med barna i 

prosessen når man skaper et rom knyttet til et tema. Likeledes er det viktig å forandre et rom 

før rommene mister sin magi. 

 

Romlige virkemidler 

Barnehagene forteller at de har fått større bevissthet rundt innredningens betydning for hva 

som skjer i rommene. Innredning, lys og farger er blitt viktige brikker i den pedagogiske 

planleggingen.  

 

Fra en barnehage skriver de at tiltakene deres har dreidd seg om ommøblering for å finne den 

optimale inndeling av rom. Det er blitt sydd en del gardiner og forheng til å dele rom, og 

lampetter og spotlight har erstattet lysstoffrørene i takene.  Forhengene brukes eller dras til 

siden etter som hva barna velger å bruke dem til. Barna har fått større muligheter til å variere. 

En av de pedagogiske lederne skriver: ”Vi ser tydelig at ommøblering i seg selv er spennende 

og at ungene tar i bruk rommet med de samme lekene med en ny giv”. Barnehagen har jobbet 

med å plassere forskjellige lekestasjoner rundt om i rommene og har valgt å se på de voksne 

som en del av ”inventaret” på avdelingene for ”å fokusere på at deres plassering i rommet 

også betyr mye for hvordan barn velger å leke i rommet”. 

 



 

 52 

Lys er et viktig element i rommet. Barnehagene bruker dette mer bevisst og belyser rommet ut 

fra hvilke aktiviteter som skal være der.  Mørke furuvegger males og dette gir rommene mer 

lys å spille på. Personalet synes akustikken forverres når veggene får en glattere overflate. 

Vinduene blir nå mer enn ramme som brukes til å iscenesette rommet og utgjør dermed et 

element i rommets scenografi. Flere av barnehagene har kjøpt lettere møbler og har byttet ut 

tripp-trapp stoler med benker. Noen har byttet ut høye bord med lave. Lette møbler er enklere 

å flytte på, dermed kan møbler og utstyr bedre brukes som romlige virkemidler. Rommene er 

blitt mer fleksible. 

 

I barnehagene er de blitt mer bevisst på å bruke gulvflatene. Flatene er mer eller mindre 

synlige, har ulike størrelser og innbyr til ulike aktiviteter, forteller en barnehage. En av 

barnehagene har bygget et amfi av paller. Amfiet utgjør en viktig samlingsplass for samtaler 

og musikk, som en scene som kan flyttes rundt. En annen barnehage bruker tepper på gulvene 

for å lokke barna til å ta i bruk gulvet som lekeplass. En barnehage har dekorert gulvflatene 

med kontaktpapir for å lage stier, farger og bilder som lokker til ulike aktiviteter. Problemer 

oppstod imidlertid da renholder skulle vaske bort rester. Arbeid med romlige virkemidler 

krever at alle parter i barnehagen trekkes med i iscenesttelsesarbeidet. Bevisstheten og 

kunnskapen om virkemidler som virker i forhold til intensjoner og funksjoner må styrkes, 

d.v.s. læres og erfares. 

 

Intervju  
 

Hvordan har iscenesetting av rom virket inn på en av barnehagenes indre liv og 

hverdag? To år etter samarbeidet med en av barnehagene, intervjuet vi to 

assistenter, to pedagogiske ledere og styrer. Vi ønsket å få tak i personalets 

opplevelser og oppfatninger. Det kvalitative forskningsintervjuet legger vekt på 

å innhente beskrivelser av intervjupersonens livsverden for å forstå meningen 

med det fenomenet som beskrives (Kvale 1997). Intervjuet retter 

oppmerksomheten mot bestemte temaer og er derfor verken stramt strukturert 

med standardiserte spørsmål eller fullstendig ”ikke styrende”. Vi ønsket å få tak 

i hvordan barnehagepersonalet beskriver sine erfaringer. Vår hensikt var å få inn 

synspunkter fra personalet på deres arbeid med å iscenesette rommet. Det ble utarbeidet en 
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guide med en struktur og noen stikkord som dannet bakgrunnen for samtalen og spørsmålene 

som ble stilt. Utgangspunktet for å bli med på prosjektet 

1. Prosessen, involvering og ansvar 
2. Konsekvensene 
3. Hva er det viktigste dere har lært? 
4. Reaksjoner fra involverte 
5. Forskjeller før – nå? 
6. Visjonene 

 

(Samtalene ble ført i tre grupper, med de to assistentene, de to pedagogiske lederne og med 

styrer. Intervjuene ble tatt opp på bånd)  

 
I dette kapitlet presenterer vi den mening vi tolker inn i tekstene. Vi har strukturert vår 

presentasjon med overskrifter hentet fra samtalene og prøver å belyse vår forståelse med 

sitater fra informantene.  

 
Vi har fått interessen på likt… 
 
Som utgangspunktet for å bli med på prosjektet forteller de pedagogiske lederne at de 

opplevde at de trengte en forandring. ”Vi følte at vi gjorde det samme hele tida”. Barnehagen 

hadde jobbet med blant annet drama, og personalet syntes at å arbeide med rommet kunne 

knyttes opp mot dette.  De var misfornøyde med rommene i barnehagen og syntes det var trist 

hos dem. Styrer forteller at de ønsket å være mer opptatt av det pedagogiske innholdet med 

vekt på de estetiske fagene og de fem fagområdene i rammeplanen. De hadde begynt å 

diskutere om barnehagen skulle bli en kulturbarnehage. 

 

Alle informantene uttrykker at det var viktig å ha noe å samle seg om. Personalet fikk en 

felles ting å jobbe med. Det å komme i gang med noe synlig var viktig. Vi har fått interessen 

på likt… De hadde samme utgangspunkt for arbeidet. 

