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Seksjon 1

1 OPPGAVE

BUL100-1 10/12-2015
Emnekode: BUL100
Emnenavn: Barns utvikling, lek og læring
Dato: 10. desember 2015
Varighet: 6 timer
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Merknader: En av oppgavene skal besvares
-----------------------------
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

BUL100 10.12.15
Bare en av oppgavene skal besvares.
Oppgave 1
Jeg vet ikke riktig hva jeg skal gjøre. De to år gamle barna durer frem med hver sin bil og kolliderer
på det åpne gulvet. Jeg ser meg rundt og lurer på hvilket materiale jeg kan få inn i leken, men det
er relativt tomt i rommet. «Vil dere bli med meg og hente klosser?» spør jeg. Dermed henter vi
hele kassen med Kapla. Tilbake på avdelingen tar barna og jeg frem en stor haug med klosser
mens jeg setter bort kassen med de klossene som er igjen. Allerede nå har barna begynt å bruke
klossene som skytevåpen og trommestikker. Noen lager skytelyder og andre synger mens de slår
klossene inntil hverandre. Selv setter jeg meg ned og samler sammen en del klosser til en haug.
Nå har jeg fanget flere barns oppmerksomhet, og de første setter seg ned. «Vi må ha bro,» sier
jeg med lekestemme. Dette etterfølges av at barna og jeg bygger en bro fra gulvet og opp til den
første hyllen som er rett bak oss. (Etter Melaas, 2012, s, 87 - 88) 
Drøft situasjonen i forhold til aktuelle temaer og pensum i BUL100.
Oppgave 2
I Rammeplanen (2011, s. 29) står det: «Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg.»
Drøft sitatet i forhold til aktuelle temaer og pensum i BUL100.
   

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Innledning
Jeg velger å drøfte situasjonen i oppgave 1 i min eksamensbesvarelse. Jeg finner flere viktige tema som jeg

velger å berøre i min analyse. I hele besvarelsen har jeg de minste barna som utgangspunkt, da barna i

situasjonen er 2 år. Jeg ønsker å løfte opp lek, voksenrollen og barns medvirkning i min drøfting. Under barns

medvirkning vil jeg også berøre danning. Jeg velger å definere den voksne som hun i min tekst. Mine valg av

tema betyr ikke at jeg rangerer dem som viktigere enn for eksempel å se på barna med tillit, omsorg og

respekt, vennskap, tilknytning og danning. Denne eksamensoppgavens rammer setter sine begresninger for

hvor mye jeg kan skrive om. Men jeg ønsker innledningsvis kort å skrive litt om tillit, respekt og omsorg. 

Å møte barn med tillit, respekt og omsorg er en del av barnehagens samfunnsmandat. Det er en av

barnehagens primæroppgave, barnas rett, og en yrkesetisk forpliktelse å møte barna med tillit, respekt og

omsorg. Ved å se på barna som et likeverdig subjekt legges grunnlaget for medmenneskelighet og gode

relasjoner i barnehagen og utenfor barnehagens arena. Med dette som fundament i barnehagelivet legges

også forholdene til rette for å få trygge barn. For barna er det helt essensielt å være trygge for å få en allsidig

utvikling og kunne ta til seg alt det barnehagen tilbyr av lek, samspill og læring.
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Lek 
Gunvor Løkken beskriver ett- og toåringer for toddlere. Dette begrepet tydeliggjør kroppen som en egen og

likeverdig måte å være på. Den franske filosofen Maurice Merleau- Ponty hevdet at kroppen er noe man er,

ikke noe man har. Hans filosofi går ut på at det er kroppen, og ikke tankene som gjør at vi opplever å være til.

Det finnes en non-verbal/ ikke språklig bevissthet før språket. Barna opplever verden gjennom kroppen.

Tanker og kunnskap sitter i kroppen før barna kan kommunisere verbalt. Dette stemmer med toddlerne.

Løkken beskriver en toddlerkultur- små barns kulturelle uttrykk. Toddlerne har sine ritualer, språk, verdier,

sermonier, demokratiske og politiske prosesser. 

Barns rett og behov til lek er tydelig i FNs barnekonvensjon, barnehageloven og rammeplanen. I

rammeplanen står det at lek skal ha en fremtredende plass i barnehagen og leken har en egen verdi. Leken

fungerer som en livs- og læringsform. For barna er det å få leke og danne vennskap viktig for barnas trivsel

og meningsskapning i barnehagen. Leken bør derfor ha en selvskreven og høyt verdsatt plass i

barnehagehverdagen. 

