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IDAG:

• Hvordan lede og samarbeide med

gruppa og det enkelte barn i et 

inkluderende miljø?

• Hvordan samarbeide

godt med de foresatte? 



..mange brikker er med……



Hva forventer du?
Hva skal til for at du i ettermiddag sitter 
igjen med en følelse av at dette var 
nyttig?

Hmmm….



Hva husker du best?

1 2

3 4

Hva vil 
du ta 
med 

deg ?

Hva var viktigst for deg?



OM SAMARBEID

Hvis du har et eple og jeg har 

et eple, og vi bytter så har jeg 

fortsatt et eple. Men hvis du 

har en idé og jeg har en idé 

og vi bytter, så vil vi begge ha 

to ideer. 
George Bernhard Shaw



Situasjonen i dag

Ønsket situasjon 

H22

Tiltak – hva gjør vi? 

?

V22

H21

SØT-modellen



Aktiviteter
Sosialt 
miljø



Læringsmiljø

Undervisning

Ny overordnet del:

”Sosial læring skjer 

både i undervisningen 

og i alle andre 

aktiviteter i skolens 

regi. Faglig læring kan 

ikke isoleres fra sosial 

læring”



Rammeplanen s. 1

Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens 
samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, 
å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring 
og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, 
læring og danning skal ses i sammenheng.



Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, 
handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles 
erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen 
skal vise hvordan alle kan lære av hverandre…



Risikovurdere og planlegge for 
aktivitet...

10% 90% 100%

Faglig i læringSosial og 

emosjonell læring

En aktivitet



Risikovurdere og planlegge for aktivitet

50% 50% 100%

Faglig, kognitiv, sosial og emosjonell læring kan 

ikke isoleres fra hverandre



«Jeg skal rydde opp, 

men jeg glemmer det da»



”Jeg hater det...når vi f eks 
skal velge hvem vi 
samarbeider med i 
mattetimen -så vinker og 
roper alle på de andre for 
at de skal sette seg ved 
siden av dem. Ingen roper 
på  meg...”

Jente 16



«De sa: Hvor vanskelig kan 
det være å hente en bok i et 
skap?»

Gutt  17



Et skifte i tenkning
Fra "mot mobbing" til
"for et trygt og godt 
miljø"



Frafall i videregående opplæring

• I utdanningssektoren er det mange voksne med ansvar for 
eleven, og deres arbeidsoppgaver er ikke alltid like godt 
koordinert. 

• Derfor er det viktig at tiltak som settes i gang på skolen gir et 
konsistent budskap til elevene om at; står samlet bak 
ønsket om at eleven skal lykkes, det vil si fullføre og 
bestå. 

• Aller viktigst er det kanskje å forstå tiltak mot frafall som 
omsorgstiltak. 

Kunnskapssenteret for utdanning 2015



Veileder utdanningsdirektoratet:

• Barnehagen skal sikre trivsel og gode psykososiale forhold 
for barna i deres nye hverdag. Nedenfor omtales noen 
viktige forhold som er grunnleggende for et godt 
psykososialt miljø.

• Psykososial helse forbindes med opplevelser av: 

• ›  Trygghet ›  Mestring ›  Nærhet ›  Livsglede



Barnehagen skal ikke godta 
krenkelser som for eksempel 
utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. 
Alle som arbeider i 
barnehagen, skal gripe inn når 
et barn i barnehagen utsettes 
for slike krenkelser.

Barnehagen skal forebygge 
tilfeller hvor barn ikke har et 
trygt og godt barnehagemiljø 
ved å arbeide kontinuerlig for å 
fremme helsen, trivselen, 
leken og læringen til barna.



Aktivitetsplikten 

Følge med

Gripe inn

Varsle
Undersøke 

saken

Sette inn 
tiltak



Aktivitetsplikt

• Særskilt sårbarhet

Aktivitetsplikten skal være knyttet til 

spørsmålet om barna har et trygt og 

godt psykososialt barnehagemiljø. Det 

er når barnet, eller barna i de ulike 

barnegruppene, ikke har et trygt og 

godt barnehagemiljø at delpliktene 

trer inn. (9.3.1)



Hvem har ansvar? (Aftenposten 4/3-20)

Hvordan få en linje bestående av alt fra sjåfører til selgere til å 
komme på jobben å gjøre jobben litt bedre hver dag? Hver 
eneste en er helt sentral for å få enheten til å bli bedre.