 

… å få opp øynene 

Hvordan ble prosessen opplevd? Arbeidet medførte at personalet også måtte igjennom en 

kritisk analyse av sine rom og sitt fysiske miljø.  Som de sier, fikk de opp øynene for at det 

var mye som var stygt og rotete, og at det var fullt over alt. De pedagogiske lederne utrykker 

at dette var en vond, men viktig fase som fikk”oss til å få opp øynene”.  Utsagnene minner 

om reaksjonene etter framtidsverkstedet, hvor personalet gjennom en styrt prosess skulle 

uttrykke sin misnøye med tingenes tilstand. En av førskolelærerne uttrykker da: ”det er som 
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om noen kom hjem til meg og kritiserte det de så”.  Beskrivelsene kan fortelle om at arbeidet 

med det fysiske miljøet ses på som noe privat og personlig mer en faglig begrunnet, og at de 

kritiske blikkene derfor gjør vondt. En av informantene forteller i intervjuet at yrkesstoltheten 

dalte en stund, men at dette var nødvendig.  

 

Styrer synes at barnehagen etter hvert begynner å bli klar over betydningen av de fysiske 

rammene i denne barnehagen. ”Tidligere brukte vi det, uten å reflektere over om et rom er 

godt eller et dårlig rom. Det pedagogiske innholdet er endret fordi det er blitt færre 

happeninger og mer fordypning over tid”.  

 

… ikke er så mye krimskrams overalt  
 
Hvilke konsekvenser fikk arbeidet? Også foreldrene kommenterer forandringene og er 

positive til forandringene de ser. ”Å, så deilig med å se at det ikke er så mye krimskrams 

overalt”, er en reaksjon fra noen. Utsagnet kan forstås som at det er vanskelig for foreldrene å 

lese rommenes tekst når mange ting gir mange signaler om litt av hvert.  Utsagnet minner om 

den italienske arkitekten Michele Zinis reaksjon når han besøkte en barnehage i Tønsberg i 

forbindelse med et seminar om barnehagerommet høsten 2001. (se s. 20)  I følge referatet fra 

diskusjonene med ham, sier han at det er vanskelig å få oversikt, se arbeidet som ble utført i 

barnehagen og finne ut hva personalet og barna var opptatt av. Michele Zini er som tidligere 

nevnt knyttet til Reggio Emilia- barnehagene i Italia. Den norske professor i arkitektur 

Christian Nordberg-Schultz (1992) skriver om hus som stråler sin forklaring ut til sine 

omgivelser. Vårt spørsmål blir om barnehagene fylles opp med så mye at strålene blekner? 

 

Vi måtte ha introdusert det på en måte og lekt sammen med dem…  

Prosjektet påvirket arbeidet. De voksne er blitt opptatt av å ha få møbler, slik at ungene skulle 

få god plass. Samtidig forteller informantene at stor gulvplass appellerte til mye løping og at 

det ble hektisk. Det tok tid for ungene å venne seg til store gulvflater. En av informantene 

utrykker nettopp betydningen av å introdusere rommene og de muligheter som ligger der og 

betydningen av å bli med å leke sammen med barna. I følge den italienske pedagogen Vea 

Vecchi i Reggio Emilia (Ceppi og Zini 1998), er gulvet en av de mest fleksible og 

foranderlige elementet for alle barn i alle aldre. Gulvets store overflate gir endeløse 

muligheter. Informantene uttrykker behov for små rom og smågrupperinger. Personalet vi 

intervjuet forteller om at de er opptatt å få det roligere i barnehagen. Disse synspunktene kan 

fortelle at de voksne ikke mestrer å iscenesette åpne rom sammen med barna og derfor ønsker 
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seg små rom. Hva slags kompetanse trenger de voksne for å iscenesette rom som et 

pedagogisk virkemiddel i arbeide. 

 

Personalet synes de ser betydningen av hvordan rommet er for hvordan leken blir: 

Så det var en halv dag hvor det var ingenting i den kroken, det var bare stor plass – da 
ble det så mye springing. Vi ser hva det innbyr til, du ser – hvis du vil ha springing, så 
tømmer du rommet for alt, du ser hva ting innbyr til – og nå har vi laget til den kroken 
der, og da er det veldig god lek i den kroken. Så det er veldig avgjørende hvordan 
rommet er, for hvordan leken blir. Det ser vi veldig betydningen av. 
 

Gulv innbyr kropper til bevegelse. Kroppens forhold til verden er verken mekanisk, 

intellektuell eller biologisk, men eksistensiell (Merleau-Ponty i Duesund 1995).  

 

… denne her kjempestoltheten 

Informantene forteller at barna nå viser at de bruker mer fantasi til å forandre rom. Barna er 

blitt preget av at de voksne har brukt mye tekstiler i form av tepper og store stoffmengder til å 

bygge rom i rommene. En informant synes det skal så lite til for at ungene får et eierforhold til 

og stolthet for ting. 

Bare det å ta med ungene på å feste en knagg – vi skulle jo forandre det lille rommet 
til malerverksted, og tok ungene med på det, og det å få lov til å lage et hull i veggen 
og sette opp en spiker – den har jeg satt opp, vise til alle. Vi har brukt samlingene mye 
til å fortelle om ting som har skjedd, positive ting, og da trukket fram ungene, og 
denne her kjempestoltheten – det har vært morsomt å se. 
 

Her uttrykker personalet at de ser på barn som medkonstruktører av kunnskap, identitet og 

kultur sammen med andre (Dahlberg, Moss og Pence 2002). Det er viktig at ting er 

tilgjengelig og lett å ta i bruk for unger. ” ..da tar de mye mer initiativ når de ser – da kommer 

de på det”.  Barna spør hvorfor personalet flytter på ting. Som en informant sier ”er barna 

obs på at ting skjer, og de forstår at ting er i gjære, så de er veldig sånn”. På den måten 

mener hun at barna derfor kan være med å påvirke.  

  

”Masse ugjort – i forhold til rollelek”, sier en informant som mener barn må tas med på å 

lage scener. Personalet synes at det å arbeide med rommene påvirker leken.  

 

… veldig sånn oppfølging fra oss voksne 

Hva utrykker informantene som det viktigste de har lært om det å arbeide med rom? 