Lek lar seg ikke så lett fange av en definisjon. En lekeopplevelse har en rekke karakteristiske fellestrekk. Det

er disse trekkene som gjør at det er lek. For barna skal leken være frivillig og spontan. Det er ingen som kan

tvinges til å leke. Leken skal være gøy og lystbetont. Den er indremotivert og uten tydelige mål. Barna kan

oppleve hengivenhet og lykke når de leker og komme inn i lekens frie flyt. En opplevelse utenfor tid og rom. 

Lek starter på stellebordet og det er de voksne som er de minstes barnas viktigste lekekamerater, i følge

Birgitta Knutsdotter Olofsson. Lek og læring henger sammen. Ved at de voksne lærer de minste barna å leke

vil barna oppleve å være noen som leker med noen, og søker seg til andre for å leke. De minste barna lokker

hverandre tidlig inn i lekens verden med blikk, lyd og kropp. Etter hvert vil leken få en klar sosial mening,

barna ønsker å være sammen. Tilhørighet er en av den sosiale lekens drivkrefter. Öhman skriver at leken er

barnas primære arena for å utrykke seg. Barna opplever kontroll, mestring og leken fungerer som en arena

der barn kan utvikle et positivt selvbilde og verdi. For barna er det selve leken og de sosiale relasjonene som

er viktige. Læring blir et biprodukt. Vygotskij så på leken som en sosial prosess. Han mente leken er viktig for

å utvikle abstrakt tenkning. Evnen til å late-som-om er med på å stimulere den abstrakte tenkningen. I leken

utvikler også barna sin egen nærmeste utviklingssone. Barna øver på handlinger og situasjoner de kanskje

ikke mestrer utenfor leken. Vygotskij skrev at barna blir et hode høyere en seg selv i leken. Kulturelle verktøy

som språk og ulike symboler blir også utforsket og utviklet i lek, i følge Vygotskij.

I følge Öhman er de minste barnas lek ofte kort og gjentagende. Barna gjentar samme lek, på omtrent

samme måte mange ganger. Dette gjør at barna øker sitt lekeforråd og befester sin lekekompetanse.

Gjentagelse er også en sikker kilde til glede og meningsskaping for de minste barna. De lekende barna i

denne fortellingen durer frem med hver sin bil og kolliderer med hverandre. En typisk toddler-lek. Jeg vet ikke

hvor mange barn det er, men rommet de er i åpent og tomt og inviterer barna til typisk toddler-lek, lyd og

kropp. Barna lærer hverandre å kjenne, lærer grenser og mestring og lærer at ting henger sammen. 

Etter at klossene er hentet bruker barna klossene som skytevåpen og trommestikker. Jeg ser for meg det er

mye lyd. Noen lager skytelyder, noen synger og slår klossene inntil hverandre. Leken virker også preget av

imitasjon da det virker som barna gjør noenlunde det samme.  Å imitere betyr at en frivillig gjentar en annes

handling som barna har observert nå eller for en tid tilbake. Imitasjon fungerer som en kommunikasjonform

og bekreftelse: Jeg ser deg, og ønsker å gjøre det samme som deg. Å imitere kan også fungere som innpass
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i en allerede eksisterende lek. Jeg får ingen indikasjon på at noen barn er utenfor leken. Jeg får ikke vite hva

den voksne tenker her, men hun får ihvertfall barnas oppmerksomhet og arrangerer en lek der den voksne og

barna bygger en bro fra gulvet og opp til den første hyllen. Det blir en voksenstyrt lek. Jeg vet ikke hva

agendaen til den voksne i dette tilfelle er, men hvis barna får bygge broen, for så å rase den igjen, og gjenta

dette flere ganger ser jeg for meg at dette kan gi barna både glede, mestring og mening, selv om jeg mener

de burde få være i den leken de var i, hvis den var god.

At barna bruker klossene som skytevåpen vil jeg si er uproblematisk ut fra den informasjonen jeg har. Jeg får

ingen indikasjon på at dette er en voldelig og negativ lek. Det virker som det er et virvar av skytelyder, sang

og bankende klosser. Barna viser en evne til å gjøre transformasjoner i leken. Klossene blir skytevåpen og

trommestikker. Hva denne leken er inspirert av vet jeg ikke, men vi kan ikke trekke en konklusjon at

inspirasjonen er hentet fra en negativ kilde.Det kan like gjerne være sommer, barna har vannpistoler hjemme

og har hentet inspirasjonen derfra. Jeg vet heller ikke om dette er grunnen til at den voksne velger å avslutte

denne leken. Så lenge leken er harmløs, og en voksen er tilstede med varme, en trygg havn, omsorg

og kjærlighet virker dette, ut fra den informasjonen jeg har, som en sunn og god toddlerlek. 

Voksenrollen
Hvordan vi møter de minste barna, hva vi åpner opp for og hva vil lar forbli skult er med på å skape barna.