Erik Osmundsen, Norsk gjenvinning



Hver mann for seg- versus 
kollektiv profesjonsutvikling



Handlingsrommet

Verdier og 

prinsipper

Overordnede mål og 

barnehagens mål

Lover og forskrift

Kunnskaps

grunnlag



Anitimobbing

eller 

utvikle kvaliteten i det 
ordinære 



KS –rapport
Norce 2019; Hellang,Lund, Einarson. Jentoft, 

• De voksnes rolle og 
holdninger

istedenfor tiltak mot barns 
aggresjonsprofiler og 
personlighetsegenskaper

HINN v/Bergkastet 2021



Dette kan få oss til å gjøre mye 
for å kjenne på et fellesskap 

(også ting vi vet er galt)

UTLØSENDE OG OPPRETTHOLDENDE FAKTORER: 
SKJØRE RELASJONER + MANGEL PÅ MENING(Owren)

Behov for å 
høre til 

Frykt for å 
stå utenfor

HINN v/Bergkastet 2021



Tilhørighet

HINN v/Bergkastet 2021

Relevans, førforståelse, sammenheng, dybde



«Foreldrekoden» A-magasinet uke 32,2020

For å få lyst til å lykkes må 
det kjennes som om det er 
mulig å lykkes. Det er 
motivasjonens kjerne.

Hedvig Montgomery 

HINN v/Bergkastet 2021



«Jeg liker egentlig alt, jeg –
bare jeg får det til…»

HINN v/Bergkastet 2021



HINN v/Bergkastet 2021



Dette kan få oss til å gjøre mye 
for å kjenne på et fellesskap 

(også ting vi vet er galt)

UTLØSENDE OG OPPRETTHOLDENDE FAKTORER: 
SKJØRE RELASJONER + MANGEL PÅ MENING(Owren)

Behov for å 
høre til 

Frykt for å 
stå utenfor

HINN v/Bergkastet 2021



7 anbefalinger 
• de voksnes rolle og holdninger i stedet for tiltak 

mot barns aggresjonsprofiler og 
personlighetsegenskaper 

• samarbeidskvaliteter mellom voksne i og utenfor 
skolen

• ledelse og strukturer i skolens virksomhet 

• klassemiljøarbeid med fokus på de sosiale 
prosessene 

• forståelse for sosiale posisjoner som er i 
bevegelse i motsetning til fastlåste
kategoriseringer av for eksempel rollen som 
«mobber/plager» og «offer» 

• støtte og veiledning til den/de som er involvert i 
mobbingen 

• at fellesskapende didaktikk er utgangspunkt for 
et trygt og godt klassemiljø 

NORCE,  oppdrag fra KS 2019 

HINN v/Bergkastet 2021



Trygghet, 
tilhørighet 
og trivsel i 

barnehagen

Omsorgsfull 
kontroll

Rutiner

regler

Samarbeid 
med 

foresatte
De voksne i 

barnehagen har 
relasjonsansvaret

Vennskap
Unne andre

Være raus

Tåle ulikheter

relasjon
Voksen –

barn

Innhold i 
barnehagen

Inkluderende 
praksis

Lek og læring og 

kreativitet

De voksne har 

relasjonsansvar

Sosiale 

ferdigheter 

øves i et 

empatisk miljø

Organisering som fremmer barns

tilhørighet og trygghet

De  voksne

i barnehagen

har 

relasjons-

ansvaret



Det mest sentrale spørsmålet

Hva er det viktigste  

barn og unge skal lære i barnehage

og skole?



Det viktigste du 
lærer er det du 
lærer om deg selv 
–det glemmer du 
ikke… (Skaalvik)



Personalet som rollemodeller

Personalet skal

• ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for 
ro og hvile • legge til rette for at barna kan knytte seg til 
personalet og til hverandre • sørge for at alle barn opplever 
trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen • møte alle barn 
med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert 
enkelt barn • være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme 
deres behov for omsorg med sensitivitet • støtte og oppmuntre 
barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot 
omsorg • bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.



Hvilket
ord er
mest
brukt?

SKAL: 153 



Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin 
kompetanse….Styreren leder og følger opp arbeidet med 
planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av 
barnehagens innhold og arbeidsmåter, og sørger for at hele 
personalgruppen involveres.