De synes de er blitt flinkere til å tenke stemninger og hva som er virkningsfullt for 

ungene..”Vi har mye lettere for å forandre”. Samtidig erfarer de at ungene kunne reagere på 



 

 56 

forandringene ”ved å bli gira på å flytte på ting – de dro og slepte og flyttet rundt, og så ble 

de voldsomme”. Personalet fant ut at det derfor var viktig å ha faste plasser til utstyr når de 

skulle rydde. En informant synes arbeidet med rommet krever at man er litt praktisk, og at det 

kan være vanskelig når man ikke klarer alt slikt selv. 

En av informantene forteller: 
 

Jeg synes det krever veldig mye for å få det til ordentlig, for å få til kvalitet! Og for å 
få til at når f. eks ungene har vært med å få til et fint rom, så mye det krever av oss 
voksne at vi får beholde det, at ikke barn etter to minutter drar vekk de teppene som 
var en fin hule. Veldig sånn oppfølging fra oss voksne. Det har jeg opplevd at jeg har 
gått på tidligvakt, og kommer tilbake på seinvakt – og så er alt borte. Det har jeg kjent 
at har vært vanskelig. For med klyper og med stifter og med – vi har liksom brukt 
masse tid på å bygge det opp, sammen med ungene, og så blir bare alt ødelagt. 

 
Utsagnene kan fortelle om at det å iscenesette rom er en kontinuerlig prosess som er 

krevende. Dette er en arbeidsmåte som hele tiden er i endring og som man må være 

oppmerksom på. 

 

Assistentene synes de er blitt mer bevisste på ikke å måtte passe så mye på ungene. ”Vi 

overvåker mindre og er mer med”. Samtidig sier de at de har lært nye måter å samle gruppa 

på De forteller om betydningen av å ha klarhet på hva de skal gjøre. Bruk av tepper til å skape 

rom synes å være et populært grep for personalet. De voksne er blitt mer lekne, er mer med 

ungene, og de er bevisste på at mer er mulig. ”Vi hadde flere regler før – dere må ikke ta med 

saksene ut, for da kan de bli borte”. 

 

Styrer sier hun er usikker på hvem som bestemmer hvorfor det er slik det er her. Hennes 

refleksjon kom i etterkant av en samtale med en nytilsatt om barnehagen. Styrer mener det er 

viktig å kunne presentere nytt materiale. Man må ha mye av det, samtidig som man må ha 

voksne som er interesserte i og kan presentere det. Det tar tid å få innfridd forventninger til et 

slikt prosjekt. I forhold til satsting på kulturbarnehagen, mener styrer at det har skjedd en 

vridning mot å bli mer opptatt av rom og betydningen av dette. Det estetiske og det materielle 

har fått oppmerksomhet.  ”Det viktigste er at rommet taler til oss og sier noe om hvilke 

forventninger vi har til barna med den måten vi innreder eller tilrettelegger. Det tror jeg er 

blitt en erkjennelse for oss som vi prøver å holde opp i mange sammenhenger”, sier styrer. 
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Del V – Ny kunnskap? 

Metaforer som inspirerer 
 
Vi oppdaget at vi ofte brukte begreper fra musikk-, kunst- og teaterverdenen når vi diskuterte 

og søkte å sette ord på fenomenene omkring rom, intensjon og det romlige. Ideen til å utvikle 

metaforer for å karakterisere rommenes muligheter fikk vi gjennom å lese ”Children, Spaces, 

relations metaprojekt for an environment for young children” utarbeidet av Reggio Children 

Domus Academy Research Center av Giulio Ceppi og Michele Zini. Gjennom et samarbeid 

mellom arkitekter, designere, sosiologer, antropologer og førskolelærere har de utviklet et 

metaprosjekt for å analysere de psykologiske karakteristika og kvaliteter i barns omgivelser. 

Vår tilnærming er inspirert av denne forskningen, men vi vil ikke pretendere og sammenligne 

oss med dette omfattende arbeide som har sitt utgangspunkt i ideologien bak 

barnehagesystemet i Reggio Emilia. Men det ga oss ideen til å forsøke å utvikle våre 

metaforer for å beskrive og diskutere de ulike sider ved vårt anliggende og fokus.  

 

Vår tilnærming er som nevnt å skape debatt for å utvikle ny kunnskap, og våre metaforer er et  

innspill i denne debatten.  Metaforene ble presentert for styringsgruppa med tanke på å få tak i 

hvilke assosiasjoner de kan vekke.   

 Bygningen og rommets grunntone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bygningen og rommets 
grunntone 
 
Barnehagen er gitt et samfunnsmandat, 
den har en offentlig funksjon. 
 
Hvordan visualiseres denne etablerte 
overenskomsten, og hvordan uttrykkes 
denne samfunnsinstitusjonens særpreg 
og identitet? 
 
En bygning kan kommunisere/signalisere 
sin forklaring til omgivelsene, deri består 
dets ”sang” – eller grunntone. 
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Grunntone er et begrep fra musikkens verden. Grunntonen er sentraltonen i en skala, den 

dypeste tonen i en akkord i grunnstilling. Den er den første tonen i skalaen og ofte også 

sluttonen innenfor et tonalt forløp. En uklar grunntone vil gi utydelige signaler til lyttere og 

aktører, vil oppleves disharmonisk og ubehagelig. På samme måte som musikerne er 

avhengige av enighet om grunntonen og toneart, vil improvisasjon blant barnehagerommets 

aktører utspille seg fra rommets grunntone.  

 

Med grunntone tenker vi på barnehagens rolle og samfunnsmandat gjennom lov og 

Rammeplan. Her er vi opptatt av det store rommet som en metafor på hva barnehagen skal 

være, på dens identitet. Med bruk av dette begrepet ønsker vi å skape oppmerksomhet rundt 

hva barnehagen uttrykker gjennom sine rom. Barnehagebygningene har en offentlig funksjon 

som betyr at de skal visualisere mening som er felles for en større gruppe eller for samfunnet 

som helhet (Nordberg- Schulz 1992, s.71). Det individuelle trer tilbake og visse 

generaliseringer iverksettes. Fordi de er uttrykk for en etablert overenskomst, kan de stå frem 

med større selvbevissthet enn det individuelle hus.  Hva slags overenskomst er etablert om 

barnehagen som huset bør visualisere? Vi tenker at begrepet grunntone angir betydningen av å 

ha en tone i rom og bygning som samler barn, foreldre og førskolelærerne om hva barnehagen 

skal være, ikke et hjem, ikke en tradisjonell skole, men en barnehage med en egen identitet. 