Den kunnskapen, og synet de voksne har om de minste barna og barndom påvirker også deres evne til å

møte barna på en god og senitiv måte. Å se med det gode blikk innebærer å se på barna med et velvillig

blikk med en tro på at barna har fornuftige intensjoner. Barnet blir sett og møtt av den voksne. Dette kan

minne om det Berit Bae beskriver som en anerkjennende væremåte med åpne interaksjonsmønstre. I

relasjoner med åpne interaksjonsmønstre prøver den voksne å tone seg inn på barnet og møte barnets

følelse og svare adekvat på denne. I relasjoner med trange interaksjonsmønstre er den voksne mer låst i det

saklige innholdet istedenfor å se barnets opplevelser og følelser. Graden av inntoning og følelsesmessig

involvering er viktig. Stern hevdet at dette er noe spedbarn registrerer og reagerer på. Han brukte begrepet

affektiv inntoning for å utrykke en gjensidig opplevelse av å dele en følelse med en annen. Barnet og den

voksne innstiller seg på hverandre og den voksne prøver å "matche" barnet gjennom affektiv inntoning. Mead

hevdet at vi ikke observerer oss direkte, men vårt bilde av oss selv blir til gjennom registrering av andres

reaksjon på oss. Dette bekrefter viktigheten av voksne som ser barna med tillit og respekt i varme og

omsorgsfulle relasjoner.

I denne situasjonen for vi innblikk i den voksnes tanker. Hun vet ikke riktig hva hun skal gjøre i situasjonen,

og lurer på hva hvilke materialer hun skal dra inn i leken. Så mye mer får vi ikke vite, bortsett fra at

hun forsøker å dra barna inn i en annen type lek. Grunnlaget for å vurdere den voksne er ikke stort, men jeg

ønsker allikevel å trekke frem noe. Hennes tanker er fokusert på barna, og hennes intensjoner opplever

jeg som gode. Hun virker opptatt av barna, og ønsker å stimulere dem og være tilstede for barna. Dette er en

god grunn å stå på. Det at hun leker med barna og tenker på dem for meg også til å tro at hun ønsker å

inngå i omsorgfulle relasjoner med barna. Rammeplanen beskriver en omsorgsfull relasjon som en relasjon

preget av nærhet, innlevelse og lydhørhet, en evne og vilje til samspill og en gjensidighet i samspillet. Uten å

ha nok informasjon til å si sikkert kan det være den voksne i denne situasjonen burde hatt litt mer kunnskap

om de minste barnas lek. Kunnskapen og de voksnes syn på lek påvirker deres evne til å tilrettelegge for lek.
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For alle som jobber i barnehage er observasjon et nøkkelverktøy som vi kan brukes for å få en dypere

respekt for lek generelt, men også for å få mer kunnskap om lek og de mulighetene for læring leken gir.

Observasjon vil også gi viktig kunnskap om barna, deres evne til å leke, være i samspill og utvikling generelt.

Denne kunnskapen kan vi bruke i videre arbeid for å både hjelpe og inspirere barna. Det er viktig at barn

også får leke fritt hvis leken er god. Jeg tenker den voksne heller burde latt barna leke og være i lekens frie

flyt. I denne leken kunne hun inntatt en rolle som observatør og fungere som et følelsesmessig anker som er

tilstede for barna ved behov. Ved å være tilstede med anerkjennende blikk og være et velvillig publikum ville

barna kunne være i denne leken de var i og den voksne kunne støtte opp under at den leketilstanden de var

i var viktig og meningsfull for barna. 

Den voksne kan også hjelpe barna med å komme i gang med lek, og etterpå trekke seg ut. Å være den med-

lekende voksne er også viktig. Her går den voksne aktivt inn i leken. Det er da viktig at den voksne følger

lekens rytme og handling og ikke tar over leken, noe den voksne gjør i den aktuelle situasjonen. I en rolle

som aktivt lekende har den voksne god mulighet til å tilegne seg kunnskap om barna, samstidig som hun kan

inspirere, styrke gode relasjoner og fungere som et støttende stillas (Bruner) til de barna som trenger litt

veiledning i leken. 

Jeg tenker at alle disse tilnærmingsformene av voksne i lek er viktige, men det må være en balanse mellom

dem. I denne situasjonen får jeg ingen informasjon om at noen av barna ikke er med i leken, eller misstrives.

Ut fra teksten ser jeg ingen grunn til at den voksne må avbryte den allerede eksisterende leken. Jeg

mener den voksne burde tilegnet seg litt mer kunnskap/ eller brukt den kunnskapen hun har om de minste

barnas lek, og tatt på seg en tilstedeværende, observerende rolle og fungere som et velvillig publikum og

være en "ladestasjon" for barna ved behov. 

