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I min forskning (Engdahl, 2007, 2011) har jeg observert ettåringers interaksjon og 

kommunikasjon i frilek på en småbarnsavdeling i en kommunal barnehage i Stockholm. Med 

inspirasjon fra Gunvor Løkken har jeg valgt å kalle barna i studien for toddlere. Barnegruppen 

besto av til sammen 15 toddlere mellom ett og tre år. Blant disse valgte jeg å fokusere på de 

yngste barna; tre jenter og tre gutter, som var mellom 13 og 24 måneder gamle under den ni 

måneder lange studien.  

Barna er oppmerksomme mot hverandre 

Resultatene viser at ettåringene innenfor rammen av de frie lekestundene mest leker 

sammen i felles leker eller med liknende leker i samme rom. Barna leker bevegelsesleker 

med dans og løping, de jager hverandre, bruker store leker som plasthester, dukkevogner, 

lastebiler og trillebårer og følger hverandre i leken.  

 

Ettåringene er fysisk bevegelige, de vandrer rundt mellom de rommene og stedene de har 

adgang til. Ofte påbegynnes en lek, for eksempel med dukker i det lille rommet, for deretter 

å utvides med en spasertur rundt i rommene i avdelingen. Under spaserturen deltar 

ettåringen i andre pågående leker, for deretter å fortsette rundturen og returnere til det lille 

rommet og gjenoppta leken med dukker. 

 

Denne måten å leke på kjenner jeg igjen fra da jeg jobbet som førskolelærer i 

småbarnsgruppe. Tidligere ble denne atferden betraktet som et uttrykk for småbarns 

begrensede konsentrasjonsevne og for at de er lette å avlede. Men de gjentatte 

observasjonene i studien min (2007) har fått meg til å fundere på om det kanskje snarere 

handler om et genuint sosialt engasjement hos barna. De korte, gjentatte lekeperiodene 

hører sammen og danner en ny slags lek, typisk for ettåringer. Slik pågår en lek lenge, men i 



flere kortere, gjentatte perioder. Leken inspireres både av kameratene og av de tilbudene 

som finnes i det fysiske miljøet i form av redskaper, leker og møbler.  

 

Følgende eksempel, Leo hilser på Oliver og hjelper Nova, viser hvordan barn er 

oppmerksomme mot hverandre på en måte som også kan ses på som et læringstilfelle. 

Hvordan hilser vi på hverandre her? Hvordan inkluderes man? Om formiddagen er barna 

inne og leker sammen med pedagog Gina. Oliver kommer litt senere i dag. Avdelingen har 

fått nye utkledningsklær. Observasjonen er tilskrevet Leo, men jeg er forfatteren:  

 

Da Oliver kom, ble jeg så glad at jeg måtte gå bort og gi ham en klem. En lang en. 

Vi tok på oss skjørtene og løp rundt på den blå matten. Vi løp fort og snurret 

rundt. Så var det noen som ramlet, og da ramlet vi alle. Og så lo vi.  

 

Nova kan ikke løpe så fort, så hun gikk unna og satte seg på matten og så på oss 

og lo hun også. Hun satt der lenge, selv om vi hadde sluttet å leke. Da gikk jeg 

bort til henne og hjalp henne av med skjørtet. Hun er så liten, så hun greier det 

ikke selv.  

 

Så gikk vi til sofaen der de andre var; Tim, Robin og Oliver. Jeg hjalp Nova opp i 

sofaen og klappet henne og kysset henne litt på kinnet. Etterpå klatret jeg også 

opp i sofaen, og så leste vi bøker.  

 

Leo hilser på Oliver med hele kroppen, han ler og klemmer ham lenge. Det er et eksempel på 

et nåværende øyeblikk (Stern, 2005). Barna hilser for øvrig alltid på hverandre og på voksne, 

på mange forskjellige måter. Etter hilsingen tar barna på seg de nye utkledningsskjørtene. 