 

En barnehage er en meningsskapende institusjon i det offentlige rom som manifesterer en 

livsform og et slektskap mellom det offentlige og det private rom. Et hus som stråler sin 

forklaring ut til omgivelsene, deri består dets ”sang” (Nordberg-Schulz, 1992, s. 91). Hva 

slags forklaring utstråler barnehagerommene som gjør barnehagen til en viktig institusjon for 

nasjonen?  Vi ønsker å angi et språk som har med estetikk å gjøre. Barn og voksen skal møte 

en grunntone som gir en estetisk opplevelse som en del av den arkitektoniske utforming. 

 

Styrerne og de pedagogiske lederne i styringsgruppa assosierer grunntone med barnehagens 

rolle og utgangspunkt. Metaforen vekker ideer om selve basisen og rammene for barnehagen, 

altså barnehagens identitet. Ord som undertone og understrøm blir nevnt, ord som 

understreker at metaforen inspirerer til å bli opptatt av at barnehagens bygning og rom 

uttrykker noe om hva en barnehage skal være. Styrerne og de pedagogiske lederne begynte å 

snakke om barnehagens funksjon, estetikk og arkitektur. I tillegg kom ord som ”alltid 
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tilstedeværende”, solid og urokkelig fram i diskusjonen. Dette kan forstås som at det må være 

noe i barnehagens rom og i bygningen som alltid utrykker barnehagens samfunnsmandat. 

Mnografi 

s scenografi    

                                                                                                                                                            
 

 
 
 

 

 

Scenografi er et begrep hentet fra teaterkunsten. Fra publikums perspektiv kan scenerommets 

utforming fortone seg som en dekorert bakgrunn eller ramme rundt det som foregår på scenen. 

Rommets scenografi 
 
Hvordan kan de voksne i barnehagen 
ivareta samfunnsmandatet gjennom bevisst 
manipulering med romlige virkemidler? 
 
Hvordan kan rommet og innredningen 
uttrykke de pedagogiske visjonene? 
 
Kan de voksne på denne måten synliggjøre 
sin tanke og idé? 
 
Vi kan se på rommet/bygningen som en 
scene, som et livets teaterkollektiv, der 
mennesker møtes og historier iscenesettes 
og utspilles. 
 
Iscenesettelsen må være kontinuerlig, og 
bør være en gjennomgående arbeidsmåte, 
en angrepsmåte, i barnehagehverdagen. 
Forståelsen som ligger til grunn er at alle 
elementer (mennesker, rom, handlinger, 
hendelser) inngår i en systemisk relasjon, 
er kontekstuelle – alt og alle påvirker og 
blir påvirket. 
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For skuespillerne er scenografien noe ganske annet og mye mer – og den skal først og fremst 

være funksjonell og gi skuespillerne handlingsrom. I tillegg gis den et kunstnerisk og estetisk 

uttrykk som sammenfaller med stykkets stil og intensjon.  

Med rommets scenografi retter vi oppmerksomheten på hvordan de voksne gjennom bevisst 

manipulering med romlige virkemidler ivaretar samfunnsmandatet. Med dette tenkes at 

rommet må få ting til å skje. Med bruk av dette begrepet kan et dramaturgisk perspektiv på 

rommet utvikles. Rommet kan sees på som en scene, som et livets teaterkollektiv, der 

mennesker møtes og historier iscenesettes og utspilles. 

 

Det handler om hvordan de voksne tar i bruk ulike romlige og dramaturgiske virkemidler, 

rekvisitter og elementer for å skape rom, relasjon, lek  og spill mellom barn, og barn og 

voksne. Om voksne som skaper rom etter visse intensjoner/ideer om hva som kan komme til å 

utspille seg i rommet og mellom menneskene. Om hvordan de voksne benytter seg av teatrets 

og den tredimensjonale kunstens virkemidler for å uttrykke intensjonene, og hvordan disse 

komponeres for å realisere intensjonene. Om hvordan de voksne tenker dramaturgisk i 

oppbyggingen av rom, rom i mellom, og i rom som formes og utvikles over tid. Og ikke 

minst, hvordan de voksne må få kunnskap om virkemidler, uttrykksmåter og dramaturgi,  og 

hva dette innebærer av muligheter i en barnehagekontekst.  

 Bringing together such different communicative and expressive means is the 
nerve center of didactics, because it means not lossing the memory of direct 
practice, but at the same time forming the ability of the indirect means, 
excluding any thaumaturgical capacities while highlighting the possibilities 
and limits in a practical way. Representation is a fascinating instrument, but it 
substitutes a direct relationship with reality, which in the end is the most 
complete, once the potential prejudices and prohibitions have been overcome. 
(Alberto Veca I: Ceppi og Zini 1998, s. 145) 

 

Iscenesettelsen er kontinuerlig, og den er et bud på et fokus og en arbeidsmåte, en 

angrepsmåte i barnehagehverdagen, som hele tiden er i endring og i fokus. I denne forståelsen 

er institusjonen et offentlig møtested, der rom og samvær iscenesettes først og fremst på 

barnas premisser. I denne forståelsen virker alle elementer sammen i en systemisk 

organisme/helhet, og er kontekstuell, at man må beholde institusjonens offentlige sosialitet 

der man iscenesetter tildragelser i nå-tilstander. Stikkord for dette kan være intensitet, 

estetiske motiv, profilering og kulturell scenografi (Ziehe 1989: 93). Det handler om en 

estetisering av samvær og handling, om det å produsere mening og betydning.  
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Bakhtin (1994) sier at ingenting noen gang blir ferdig, ingenting avsluttes, mening skapes 

kontinuerlig. Loris Malaguzzi formulerer det slik: ”As you can see, the world is a 

neverfinished sketch. Always brazenly and wonderfully new” (Ceppi og Zini 1998:  1). 