Voksne som samarbeider

En ansatt arbeider 
systematisk=BRA

En avdeling arbeider 
systematisk= BEDRE

Hele barnehagen arbeider 
systematisk= BEST



Ekstremt
langsiktig
arbeid



«Vi skal 
beskytte 
elevens 
flamme»

Rektor v/Stathelle 
skole
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Følelse av innenforskap



Rike spørsmål 

Hva ser du…?
Hva tror du…?
Hva mener vi med…?
Kan du forklare det på en annen måte…?
Kan du komme på andre eksempler…?
Hva må vi ha med her?
Hvorfor er den god?
Hvorfor er det viktig?
Hva er forskjell på…?
Når får vi bruk for det?
Har du hørt om andre…?



• Lærere stiller ofte  faktaspørsmål og 
velger spørsmål elever kan svare riktig 
eller galt på innen akseptert tid 

• 70% av svarene er kortere enn 5 
sekunder og inneholder færre enn 3 ord

• Mange elever lar være å tenke fordi de 
vet svaret kommer fra andre elever 
innen kort tid                                    

Black og William 



Å fremme innenforskap

Liste opp svar: Hva trenger planten for å overleve? Hva trenger 
vi på en øde øy? 

Påstand: Gullhår er en innbruddstyv! Enig eller uenig? Høna 
kom før egget? 

Motsetninger: Hvordan kan Snehvit hjelpe stemor til å bli et 
bedre menneske? Hva kan vi lære av de fattigste i verden?

Reflektere/utforske: Hvorfor tror du Askeladden alltid er sist til å 
gå løs på oppdraget? Hva ville du gjort om du fant en 
mobiltelefon? 





HVILKET BILDE SKAL UT?

HVORFOR?



Hvem/hva  skal ut



Tablå –hva har skjedd?



•Reflektere

•Argumentere

•Diskutere

•Begrunne valg muntlig 



Gjenfortelle



Hva ser du ?



Påstander



Hvor bor du?
• Kan du forklare hvor du bor?

• Kan du beskrive hvor du bor?



Spørsmål
Dersom du kunne velge, ville du vært like liten som en marihøne eller like stor som en løve?

Hvorfor?



2. trinn

• https://vimeo.com/sellmedia/review/323261329/61ee3149ef

https://vimeo.com/sellmedia/review/323261329/61ee3149ef


Kims lek



Let etter 
muligheter; 
Hva kan 
bidra til  
følelsen av 
innenforskap

• Tablå

• Hvem skal ut oppgaver?

• Fleip eller fakta

• Finn fem feil

• Tegneserien mangler et 
bilde…hva skjer i bildet 
som mangler?

• Et ord: hva tenker du på?  
(tenkerekker)

• Bruke sansene: lytte, 
smake, kjenne

• Mimelek



Effekten …
• Svarene blir lengre

• Mer begrunnede svar

• Frykten for å svare ”feil”  blir mindre

• Elever lærer å lytte og lytter på en annen måte, mer 
undring

• Elevene blir mer sikre i sine svar, de åpner opp for å 
spørre

• Elevene utfordrer svarene til medelever

• Flere svaralternativer og løsninger kommer frem
Rowe, Black og Wiliam mf 2006

Svake elever bidrar mer….
”Også lærerne endret sine samtalemønster. Det var åpenbart 
at det ble færre faktaspørsmål fra lærerne, og spørsmålene 
ble mer varierte. Lærerne hevdet også at de svake elevene 
deltok på en mer aktiv måte, noe som førte til at lærerne etter 
hvert fikk andre forventninger til dem. ”

Pedagogisk forskningsinstitutt

UiO



Tror jeg det er mulig å få til?

Mestringsforventning

• Viktigste kilde til mestringsforventning er tidligere erfaringer 
–spesielt i starten av en læringsprosess

• Sammenheng med innsats, engasjement, utholdenhet

• Påvirker valg –det vi tror vi ikke vil mestre, unngår vi 
(Bandura 1997) 

Skaalvik/Skaalvik 2016



Møte svar og utsagn klokt



Kvalitet på relasjonen mellom lærer og elev påvirker 
forholdet elevene i mellom (Drugli 2012) 

• Måten en lærer snakker til en elev på har større effekt på 
andre elevers oppfatning av eleven enn for eksempel 
elevens negative atferd

• Bruker læreren som referanse på om de skal like en elev 
eller ikke

• Mer positiv respons fra lærer – bedre likt av medelevene



Lasse Dahl

Hvordan merker dere at en lærer 
ikke liker en elev? (Gruppeintervju av elever - Drugli 2012)