Det knitrer så herlig i dem, og barna begynner å løpe etter hverandre i ring på blå matten. De 

løper helt til noen ramler, og da ramler alle i en haug. De ler. Leken begynner på nytt. Nova, 

som er ny på avdelingen, trekker seg unna den stadig villere løpeleken. Hun setter seg på 

matten og følger interessert med. Leo er oppmerksom mot Nova og hjelper henne først av 

med skjørtet og deretter opp i sofaen. Disse handlingene viser en evne til å fange opp og 

forstå andres behov, og at Leo vier Nova oppmerksomhet som individ og venn. Leo gir 

omsorg, og Nova lærer seg hvordan det kan gjøres. 



 

Å bli et menneske 

Studier av hvordan man blir et menneske vies mye oppmerksomhet i ny forskning innenfor 

både psykologi, sosiologi og pedagogikk. Mennesket er født med en viss kompetanse, og i de 

første leveårene utvikles grunnleggende evner som samhandling, relasjonsbygging og 

bevissthet rundt egen identitet. Sommer (2005) beskriver en medfødt evne til å tolke 

intensjoner, og til en viss grad motiver, som han kaller samværskompetanse. Denne evnen 

utvikles innenfor en intersubjektiv sfære der nye erfaringer og former flettes sammen.  

 

Personligheten utvikler seg i samspill med andre mennesker og avhenger av at man er 

omgitt av interesserte mennesker som man kan knytte seg til. Dagens forskning viser at små 

barn tidlig knytter seg til flere personer, noe som setter spørsmålstegn ved «den 

tradisjonelle barnepsykologiens mytologi om det eksklusive forholdet mellom mor og barn» 

(Sommer 2007, s. 59). Personlighetsutvikling handler også om selvregulering, det å kunne 

kjenne igjen, uttrykke og beherske følelser, tanker og motiver.  

 

Det er en tydelig sammenheng mellom velvære og hvordan man takler følelsesmessig stress 

(Meadows, 2010). Mennesker med dårlig selvfølelse har vist seg å være mindre motstands- 

og tilpasningsdyktige i motgang og stressende situasjoner. Personligheten formes i samspill 

mellom emosjonell, sosial og kognitiv utvikling i en helhetlig prosess, og de tidligste årene er 

svært viktige i så måte. Et følelsesmessig klima som kjennetegnes av varme, tillit og gjensidig 

kommunikasjon er det som ifølge Meadows best fremmer læring og utvikling. 

 

Toddlere bygger vennskapsrelasjoner 

Atmosfæren på avdelingen var grunnleggende positiv. Glad latter, nynning og iblant ordløse 

sanger forekommer hyppig. Barna er aktive og oppslukt av utforskende lek – store 

bevegelsesleker og lek med leketøy. Barna velger først og fremst hverandre, og i leken 

utvikles sosiale relasjoner og vennskap (Corsaro, 1997). Jeg kunne se at også ettåringene i 

studien min valgte bestemte kamerater i gitte situasjoner. Følgende eksempel viser et slikt 

begynnende vennskapsbånd: 

 



Etter samlingsstunden skal barna gå ut. Robin og Leo pleier å leke med biler sammen 

ute i gården. Da Robin er ferdig påkledd, ser han seg rundt i gangen. Hvor er Leo? 

Robin ser seg rundt, og løper så tilbake til lekerommet, der samlingsstunden nettopp er 

avsluttet. Der sitter Leo og broren Tim. De har tatt frem garasjen og leker med bilene. 

Robin ser på Leo en stund, sier ingenting, men løper tilbake til gangen og henter Leos 

sko. Deretter går han tilbake til lekerommet og setter skoene foran Leo. Leo ignorerer 

skoene og fortsetter å leke med bilene. Robin løper ut i gangen igjen. Denne gangen 

henter han Tims sko, og løper på nytt tilbake til lekerommet. Han holder opp skoene for 

Tim og ser på Leo. Samtidig kommer førskolelærer K inn i rommet og minner barna på 

at de skulle gå ut. Og det gjør de. 