Mange voksne er svært saklige i sitt forhold til barn. Gjennom å benytte rommet som språk og 

kommunikasjon blir det mulig å være skapende, fantasifull, konstruerende.  

 

Styrerne og de pedagogiske lederne tenker på hvordan de voksne kan lokke fram melodien og 

skape rom når de bruker metaforen scenografi. De bruker ord som atmosfære og kommer inn 

på bruk av virkemidler, rekvisitter, inventar og utstyr. De tenker på svingninger i en rytme og 

at nye melodier kan skapes. De snakker om effekter og styring, det å være bevisst og 

samstemt. Metaforen scenografi vekker tydeligvis assosiasjoner om de voksnes muligheter og 

ansvar for å arbeide med rommets tekst. mets melodi 

Rommets melodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melodien utspiller seg i forhold til toneartens grunntone. Muligheten for variasjon fra 

grunntonen ligger i moduleringen, for eksempel fra A-dur til H-dur, fra dur og over i moll, og 

Rommets melodi 
 
Hvilke handlinger og fortellinger inviterer 
og lokker rommet til, og hvilke svingninger 
igangsettes i relasjonen mellom menneske 
og rom?  
 
Hvordan gripes impulsene og referansene 
av de som inntar rommet, og hvilken 
fortelling – eller melodi – utspilles der? 
 
Det kjente blir gitt som en forutsetning for 
det nye.   
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mellom ulike skalaformer. Som jazzmusikerens improvisasjon med grunntonen som 

utgangspunkt, kan også aktørene i et rom improvisere fritt og modulerende vel vitende om 

rommets grunntone.  

 

Med rommets melodi tenker vi på de impulser som rommet inviterer og lokker til, et møte 

mellom rom og barn, mellom rommet og handling som utspilles der. Med bruk av dette 

begrepet kan det skapende perspektivet på rommet utvikles. I rommet må vi kunne handle, og 

vi må kunne skape relasjoner og aktiviteter som gir opplevelser.  

Rommet gir en impuls, knyttet til fortid (minner/referanser), framtid (drømmer og�fantasier) 

og nåtid (lyst, engasjement, idé, fantasi, skapende og relasjonell handling, opplevelse). 

Rommet, eller noe i rommet, klinger og skaper svingninger mellom rom og barn. Det er 

fortellende og ladet med betydning, og har kjente spor i seg. Rommet inspirerer, fordi det 

innehar kjente symboler for individet og gruppa, men også gir nye impulser – har ukjente 

elementer, sammenhenger som utfordrer, lokker, smyger og smigrer, inviterer. Mihaly 

Csikszentmihalyi (1975) hevder at det kjente er en forutsetning for det nye. Rommets melodi 

kan ikke være konstant, det vil alltid være preget av en midlertidighet. Det må inneholde en 

intensjon, en daglig utopi, en synlig tanke eller en hypotese med overveielser over hva som 

muligens kan komme til å skje. Provisorisk, men aldri tilfeldig. De voksne legger til rette for 

mulige provokasjoner, og barna velger selv om de vil gripe inn i det.  

Vi ønsker å skape en romlig magnetisme, en tiltrekningskraft – som drar barnet/barna over 

terskelen. Og når melodien virkelig svinger i det potensielle rommet mellom mennesker og 

omgivelsene, når flørten akselererer, da fungerer relasjonen demokratisk, synkront og i en 

sirkelstruktur – det er gjensidighet, alle bidrar, og alt og alle lærer av alt og alle. Men det er til 

enhver tid et midlertidig forbund, - but in order to make sense. (Schechner 1988) 

Styrerne og de pedagogiske lederne tenker umiddelbart på rommets tema og  

stemning. Her blir anslaget nevnt. Rommets variasjon, fleksibilitet, foranderlighet og 

bruksmulighet synes som viktige assosiasjoner når metaforen melodi anvendes. 

 

Rom for polyfoni 

Polyfoni er også et musikalsk begrep og betyr mangestemmighet. Det betyr at det i 

musikkstykket er flere melodiløp som samtidig er selvstendige og har tilnærmelsesvis like 

stor betydning. De mange melodiene bindes sammen av kontrapunktikkens regler. Bakhtin 
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(1994) benytter begrepet når han beskriver lek som karneval, som et kaos som 

representerer barnets andre liv. Karnevalet og barnets lek består av mange 

stemmer og mange parallelle, samtidige historier. Han hevder at sannheten fødes 

mellom barn som sammen leter etter den. 

 

Med polyfoni som metafor for å karakterisere rom tenker vi på hvordan rommet må gi plass 

for både individet og kollektivet, det mangfoldige og det likeverdige. Med bruk av dette 

begrepet kan det sosialiserende perspektivet på rommet utvikles. Barnet trer inn i barnehagen 

for å bli en del av barnehagens fellesskap. Barnet tar del i en virksomhet hvor barnet som 

enkelt individ er viktig med hele seg og sine rettigheter for og i fellesskapet. Rommet er et 

kulturelt og demokratisk møtepunkt mellom barn og mellom barn og voksne. Deltagelsen er 

en forutsetning der verdier deles og skapes, for plasser for forhandlinger og møter, hvor 

vennskap utprøves. Rommet må ha plass for barnas individuelle historier og by deres familier 

inn.  

 

Barn trenger voksne for å ha noen å gjemme seg for (Gullestad 1989). Rom og åpne flater kan 

omskapes til bortgjemte plasser. Gulv som innbyr til små kropper i bevegelse. Kroppens 

forhold til verden er verken mekanisk, intellektuell eller biologisk, men eksistensiell 

(Merleau-Ponty i Duesund 1995). Gulvet er det åpne rom som med sine store flater åpner for 

å manipuleres av og med.  

