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Mulighetsrom for de yngste barna til 
deltakelse, lekende dynamikk og samspill i et 
fellesskap 

Annette Kristoffersen Winje og Sissel Jeanette Aastvedt Halland

Sammendrag
Med dette essayet ønsker vi å løfte frem nye perspektiver knyttet til hvordan nærvær og fravær 
av sekundære intersubjektive fellesskap kan påvirke de yngste barnas opplevelser av deltakelse i 
barnehagehverdagen. Vi knytter sekundære intersubjektive fellesskap til Hans Skjervheims (1996) 
og Solveig Østrems, (2008; 2012) forståelse av en treleddet relasjon. Å se barn er noe annet enn 
å se sammen med barn, og i dette essayet forsøker vi derfor å bidra med ny kunnskap knyttet til 
de yngste barnas deltakelse i barnehagens fellesskap.

Opportunities for the youngest children to participate, 
play dynamics and interaction in a community

Abstract
In this essay we seek to highlight new perspectives related to how the presence and absence 
of secondary intersubjective communities can affect the youngest children’s experiences of 
participation in everyday kindergarten. We link secondary intersubjective communities to Hans 
Skjervheim’s (1996) and Solveig Østrems (2008, 2012) understanding of a three-way relationship. 
Seeing children is something different than seeing with children, and this essay we therefore try 
to contribute new knowledge related to the youngest children’s participation in the kindergarten 
community.

Innledning 
Vi knytter de yngste barnas mulighetsrom til 
deltakelse, lekende dynamikk og samspill til 
sekundære intersubjektive fellesskap, og tre-
leddede relasjoner (Skjervheim, 1996; Østrem, 
2008; 2012). Oppmerksomheten i samspillet 
mellom barn og voksne retter fokuset mot 
«noe» felles utenfor de selv, og det skapes 
rom for hverandres innspill og bidrag i bar-
nehagehverdagen. Barnehagen skal være 
en møteplass for deltakelse og fellesskap 
(Kunnskapsdepartementet, 2017), og vi mener 
derfor at det er viktig å se på hvordan nærvær 
og fravær av disse sekundære intersubjektive 

fellesskapene påvirker de yngste barnas opp-
levelser av deltakelse i barnehagehverdagen. 
Vårt fokus er som følger: Hvordan påvirker nær-
vær og fravær av sekundære intersubjektive fel-
lesskap de yngste barnas opplevelse av deltakelse 
i barnehagehverdagen? Med dette som utgangs-
punkt presenterer vi først noen teoretiske per-
spektiver som vi tar med oss inn i diskusjonen 
av egne observasjoner fra barnehagen. 

Å møte små barn som (kropps) subjekt og 
likeverdige mennesker forutsetter en aner-
kjennelse av barns kroppslige uttrykk og 
handlinger, og deres opplevelsesverden i en 
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samspillende atmosfære (Bae, 1996; Løkken, 
2004; Johansson, 2013). 

Atmosfærer forstås som felles og varige trekk med 

hensyn til holdninger, væremåter og (emosjonelt) 

engasjement eller tilstedeværelse i barnas livsver-

dener når det gjelder voksnes samspill med barna 

(Johansson, 2013:24). 

Atmosfærer binder mennesker og omgivelser 
sammen og påvirker hverdagslivet i barne-
hagen.  De kan virke begrensende eller beri-
kende, og det er barnehagens ansvar å skape 
praksiser der barn får oppleve seg som delta-
kere i utviklende miljøer. En god atmosfære 
forutsetter pedagogisk takt som innebærer å 
være orientert mot andre med følsom lytting 
og observasjon (Van Manen, 1993). Dette kan 
vise seg som åpenhet og innlevelse overfor den 
andres subjektive opplevelse, gjerne gjennom 
å møtes i «noe» tredje, og det krever en likever-
dig relasjon mellom deltakerne, hvor de ikke 
bare ser hverandre, men også i samme retning 
(Skjervheim, 1996; Skålid, 2007; Østrem, 2008). 