 

Robin (19 måneder) vil gjerne leke med Leo ute i gården. Alle barna skal gå ut, men Robin vil 

leke med akkurat Leo, og oppfatter at Leo ikke er klar for å gå ut selv om han selv er det. Det 

virker som om Robin har intensjoner om å leke med Leo. For å få det som han vil, griper han 

handlekraftig inn i forberedelsene, og hjelper til med påkledningen ved å hente først Robins 

og deretter også Tims sko. 

I fortellingen over fremstiller Robin et subjektivt selv med en intersubjektiv evne til 

innstemming (Stern, 1991) mot Leo og deres felles lekeverden. Han finner en løsning og viser 

handlekraft. Robins initiativ viser at det er nettopp Leo han vil leke med, en utvalgt kamerat, 

en venn i leken.  

 

Det nåværende øyeblikket 

Daniel Stern (2005) hevder at så snart barn kan gjøre, føle eller tenke noe, kan de trolig være 

delaktige når andre gjør, føler eller tenker noe. Stern løfter frem det nåværende øyeblikket 

(the present moment) og betrakter nå-følelsen som en eksistensiell kraft. «Det nåværende 

øyeblikket er en subjektiv, psykologisk prosessenhet som man er bevisst på» (Stern 

2005:45). Ifølge Stern kan man betrakte dette øyeblikket som den grunnleggende 

byggesteinen i relasjonserfaringer. Han kaller erfaringen fra et nåværende øyeblikk for en 

levd fortelling. Den levde fortellingen er ikke-verbal og trenger ikke å uttrykkes med ord. Den 

består fremfor alt av en fremvoksende følelse. Levde fortellinger er narrativt formet i 

psyken, men ennå ikke fortalt verbalt. Stern mener at levde fortellinger representerer såkalt 

primær sosial interaksjon. Etter den ordløse levde fortellingen kommer språket, og deretter 



historiene. Forståelsen kommer således lenge før egenproduksjonen av ord. Derfor blir alle 

møter mellom mennesker viktige presumptive anledninger til å lære om det å bli et 

menneske.  

 

Omsorg handler om relasjoner 

Omsorg er et relasjonelt begrep som omfatter læring. Tidligere betraktet man omsorg først 

og fremst som en villet prosess fra en aktiv giver til en passiv mottaker, der giveren har 

makten til å gi mottakeren omsorg. Innenfor feministisk filosofi og omsorgsetikk gis begrepet 

omsorg en mer relasjonell definisjon, som bygger på individet og den andre og en 

gjensidighet der også den som mottar omsorg har en stemme (Gilligan, 1982). Den andre 

anerkjennes som en konkret person i en gitt situasjon og har krav på å bli møtt med respekt.  

 

Barnehagen er en arena for barns omsorg, dannelse og læring. Steinsholt (2004) diskuterer 

hva omsorg kan være i en pedagogisk praksis som barnehagen. Han mener at omsorg må gis 

på en slik måte at den som tar imot omsorgen også selv etter hvert vil kunne gi omsorg. I det 

å gi omsorg ligger dermed også læring, og at mottakeren selv blir en giver av omsorg. 

Prosessen handler om at barna i barnehagetiden går fra å være totalt avhengige av andre 

menneskers omsorg til å bli individer med en rekke egne ferdigheter. Halldén (2007) hevder 

at omsorgsbegrepet er overordnet læringen, og at tillit og nære relasjoner er forutsetninger 

for utvikling og læring.   

 

Å studere og utvikle leken 

Selv om lek alltid har hatt en sentral rolle i barnehagen, har den ifølge Lindqvist (1996) ikke 

blitt studert eller utviklet i særlig stor grad. Dette kan henge sammen med en tolkning av 

begrepet den frie leken, som innebærer at leken skal være en beskyttet arena, uten voksne.  