 

Vår væren i verden er primært gitt oss som en stemning som gir oss følelsen av trygghet eller 

utrygghet (Nordberg-Schulz 1992). Forståelsen av rommets stemning er en del av den sosiale 

kompetansen. Å forstå fellesskapets koder for samvær binder menneskene sammen i rommet. 

Er det for mye monoglossia i barnehagen? Med monoglossia mener vi en stemme, stabil og 

enstemmig, enhetlig, ensrettet. Men det kan også være det motsatte, i overkant kakafonisk, 

fordi det ikke finnes retning?  

 

Denne metaforen virker mer uhåndterlig for barnehagepersonalet. Metaforen forklares, og de 

fascineres likevel over den og fabulerer videre med assosiasjoner om mangfold, at det skal 

skje mange ting samtidig i rommet, en slags ulik samtidighet. Styrerne og de pedagogiske 

lederne tenker kreativitet og de mange stemmer i et rom, men polyfoni vekker også 

assosiasjoner om kaos.  Rom må ha plass for alle, sier de.  Kaos og orden er dimensjoner i 
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rom som oppleves motsetningsfylt i arbeid i med rommene i barnehagen. Dette ser vi også av 

svarene barnehagepersonalet gir i intervjuet. 

Elementer i rom 

Elementer i rom
lys                                                             
mørke
dunkelt
farge
lukt
trangt 
lukket
åpent 
rekvisitter
materialer
flater
møbler
Vertikalt
horisontalt
lavt
høyt
kontraster
nivåer
under
over
hardt
mykt
tykt
tynt
tungt
lett
varmt
kaldt
lyd
ro
Uro
stillhet
opp
inne
stort
lite
for konstruksjon og manipulering. 

 

Hva slags kunnskap har vi fått? 
Barnehagerommet er ikke en nøytral kulisse. Rommene både griper inn i og signaliserer noe 

om våre handlinger.  Med prosjektet Rommet som intensjonal tekst ønsket vi å skape debatt 

og å utvikle kunnskap om barnehagerommets rolle. Hvilken kunnskap har vi fått og hva slags 

debatt vil vi skape? 

 

De voksne……også barna? 

Styrerne forteller at de måtte begynne å arbeide med de voksnes holdninger til rommet som en 

intensjonal tekst. Barnehagepersonalet måtte endre innstilling til rom og det fysiske miljø fra 

å være opptatt av at rommene skulle være praktiske og lettstelte, til å se på rommet som en del 

av det pedagogiske arbeidet. Personalet sier de lærte at rom taler til dem, og at de lærte 

hvordan rom iscenesettes. Fra barnehagenes brev og logger til oss, og fra samtalene, finner vi 

lite om hva barn kan lære de voksne om rommene. Vi ser i ettertid at vi kunne vært mer 

opptatt av dette. Som sokratiske klegger kunne vi nok ”stukket” mer i barnehagenes syn på 
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barn og hvordan de kunne ha trukket barna med i arbeidet (Tiller 1999). Kanskje fokuserte vi 

for mye på endringsarbeid med romlige virkemidler. Vi snakket sammen om at endring av 

rommet måtte ta utgangspunkt i barnas perspektiv og det barna var opptatt av. Men arbeidet 

med rommet i prosjektperioden handlet mer om å forandre rom enn å lære av hva barn vil i 

barnehagen. Vi ser også at arbeid med rom handler om de voksnes holdninger. Samtidig 

tenker vi at å lytte til barns ideer og tanker om ulike rom, funksjoner og romlige virkemidler, 

kunne vært en interessant innfallsvinkel til barnehagepersonalets læringsprosess og til 

arbeidet med rom.  

 

Dette peker på et dilemma i arbeidet med rom, og i arbeidet med å gjøre de voksne mer 

kompetente i det å iscenesette rom for små barn. Hvis de voksne har lagt ned mye tanke og 

arbeid med det å skape et rom, og har klare forestillinger om barnas handling i rommet, hvor 

mye vil de tillate av barnas modifiseringer?  

 

Hvis rom har en slik kraft at den stråler ut sin ”sang” til omgivelsene, ligger det også en makt 

i rommet, en definisjonsmakt som tillater, forbyr, og legger rammer og normer for den som 

trer inn i det. Dette er ikke ensidig negativt, det kan være godt å ha rammer i rom, det skaper 

trygghet og fokuserer handlingsmulighetene. Derfor er det viktig å ha bevissthet om 

rommenes intensjonelle betydning og makt.  Vi er opptatt av førskolelærenes faglige ansvar i 

å utvikle rommet og ta i bruk romlige virkemidler. Men det virker som barnehagene er usikre 

på sin kunnskap om romlige virkemidler i det pedagogiske arbeidet og usikre på hvordan rom 

og materiale har kraft i seg til både å hemme og fremme adferd og trivsel. Derfor, tror vi, ble 

de voksne i barnehagene mer opptatt av å lære av hverandre og å selv prøve seg med romlige 

virkemidler, enn å lære av barn, i denne omgang 

 

Rommet som pedagogisk dokumentasjon 

Å arbeide med rommet som intensjonal tekst krever et bevissthetsnivå om de ulike aspekter 

og muligheter med og i rommet. En av styrerne fortalte oss at rommet er en dokumentasjon på 

det pedagogiske arbeidet. Vi mener at rommet er en del av, en premissleverandør for det 

pedagogiske arbeidet i barnehagen. Rommet forteller en historie og er et utgangspunkt for 

videre arbeid, refleksjon og meningsutveksling. Dermed kan vi også si at rommet er med på å 

dokumentere det pedagogiske arbeidet. 
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Hvordan kan arbeidet med rommet lære oss om vår pedagogiske praksis?  Tagguchi (1997) 

mener at førskolelærerne gjennom pedagogisk dokumentasjon kan ta makten over sin egen 

praksis. Ut fra et slikt perspektiv, altså at det er ønskelig at førskolelærere tar regien for 

arbeidet med rommet, har vi ønsket å se nærmere på om hvordan rommet kan knyttes til 

arbeidet med pedagogisk dokumentasjon. Slik vi forstår pedagogisk dokumentasjon, handler 

dette om noe mer enn å ta bilder, lage utstillinger, samle på barns tegninger mv, altså å 

synliggjøre arbeidet. Dokumentasjonen er ledd i en prosess. Det er å sette barnets erfaringer 

og læring i sentrum. Den har ingen verdi før den brukes, knyttes til et nytt steg. Den må 

brukes som grunnlag for evaluering, som ledd i bevisstgjøring, for refleksjon og utvikling. 