Behandler 

eleven 

urettferdig

Er sur på eleven 

uansett om hun/han 

ikke har gjort noe galt

Hører det på stemmen, 

ser det på blikket eller 

kroppen

Ser oppgitt ut

Går ikke bort og 

hjelper eleven

Gir ikke  ros

Kjefter, er sint

67



Selvutvikling
• Barn og unges identitet dannes i gjensidig 

samspill med andre mennesker

• Uten anerkjennelse fra betydningsfulle voksne – vil barn og 
unge ikke utvikle trygghet i forhold til egne behov og tro på 
muligheten til å realisere egne ferdigheter

• Barn og unge er prisgitt viktige voksne i 
utviklingen av selvtillit, selvbevissthet og selvverd



Lekekloke voksne



Aktivitetsplikten 

Følge med

Gripe inn

Varsle
Undersøke 

saken

Sette inn 
tiltak



Hva ser du?





Aktivitetsplikten 

Følge med

Gripe inn

Varsle
Undersøke 

saken

Sette inn 
tiltak

Bry seg

Reagere med undring

- Koble på ledelse og 

profesjonsfellesskapLet etter opprettholdende 

faktorer i miljøet

Justere praksis



Du ser det ikke før du tror det!

• Det er ikke en forutsetning for å handle at noen sier fra.

• REAGER PÅ DET DU SER

• UNDRE DEG MYE

• OBSERVER, KARTLEGG OG SNAKK MED BARN – HELLER EN GANG 
FOR MYE ENN EN GANG FOR LITE

•LET BAK ATFERD…………



Snakk med barn..
Noen viktige prinsipper..
Anerkjennelse er en grunnholdning som gir andre rett til å være seg selv 
(Schibbye 2009)

Møte barn på opplevelsesaspektet (Berit Bae)

«Det er bare du som er ekspert på å være deg»

• Barnets subjektive opplevelse, framfor…;

• ”ikke noe å gråte for..”

• ”ikke noe å være sint for..”

• «Hva skjedde»?

• «Jeg ser at du ble lei deg»



Fremmende kommunikasjon

• Åpne spørsmål. Ikke legge antakelser eller føringer inn i 
spørsmålet. Fortell meg hva som skjedde/hvordan du har det? 

• Lytte aktivt. Vise at en er interessert og følger med ved å 
bekrefte og understøtte det den andre sier. Et nikk, «jeg 
forstår», «fortell mer»...

• Å lytte ut barnets tema. Barnet kan være opptatt av helt andre 
temaer enn hva du tror. La barnet få fortelle om dette. Ved å 
lytte vil gjerne andre viktige temaer komme frem.

• Å tåle stillhet. En pause i samtalen kan bety at barnet gjenkaller 
minner. La barnet få den tiden det trenger.

• Støtte barnet. Best av alt støtter du barnet ved å vise at du er 
interessert, at du tar det på alvor og at du tåler å høre hva det 
har å si. Jeg trenger at du forteller meg så godt du kan, slik at 
jeg forstår hva som har skjedd.

• Vær tydelig. Noen ganger er det viktig å si hvorfor du vil snakke 
med barnet. Sett også ord på det som skjer mellom dere i 
kommunikasjonen. Nå formulerte jeg meg litt dumt. Jeg prøver 
en gang til. 

Den dialogiske barnesamtalen, Langballe 2011



Noen flere viktige prinsipper..

• Barn blir aldri bedre på å fortelle enn det voksne er til å lytte

• Barn trenger oppriktige voksne

• Samtalens forløp er den voksnes ansvar – stopp i tide

• En oppmerksom og interessert voksen som ved 
anerkjennelse tar barnet på alvor kan hjelpe barnet til å 
fortelle

• Den dialogiske barnesamtalen (Langballe) 



Alles advokat



«Sjekkliste»

• Fra hva gjør vi til hvordan kan vi forstå dette?

• Systematisk arbeid i hele gruppa

• Tydelige forventninger til hvordan vi skal ha det når vi er 
sammen

• Snakke med barna

• Har vi minnet på i forkant?

• Hva gir vi oppmerksomhet?



Sosial kompetanse

• Hjelper barnet med å møte utfordringer i samspillsituasjoner 
på en klok måte

• Læres best i lek og samvær med andre barn

• Kan bare læres i samvær med andre mennesker

• Grunnlaget legges i førskolealder. 



Lurt å 

normalisere at vi 

er ulike:

• Vi øver hele 

livet 

• Noen får til 

mye fort

• Noen bruker 

lenger tid

• Noen får til 

noe, men ikke 

alt

• Alle er i 

utvikling



Opplevelser av egenverd og mestring, lek med 
jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal 
prege barnehagen” (Rammeplanen).