Medvirkning
I FNs barnekonvensjon står det at barn har rett til å si sin mening om alt som angår barnet. Deres mening

skal telle. I barnehageloven står det at barnas synspunkt skal tas med i vurdring og planlegging av

barnehagen. Det gjør at det blir en forpliktelse for barnehagene å få frem barnas synspunkt. Berit Bae

beskriver medvirkning som å la barna få erfare at deres stemme blir sett og hørt, og at deres stemme virker

inn på felleskapet. I rammeplanen står det at barn har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Det gjør at også de minste barna har rett til medvirkning. 

For at de minste barna skal få kunne medvirke krever det voksne som er troverdige og skaper tillit. Den

kunnskapen og synes på barn de voksne har påvirker også deres evne til å la barn medvirke. De voksne må

være sensitive, lydhøre og støttende overfor barnas non-verbale, kroppslige måte å kommunisere på. Barn

utvikler seg forskjellig og i ulikt tempo. Noen barn lager mer lyd og får mer oppmerksomhet en litt mer

lavmælte og stille barn. Noen har en kommunikasjonsstil som ikke like lett tiltrekker seg andre. De voksnes

sensitivitet og kunnskap om dette legger grunnlaget for de minste barnas ytringsfrihet og medvirkning. Barna

må få sette spor i sin tilværelse. Ved å gjøre dette opplever de å kunne påvirke sin situasjon, sitt liv og gjør

verden til sin egen. Medvirkning bidrar til utvikling av personlige og sosiale egenskaper og blir en del av

danningsprosessen. Barnehagen kan fungere som et minisamfunn der barna møtes og skaper en felles

plattform. Det gjør barnehagens kontekst til en arena der barna lærer demokratiske prosesser og blir en del

av danningsprosessen. Barna lærer å få frem sin mening til beste for felleskapet og det blir dermed et bidrag

til å utvikle en identitet som et eget unikt individ som samtidig tilhører et felleskap. 
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Barna i denne situasjonen gjør lekeverden til sin egen, helt til den voksne kommer inn å avbryter leken de er

i. I den første lekesituasjoene kjører barna biler og krasjer med hverandre. I andre tilfelle der barna selv

medvirker og bestemmer hva de ønsker å leke,  gjør de klossene, som egentlig er ment til å bygges med om

til både skytevåper og trommestikker. Sammen skaper de en lek og bygger opp en lekeverden de bestemmer

over. De skaper et meningsfull felleskap hvor de lar seg former og former andre. Jeg opplever den voksne

som lite sensitiv ovenfor barnas medvirkning i denne situasjonen og også her vil jeg tørre å påstå at mer

kunnskap om hva det innebærer å være en toddler og få medvirke kunne gjort at den voksne hadde

tilnærmet seg de lekende barne på en litt annen måte. 

Medbestemmelse innebærer å ta del i beslutningsprosesser for å finne ut hva som skal gjøres og hvordan

det skal gjøres. Her er det viktig at den voksne er klar over sin påvirkningskraft på barna. Får barna reelle

valg eller er det på forhånd bestemt hva barna skal velge? Hvis muligheten for medbestemmelse blir for stor

blir individualismen styrket istedefor å løfte opp det positive ved å tilhøre et felleskap. Den voksne i vår

fortelling stiller barna et spørsmål. "Vil dere bli med meg å hente klosser?" Barna blir med på dette, og det

kommer ikke frem om det er andre voksne tilstede, eller om barna egentlig ikke har noe annet valg enn å bli

med å hente klosser. Det kommer heller ikke frem om barna får lov å bestemme om de vil fortsette å være i

den lekenverden de er i. Også her kommer synet og kunnskapen på lek og også medvirkning inn. Jeg vil

påstå at barna er i god lek og burde får være i denne leketilstanden. 

Avslutning
I min besvarelse har jeg valgt å se på lek, voksenrollen og medvirkning med fokus på de minste barna. For at

de minste barna skal få en barnehagehverdag de trives med, er trygge i, og som oppleves meningsfull,

mener jeg det trengs gode voksne som møter barna med tillit, respekt og omsorg. De voksne må møte barna

med inntoning, sensitivitet, varme og kjærlighet og kunne tolke barnas non-verbale, kroppslige måte å være

på. Jeg vil påstå at dette skal være et fundament i barnehagenhverdagen. Jeg vil også løfte opp det å ha

kunnskap som en viktig faktor i møte med de minste barna, og barn generelt. Den kunnskapen de voksne

bærer på, påvirker måten de møter barna på og hvordan de tilrettelegger for lek og medvirkning. 
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