 

Dahlberg, Moss og Pence (1999) mener at pedagogisk dokumentasjon refererer til to forhold, 

en bestanddel eller et innhold og en prosess.  Innholdet knytter seg til et materiale  

som gjengir hva barna sier og gjør, altså til barnas arbeid og hvordan førskolelærere og 

assistenter forholder seg til barna og deres arbeid. Dette materialet kan skapes på mange 

forskjellige måter og anta en rekke former. Det kan for eksempel være håndskrevne notater 

om hva som blir sagt og gjort, lyd- eller videoopptak, fotografier, datamaskingrafikk eller noe 

barna har laget. Dette materialet konkretiserer og synliggjør det pedagogiske arbeidet. 

Dermed utgjør dette et viktig innhold i prosessen med pedagogisk dokumentasjon. Overført til  

rommet kan det barn og voksne gjør med og i rommet utgjøre dette innholdet. Dette må da 

synliggjøres gjennom fotografier, notater, fortellinger, videoopptak mv. 

 

Selve prosessen i arbeidet med pedagogisk dokumentasjon innebærer ifølge Dahlberg, Moss 

og Pence, å bruke dette materialet som et middel til å reflektere over det pedagogiske arbeidet 

på en bestemt, metodisk og demokratisk måte. Slik refleksjon skal utføres av pedagogen, 

alene og i samarbeid med andre. Disse andre kan være andre pedagoger, barna selv, foreldre 

og/eller politikere. Overført til arbeid med rommet vil prosessen være å bruke det vi har 

samlet av fotografier, fortellinger, notater, tegninger fra hva de voksne og barna gjør i og med 

rommet. Så må dette materialet brukes som et virkemiddel til å fortolke, diskutere og 

reflektere over, sammen med andre. Slik kan dette, tror vi, bidra til å utvikle større 

kompetanse på hvordan rommet påvirker det pedagogiske arbeidet. I tillegg til også å avdekke 

verdigrunnlaget for barnehagearbeidet. 

 

Vi mener at barnehagerommet ikke er en nøytral kulisse. Rommene både griper inn i og 

signaliserer noe om våre handlinger. Ser vi dette i sammenheng med den forståelsen av 
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pedagogisk dokumentasjon som kommer til uttrykk hos Dahlberg, Moss og Pence, vil rommet 

og rommets tekst være sentral i pedagogens arbeid i barnehagen. 

 

Vi kan lære av hva barn og voksne gjør i og med rom. Hvordan uttrykker dette noe om 

barnehagens grunntone, om scenografi, rommets melodi og polyfoni?  Vi ønsker å lære mer 

om hvordan barnehagepersonalet forholder seg til barna og deres arbeid i og med rommene.  

Hvordan samtaler med barn? Fotografier, tegninger, videoopptak blir et middel til å reflektere 

over rommet som en intensjonal tekst og dermed også utvikle mer kunnskap om romlige 

virkemidler.  

 

Ved å se på rommet som en del av den pedagogiske dokumentasjone, tror vi at rommet i 

sterkere grad kan bli noe barnehagepersonalet kan forske på sammen med barn. På den måten 

kan dette bli et verktøy til å åpne for en kritisk og selvreflekterende praksis som utfordrer de 

dominerende diskurser om rommet, og som konstruerer motdiskurser som kan gi oss en 

alternativ pedagogikk (Dahlberg, Moss og Pence 1999, s. 229). Personalet vi samarbeidet med 

lot seg utfordre. De forteller oss at de fikk øynene opp for hva de fylte rommene med. De 

forteller også om at de kritiske blikkene gjorde vondt. Vi tror at barnehagepersonalets 

personlige smak i for stor grad kan ha preget rommene i barnehagene. Barnehagene lærte oss 

betydningen av at de faglige begrunnelsene bør være mer framme. Først da blir rommene 

redskap til å formidle noe til barn. Det krever at de voksne kjenner virkemidlene og barns 

opplevelser av disse (jfr. s. 5). 

 

Barnehagepersonalet viser usikkerhet i forhold til å trekke med seg barns kompetanse når de 

iscenesetter rom. Deres usikkerhet kan også speile vår. For det er ikke bekvemt, men vi tror 

det er ganske så tilfredsstillende når vi er villige til å slippe opp,  preges og prege. Barn lever i 

en sterk sansemessig verden. Dette gjør at barna er kompetente til å utforske (jfr. s. 11). 

Samtidig vil vi understreke førskolelærernes ansvar for å iscenesette rom innenfor en 

institusjonalisert pedagogisk virksomhet med et klart samfunnsmandat. Det handler om å 

velge ut noe, estetisere og formgi når de iscenesetter rom og lade det med mening (jfr. s.12 i 

rapporten) 

 

Vi ønsker å fokusere mer på rommet som en sentral del av det pedagogiske arbeidet i 

barnehagen, og vi tror at pedagogisk dokumentasjon som en læringsprosess er med på å 

utvikle forståelsen av rommet. Dette vil vi ta med oss inn i førskolelærerutdanningen for å få 
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mer erfaringer med hvordan fokus på rommet kan gi førskolelærerne bedre kompetanse i å 

iscenesette rom. Barnehagenes assosiasjoner til metaforer vi brukte til å karakterisere roms 

muligheter, ansporer oss videre. Vi trenger mer erfaringer med hvordan disse kan bli egnete 

virkemidler i kunnskapsutvikling om rommet. Vi tror dette i neste omgang kan gi oss mer 

kunnskap om hvilke verdier norske barnehagerom kan lades med.  