Å se sammen med barn
Vi tror at norske barnehagelærere har kunn-
skaper, og er gode til å se barn, men vi stiller 
spørsmål ved om barnehagelærerne er like 
bevisste på å se sammen med barna i barne-
hage-hverdagen. Barn har rett til å medvirke 
i barnehagen (FN’s Barnekonvensjon, 2003; 
Kunnskapsdepartementet, 2005; 2017), men 
dersom barns perspektiv skal gjøres gjeldende, 
må barna være de som ser, og de voksne 
være de som ser sammen med dem. Å være 
sammen med barn evner å fange inn barnets 
blikk. Dette krever voksne som lytter og møter 
barn med nysgjerrighet på hva barnet ser, 
forstår, tenker og tror (Skålid, 2007; Østrem, 
2008). Å sette søkelys på relasjonene i barne-
hagen, og på det barn og voksne er sammen 
om, kan bidra til å skape større bevissthet på 
gjensidighet, fellesskap og vilje til å hjelpe og 
lære av hverandre. Da barnehagene ble inn-
lemmet i utdanningssystemet i 2006, fikk de 

en sterkere skoleaktig struktur, og kartlegging 
av barn og ulike programmer ble i økende grad 
tatt i bruk (Pettersvold og Østrem, 2012). Dette 
økte objektiviseringen av barnet. Voksnes de-
finisjonsmakt er sterkt til stede i kartlegging 
og bruk av programmer og tar ikke høyde for 
barns unike tilgang til egen erfaringshorisont. 
Dette kan frata de voksne muligheter til å tre 
inn i barnets posisjon som subjekt. 

Forestillingen om det tredje er en beskrivelse 
av å se barnet som subjekt innvevd i en inter-
subjektiv sammenheng, noe som synliggjør 
at intersubjektiviteten består av mer enn et 
«jeg» og et «du», og at det finnes et «mellom» 
(Skjervheim, 1996; Skålid, 2007; Østrem, 2008). 
I dette «mellom» ligger muligheten til å møtes 
som subjekter uten at vi invaderer hverandres 
subjektive forståelseshorisonter. I erkjennel-
sen av at man ikke kjenner den andres tanker 
og motiver ligger det en anerkjennelse av den 
andres autonomi og subjektive opplevelses-
horisont. Det tredje innebærer å involvere seg 
kroppslig og emosjonelt om noe som står i 
sentrum for kommunikasjonen mellom men-
nesker. Eksempelvis kan dette handle om felles 
oppmerksomhet mot en sak, et felles prosjekt 
eller felles deltakelse i lek. Både lekesaker og 
gjenstander blir betydningsfulle tredje ledd 
som gjør noe med kommunikasjonen, og de 
gjensidige relasjonene (Wolf, 2014). Relasjoner 
kan noen ganger være for skjøre til å bære seg 
selv, og det blir i disse tilfellene avgjørende å 
ha «noe» betydningsfullt å være sammen om, 
for å unngå faren for å «objektivere» og krenke 
den «andre». Gode relasjoner, blir etter vår me-
ning, etablert gjennom felles engasjement for 
det tredje leddet i relasjonen. Østrem (2008) 
sine undersøkelser viser at barnehagen, med 
sitt faglige og kulturelle innhold, har et poten-
siale til å skape dette betydningsfulle tredje 
leddet, noe også barnehagens far, Friedrich 
Fröbel, var opptatt av. Han mente at lærer og 
barn befinner seg i samme relasjon om kunn-
skaper, og at de møter omverden gjennom et 
felles utgangspunkt (Greve, Jansen og Solheim, 
2014). 
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Rammeplanen for barnehagens innhold og 
oppgaver krever både læring og medvirkning 
i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 
2017), og når dette kobles sammen får barns 
nysgjerrighet, uttrykksformer og perspektiver 
betydning for hva barn skal lære og hvilke læ-
ringsprosesser barnehagen skal tilrettelegge 
for. Barnehagens fagområder gjør det tydelig 
at dersom barn skal kunne medvirke, må de 
også ha noe å medvirke til. De skal ikke være 
overlatt til seg selv og være alene om å finne 
mening i tilværelsen, fortolke egne erfaringer 
og forstå de kontekstene de inngår i (Skålid, 
2007; Østrem, 2008;), men ha voksne rundt 
seg som ser, møter og erfarer verden sammen 
med dem. 

«Når dyrekassen 
kommer mellom»
En episode fra barnehagehverdagen (Winje, 
2010) viser hvordan Augustin (2 år) går målbe-
visst med en pekefinger foran seg bort til en 
av hyllene hvor det står kasser med leker høyt 
oppe: 

Han stopper, peker opp og sier: «Æ». 