Lindqvist utvikler selv en pedagogisk arbeidsmetode med lekeverdener, som bygger på 

bevisst planlegging og en kombinasjon av praktisk-estetiske kunstarter og lek. Skapende og 

estetiske uttrykksformer likner lekens frie natur og passer til prosesser som omfatter både 

reproduksjon og produksjon. 

 

Også ett- til treåringer deltar i og påvirker leken innenfor rammen av lekeverdener med 

tydelige roller (Lindqvist, 1997). Barn som i leks form får dramatisere en bok de har lest, 



utvikler en evne til å tolke kompliserte sammenhenger. For ettåringer innebærer dette en 

mulighet til ved hjelp av for eksempel utkledningsklær og leketøy å spille ut og på kroppslig 

vis uttrykke opplevelsen av en lest historie. I leken kan helhetlige opplevelser og følelser 

uttrykkes av ettåringer som ikke kan fortelle med ord.  

 

Når barn er sammen, utvikler de i fellesskap sine egne vaner, leker, rutiner og verdier. 

Dersom disse får gyldighet over tid, oppstår det en kameratkultur (Corsaro, 1997). 

Kameratkulturer bygges gjennom handling og i interaksjon mellom barna og rommer, 

foruten de enkelte lekene og rutinene, også barnas normer og verdier. Gjennom lek prøver 

barna ut, aksepterer og forkaster normer og verdier – en prosess som kan sammenliknes 

med en tolkende reproduksjon (Corsaro, 1997). I min avhandling beskriver jeg hvordan 

toddlerne inviterer til lek, og at jeg fant at de benytter samme type koder/ritualer for å få 

være med (access rituals) som Corsaro beskriver i eldre barnehagebarns lek.  

 

De viktige voksne 

Under min analyse av ettåringenes lekeverden kom det frem at barna i liten grad vendte seg 

til pedagogene. I motsetning til eldre beskrivelser av små barn som trengende og med behov 

for en nær og støttende voksen, fremstår barna i min studie som en gruppe toddlere som 

først og fremst velger å leke og være sammen med hverandre under de frie lekeperiodene 

som ble studert.  

 

Under studiens gang begynte to ettåringer (Nova og Theo) på avdelingen. Også analysen av 

disse nybegynnernes leker viser at interessen for de andre barna er sterkere enn interessen 

for pedagogene. Det at barna har muligheten til å opptre såpass selvstendig med rikelige 

eksempler på initiativ og delaktighet, er for meg tydelige tegn på at pedagogene i denne 

barnehagen lykkes godt med sitt grunnleggende oppdrag om en morsom, trygg og lærerik 

barnehage. Jeg er klar over at lekeperiodene jeg har studert, finner sted innenfor rammen av 

den grunnleggende strukturen og atmosfæren som pedagogene skaper sammen med barna. 

Selv om denne studien ikke tar for seg pedagogenes atferd, er det likevel pedagogene som 

har skapt rammene og muliggjort mine opplevelser av barnas univers. Pedagogers 

arbeidsmetoder har avgjørende betydning for kvaliteten i barnehagen.  

 



Å bli seg selv 

Det som for meg er tydeligst ved arbeidet i barnehagen, og som det er så vanskelig å få 

kolleger på andre utdanningsarenaer til å forstå, er at vi jobber med barnas prosess med å 

bli mennesker, å bli seg selv, og med å hjelpe dem til å lære om kommunikasjon og om 

omverdenen. Det er derfor vi ikke kan jobbe isolert med innholdsspørsmål. Kvaliteten på 

læringen avhenger i stor grad av arbeidsmetoder og den levde etikken som skapes av og i 

arbeidets gang. Så i en tid da barnehagens pedagogiske oppdrag hele tiden understrekes, vil 

jeg fremheve at det begynner med begynnelsen – med de aller yngste barna. Jeg-utviklingen 

er en viktig del av det barn må lære seg. Denne delen må forankres i de voksnes utvikling av 

en helt egen kompetanse: Å jobbe med omsorg, dannelse og læring samtidig. 
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