Barn som faller utenfor den frie leken

HVA UNDRER VI OSS OVER? 

Hvordan sikrer vi at alle har lik 

tilgang?

Hvem undrer vi oss sammen med?
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Voksne lager rutiner…
• For å sikre at barna har lik tilgang til 

mulighetene

• Lik mulighet til å forstå

• Lik mulighet til å delta

• Finnes det «snubletråder» i 
hverdagen for barna?

• Hvordan ønsker vi at  barna skal ha 
det med  hverandre og med 
voksne? 

• Hvilke voksenhandlinger vil hjelpe 
oss i riktig retning?



Fra et 8. trinn

• Økt voksentetthet i friminutt

• Velkomstsamtaler med nye elever og foresatte

• 8.har eget storefri

• Positive sms før skolestart (brev)

• Bli-kjent-leker

• Læringspartnere fra første dag

• Elevene skriver brev til lærerne

• Ledelsen møter elevene i døra



Dialog med barna

Hva er viktig for at du skal 
oppleve det trygt i 
gruppa?



Hent inn barnestemmen!

Vil du vite 

hva jeg 

mener?

Snakke MED barn

Rydde plass til barns bidrag

Lytte til barn

Fokusere på barns signaler (se og tolke)



Lurt å si.....











Voksne er alltid ute etter meg

å hjelpe





FORVENTNING
Voksnes rutiner

STØTTE





SCANNE FELLER- sikre lik tilgang 
til mulighetene
lete etter gode tiltak:

• Barn som kommer sent

• Ha med riktig klær til riktig vær

• Måltider 

• Garderoben

• Rydding

• Områder uten tilstrekkelig tilsyn ute?

• Tigjengelige voksne



En viktig faktor for barnehager som 

jobber systematisk og forebyggende er 

at personalet  i samarbeid stadig 

evaluerer egen praksis (Lund 2017)

• Hvordan systematiserer dere undring 

over egen praksis?

• Finnes det noen feller i deres praksis 

nå?

• Hva kan gode tiltak være?
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FNs 
barnekonvensjon:

Art. 3: Barnets 
beste skal være et 
grunnleggende 
hensyn

Art. 12: Barnets rett 
til å bli hørt



Foreldrene er ulike

Noen foreldre kan kreve 
mer gjennomtenkt 
kommunikasjon

De aller fleste foreldrene 
samarbeider vi godt med



Etiske refleksjon
Barnehagen har ansvar for samarbeidet 
og relasjonen 3-1

Bevisst vår definisjonsmakt

• Likeverdig forhold

• Foreldrene som ressurs

• Informasjon – dialog – medvirkning

• Ikke konkluder på forhånd



Se barnet gjennom foreldrenes øyne

Et samarbeid mellom hjem og barnehage som begrenser seg til at 

barnehagen formidler informasjon til foreldrene, vil ikke være et 

samarbeid.  



Forberedelse og samtale med foreldre

• Ikke «vent å se»

• Hva er formålet med møtet?

• Hva gir best mulig effekt? (foreldrenes perspektiv)

• Øv før møtet!

• Møte foreldrene som likeverdige deltakere

• LYTT 

• Vis til tiltak og synliggjør fremgang (3-1 regelen) 



Åpne opp for felles undring

• Synliggjør at du bryr deg om barnet 

• Ikke kom til møtet med ferdig svar. 

• eks Jeg har lagt merke til ……” 

• “Jeg har undret meg litt over noe hos Mette i det 
siste. Har dere har sett noe av det samme? Det er jo 
dere som kjenner henne best.”

• Lytt

• Sjekk ut felles forståelse 

• Er det noe mere dere har lyst til å snakke om?

• Avslutt med å snakke om samtalen

• Avtal neste møte



Kanskje?.....
• E-post: bare til enkle 

beskjeder og hyggelige 
tilbakemeldinger, ingen 
personlige kommentarer eller 
beskrivelser av situasjoner

• Telefon: for å sjekke ut om du 
har oppfattet situasjonene 
riktig og eventuelt avklare og 
avtale videre kommunikasjon

• Møte: be om dialog  eller et 
samarbeidsmøte en gang for 
mye enn en gang for lite



Verdier i bunnen….