Liv, som er ansatt i barnehagen, kommer bort til 

Augustin. Augustin uttaler verbalt noe som ligner på 

dyr, og Liv spør: «Vil du ha dyra?» 

Augustin sier: «Ja». 

Liv tar ned kassen med dyr fra hyllen og setter den 

på gulvet. 

Augustin sier: «Urr», som om han hermer etter et dyr. 

Liv sier: «Urr», 

og går bort fra dyrekassen og Augustin. 

I dette hverdagsøyeblikket mister Liv mulig-
heten til å finne retningen Augustin beveger 
seg i. Hun retter oppmerksomheten mot han, 
men uten å ta hensyn til hans «intensjonalitet» 
(Merleau-Ponty, 1994; Østrem, 2012) eller «al-
teritet» (Lévinas, 2004; Taguchi, 2004; Østrem, 
2012) i det hun forlater Augustin og dyrekas-
sen. Slik vi tolker dette, tar ikke Liv seg tid til å 
se, lytte eller lete etter Augustins intensjoner 
med dyrekassen, og Liv kan derfor stå i fare 

for å objektivere Augustin ved å forholde seg 
til saksforholdet, som er dyrekassen, mer enn 
å finne Augustins retning utover dyrekassen. 

Det som utspiller seg videre er at det kommer andre 

barn bort til kassen med dyr, og det oppstår en riva-

lisering om dyrene. I kampens hete blir Lukas (1 år) 

skubbet over ende av en treåring. Når Liv oppfatter 

dette kommer hun bort til dyrekassen og sier: «Nei!» 

til barnet som skubbet Lukas. Lukas trekker seg tilbake 

og står og ser på treåringen som fortsetter å leke med 

dyrene. 

Barna retter sin felles oppmerksomhet mot 
dyrekassen, men den voksne ser ikke dyrekas-
sen som et felles tredje eller som et potensiale 
i å skape et mulighetsrom for deltakelse, en 
lekende dynamikk og samspill i fellesskapet. 
Det kan også se ut som den voksne ikke lar 
seg engasjere av barna, men reagerer først 
når Lukas blir skubbet over ende. Dette kan, 
på den ene siden, handle om den voksnes 
behov for orden og oversikt, sikkerhet eller et 
overordnet omsorgsperspektiv. På den andre 
siden kan det handle om et ubevisst fravær 
av sekundært intersubjektivt fellesskap og en 
treleddet relasjon, fordi den voksne og barna 
ikke ser i samme retning, men i ulike retnin-
ger. Å se i ulike retninger kan handle om en 
sårbarhet knyttet til det fremmede og det usik- 
re i seg selv, men også om et møte med det 
fremmede og usikre i den «andre». Når vi som 
voksne er sårbare kan det være vanskelig å 
rette oppmerksomheten mot det som er uten-
for oss selv, noe som kan føre til en ubevisst 
ignorering av barna og deres initiativ (Ilje-Lien, 
2019). Når dette skjer, står verken barna eller 
den voksne i en subjektposisjon, og de går 
glipp av potensialet som ligger i å se dyrekas-
sen som det felles tredje. Dyrekassen kommer 
mellom barna og den voksne, og i stedet for å 
gå sammen om den, mister de felles fokus og 
muligheten til å skape et felles meningsgrunn-
lag for kroppslig samhandling og deltakelse i 
fellesskapet. Å arbeide med små barn handler 
om å tilrettelegge for sekundære intersubjek-
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tive fellesskap som dreies mot noe felles tredje 
(Østrem, 2012). Vi mener derfor det må ska-
pes mer oppmerksomhet og bevissthet rundt 
de yngste barnas væren og lek i barnehagen, 
fordi de yngste barnas relasjonsliv i barneha-
gen rommer mer enn primære intersubjektive 
opplevelser i harmoniske en-til-en-samspill.  