 

Bytteforholdet 

Som vi har skrevet tidligere i rapporten var vår rolle i prosjektet å delta aktivt i møter med 

barnehagepersonalet for å påvirke dem til å finne forbedringer. Vi ønsket å delta i 

bevisstgjøringsprosessen om rommets betydning for barn og voksne i barnehagen. Dermed 

kunne ny kunnskap genereres samtidig som barnehagenes praksis kunne forbedres. På den 

måten skulle det skje et bytteforhold (Bjørnsrud 1999) mellom oss og barnehagene vi valgte å 

samarbeide med. Samarbeidet skulle gi et gjensidig utbytte. Partnerskapet skulle både hjelpe 

barnehagene med å utvikle sin kunnskap om og praksis med rommet og hjelpe oss som 

utdanner førskolelærere til å utvikle ny kunnskap som vi kunne trekke inn i 

førskolelærerutdanningen. Barnehagene forteller om større bevissthet rundt rommet i det 

pedagogiske arbeidet. Barnehagene har delt sine erfaringer og sin kunnskap med oss, noe vi 

kan trekke med oss inn i førskolelæreutdanningen.  

Oppsummering og refleksjoner for videre arbeid 
 
Vårt materiale viser at det er viktig: 
 

• å arbeide med rommet som intensjonal tekst, og at det krever et bevissthetsnivå om de 

ulike aspekter og muligheter med og i rommet. 

• å arbeide med rom for å bevisstgjøre de voksnes holdninger og ferdigheter. 

• å videreutvikle kunnskap slik at vi kan bruke barnehagerommene som virkemiddel i 

det pedagogiske arbeidet, Dette må avspeiles mer i førskolelærerutdanningens innhold. 

• å respektere barnas nysjerrighet og forskertrang må stå sentralt. 

• å arbeide sammen med barnehagepersonalet for å hindre usikkerhet i forhold til å 

trekke med seg barns kompetanse når de iscenesetter rom. 

• å arbeide med rom for å understreke førskolelærernes ansvar for å iscenesette rom 

innenfor en institusjonalisert pedagogisk virksomhet med et klart samfunnsmandat.  

• å bruke observasjon, samtaler med barn, fotografier, tegninger, videoopptak og 

kunnskap om romlige virkemidler som et middel til å reflektere over rommet som en 
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intensjonal tekst. Ved å se på rommet som en del av den pedagogiske 

dokumentasjonen, vil rommet i sterkere grad bli noe barnehagepersonalet kan forske 

på sammen med barn. 

 

Noen avsluttende ord 

Vi vil avslutte med et sitat fra Vea Vecchi, tidligere atelièrist i barnehagen Diana (Reggio 

Emilia),som sier følgende:  

”We beleive that constant attention to the environment – what it allows, denies, and 
communicates – must be a part of pedagogy and didactics” (2002). 
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Samtaleguide  
 

1. Utgangspunktet for å bli med på prosjektet. 

� Kan du si noe om bakgrunnen for at Fjerdingen barnehage ble opptatt av Rommet som 

pedagogisk mulighet? 

 

2. Prosessen, involvering og ansvar 

� Hvordan involverte dere barna i arbeidet? 

� Hvordan informerte/involverte dere foreldrene i arbeidet? 

� Hvilken betydning hadde styrer for arbeidet med denne type prosjekt? 

� Hvordan var hele personalgruppen involvert, ansvarliggjort og engasjert? 

 

3. Konsekvensene 

Hvordan har arbeidet påvirket: 

� Dagsrytmen 

� Reglene  

� Arbeidsmåter 

� Fysiske utformingen 

� Barns lek 

� Barnehagens kulturelle innhold 

� Barnehagens læringsprosesser. 

� Barns valg, væremåte og bevegelser 

� De voksnes prioriteringer, væremåte og bevegelser 

� De voksnes planlegging og fokusering 

 

4. Hva er det viktigste dere som personale har lært av dette prosjektet? 

5. Hvilke reaksjoner fikk dere underveis, fra barn, foreldre, administrasjon og andre? 

6. Hvilke konsekvenser har prosjektet fått. Hvilke forskjeller kan du peke på? 

7. Reaksjoner fra involverte? 

8. Har du noe tanker på hva det var i kontakten med høgskolen som ble viktigst for arbeidet 

deres? 

9. Har du noen råd til oss i det videre arbeidet med rommet?  
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10. Visjonene 

� Dere var opptatt av de pedagogiske mulighetene som lå i romme. Hvilke muligheter har 

du sett? 

� Hva vil du gjøre mer av fremover i tiden for å bruke rommet som pedagogisk mulighet for 

å skape engasjement og handling? 

� Hva vil du gjøre mindre av? 

 

Er det noe mer du/dere vil si eller fortelle om? 
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Brev til barnehagene  
 
Arbeid med dokumentasjon i prosjektet 
Rommet som intensjonal tekst 
 
 
Besøksrunder mellom barnehagene. 
 
Det brukes GLL metoden  i aksjonsforskning 
 
Situasjon  Hva er gjort  Hva har vi lært Hva er lurt å gjøre 
 
 

 
 
Barnehagen som besøkes presenterer seg som ut fra følgende punkter: 
1. Presenter barnehagens problemstilling, gjerne mer konkretisert og 

tilspisset med tanke på tematikken Rommet som intensjonal tekst 
• Med utgangpunkt i en situasjon, en avd, et rom ol 
• Hva har vi gjort ? 
• Hva har vi lært?Hva er lurt å gjøre mer av, fortsette med, 

utvikle? 
 

2.  Etter besøket:Hva lærte vi av besøket? 
• Hva er lurt å fortsette med, utvikle 

 
For de besøkende: 

1. Still spørsmål, be om begrunnelser og forklaringer. 
Be om at begreper og honnørord som brukes forklares nærmere 

 
2. Etter besøket: 

Hva lærte vi? 
Hva er lurt for oss å fortsette med, å utvikle i forhold til vår problemstilling? 
Bruk IGP metoden i etterarbeidet. Hver og en skriver ned sine 
refleksjoner (logger) som diskuteres i grupper og endelig 
oppsummeres i plenum. 

 



 

 