• Jeg benytter enhver situasjon  til å fronte at her på skolen 
snakker vi med og ikke om hverandre, elever og foresatte. 
Har vi ikke noe morsomt eller hyggelig å si om hverandre, 
elever eller foresatte, så lar vi det være. Dersom jeg likevel 
hører at noen gjør det, tar jeg dem inn til meg for en 
samtale. Jeg tror nesten det er det viktigste grepet vi har 
gjort på skolen for å skape et trygt miljø for alle.                                
Rektor på  1-7 skole
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”Liker du meg?”
Barns opplevelse av den voksne er 

avgjørende for den voksnes 
innflytelse på barnets læring og 

utvikling



Noe å tenke over og snakke om

• Hva gjør dere i det daglige for alle barna skal kjenne seg sett 
og likt av de voksne?

• Hvordan samarbeider dere om dette?

• Signalisere interesse

• Signalisere tro på barna

• Signalisere tillit



Noen daglige strategier som fremmer 
gode relasjoner

• Alle barn blir ønsket velkommen hver dag med et varmt blikk og et 
smil

• Jobbe med relasjon i fredstid – Plukk perler

• Vise interesse for barnas liv utenfor barnehagen

• Fokus på mestring

• By på deg selv
• Gi positiv respons til barnet fra andre voksne 

• Møte barna med høflighet, vennlighet, tillit og respekt

• Være bevist bruk av navn

• Blikkontakt, fysisk nærhet, fysisk kontakt, nonverbale signaler

• Anerkjennende kommentarer

• Bruk humor, men varsomt..

Å vinne hjerter



Få oversikt 
(relasjonskartlegging,Kari Pape)

Vinne hjertene til de 

barna som av ulike 

årsaker unndrar seg 

kontakt 



Gode relasjoner gjør hele 
forskjellen for sårbare barn
(Sabol & Pianta, 2012; Hughes, 2012; Wendelborg et al., 2014)

• Samspillsvansker

• Internaliserte vansker

• Faglige/språklige vansker

• Belastet hjemmemiljø/omsorgssvikt 

• Størst risiko for både negative relasjoner
og redusert læring



Alfred

Det som kjennetegner relasjonen

mellom voksne og barn skaper forutsetninger for hva barn 
lærer både om fagstoff og seg selv (Berit Bae)

• Tilskudd til foreldrenes omsorg

• Trygge omsorgsfulle voksne i en trygg 

barnehage en beskyttelsesfaktor for barn



Den voksnes definisjonsmakt

• Hvordan blir Tigergutt 
definert på to forskjellige 
avdelinger

• Hva lære Tigergutt om seg 
selv

• Lett å trekke forhastede 
slutninger ……



Glede, raushet, omsorg, humor og 

solidaritet trives best i ei gruppe der 

de voksne og barna er sånn



Å være gode rollemodeller
• Ønsker vi å se samarbeidende barn...må vi selv samarbeide

• Ønsker vi å se barn i dialog...må vi selv være i dialog og 
samhandle

• Ønsker vi å se empatiske barn...må vi selv være empatiske

• Ønsker vi å se nysgjerrige barn...må vi selv være oppriktig 
nysgjerrige

• Ønsker vi å se tålmodige barn...må vi selv være tålmodige

• Ønsker vi å se fleksible barn...må vi selv vise fleksibilitet

• Ønsker vi å se lyttende barn…...må vi selv lytte aktivt undrende

• Ønsker vi å se omsorgsfulle barn...må vi selv være omsorgsfulle 



Dagsform?



Få kontroll på meg selv
• Kunnskap om hva som gjør meg irritert, redd, sint, fortvilet, 

glad, nysgjerrig …

• Hva trigger meg?

• Hva gir meg positiv energi?

• Kunnskap om egen tenkning når noe skjer, negative og 
positive spiraler

• Strategier for å regulere eget humør og egne tanker

• Strategier for søke støtte hos kollegaer

• Hvordan ser jeg ut når jeg mestrer og når jeg ikke mestrer 
negative triggere?



Hva husker du best?

1 2

3 4

Hva vil 
du ta 
med 

deg ?

Hva var viktigst for deg?



Betydning av empati 

”Høy grad av empati i relasjoner er 
muligens det mest potente og helt 
sikkert en av de mest potente faktorene 
for å kunne frembringe endring og 
læring”

(C. R. Rogers 1975)



SMIL! 

Mennesker har en 
egen evne til å avslører 
uekte, falske smil og 
ironiske smil

HINN v/Bergkastet 2021



Lykke til! 

HINN v/Bergkastet 2021