«Med pappesken mellom oss»
Situasjonen som utspiller seg er hentet fra 
et narrativ fra barnehagen hvor pedagogen 
bringer inn en stor pappeske i rommet, set-
ter seg ned på gulvet, fanger blikket til barna 
og griper deres retning (Halland, 2014). De er 
sammen om noe utenfor seg selv, og det kan 
se ut som om fellesskapet de opplever åpner 
for dialog og samspill. De utforsker og skaper 
noe sammen og inngår, slik vi tolker det, i et 
sekundært intersubjektivt samspill gjennom 
felles oppmerksomhet om noe tredje, for-
stått som en likeverdig relasjon mellom delta-
kerne (Skjervheim, 1996; Skålid, 2007; Østrem, 
2008). Den voksne tar hensyn til barnas «in-
tensjonalitet» når hun oppdager, undersøker 
og følger den retningen barna beveger seg i. 
Oppmerksomheten deres er rettet mot papp-
esken, og det er tydelig at de deler noe og tar 
hverandres synspunkter på alvor. Når Philip 
vegrer seg for å gå oppi kassen, er pedagogen 
der. Hun er oppmuntrende og støttende, og 
ber Kari lage plass slik at han får sitte sammen 
med henne oppi kassen. Pedagogen gynger 
kassen og synger til barna. Barna ler. 

Vi oppfatter at den voksne er til stede i bar-
nas initiativ, forstår deres hensikter og svarer 
på dem gjennom å lete etter deres intensjoner 
med det de gjør. Meningen skapes i samspillet, 
og med kroppen er både barna og den voksne 
til stede gjennom å være i kontakt med papp-
kassen. Møtet er preget av likeverdighet og 
gjensidighet, og at de lar seg engasjere av hver-
andres kroppsspråk, tonefall og gester. Den 
voksne skaper et mulighetsrom for deltakelse, 
lekende dynamikk og bevegelser. Pappkassen 
er mellom dem og fungerer som en felles le-
kegjenstand som utforskes gjennom å bli satt 

i bevegelse av den voksne, og som etter hvert 
utforskes av barna. Felles materialutforskning 
skaper et felles meningsgrunnlag (Halland, 
2019; Ilje-Lien, 2019). 

Slik vi ser det handler dette møtet om en vok-
sen og to barn som tar hensyn til hverandres 
«alteritet». De har en vilje til å anerkjenne 
hverandres unike subjektivitet gjennom å ta 
hverandres perspektiver, og erkjenne hver-
andres ulikheter (Lévinas, 2004; Taguchi, 2004; 
Østrem, 2012). Pedagogen og Kari går foran 
og viser vei, og anerkjenner Philip og hans an-
nerledeshet når de møter det usikre og frem-
mede hos Philip. Interaksjonen er preget av en 
samspillende atmosfære (Johansson, 2013). 
Pedagogen har et avslappet forhold til det 
grenseoverskridende som skjer, og tilpasser 
sine handlinger til lekesituasjonen. Hun varie-
rer sin deltakelse ut fra fornemmelser av hva 
barna og leken til enhver tid trenger (Röthle, 
2005), og møter barnas kroppslige uttrykk og 
initiativ ved å tilby et repertoar av mulighe-
ter som kassen byr på med sin form og kva-
litet. Hun legger merke til hva barna sier med 
kroppen når hun er rettet mot de to toddler-
kroppene (Løkken, 2004), og er selv til stede i 
egen kropp. Hun er engasjert og fordyper seg 
i barna, og vi kan stille spørsmål ved hva barn 
går glipp av om de ikke blir presentert for slike 
magiske øyeblikk, lekesituasjoner og treled-
dede relasjoner som dette. 

Når små barn får oppleve seg 
som deltakere i fellesskapet
I henhold til barnehagelovens §2 skal barneha-
gen være en pedagogisk virksomhet som har 
ansvar for å skape en pedagogisk atmosfære 
som får barn til å oppleve seg som deltakere 
i fellesskapet. Når barn opplever seg som del-
takere i barnehagen og har opplevelsen av å 
virke med i barnehagemiljøet, kan det skapes 
et inkluderende fellesskap i barnegruppen 
(Winje, 2017). I en treleddet pedagogisk rela-
sjon er det innholdet eller «sakstilhøvet» som 
binder voksne og barn i barnehagen sammen 
(Skjervheim, 1996). De to eksemplene vi har 
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presentert viser at fravær og nærvær av sekun-
dære intersubjektive fellesskap kan påvirke de 
yngste barnas opplevelser av deltakelse i bar-
nehagehverdagen. I en pedagogisk relasjon 
hvor det er nærvær av sekundære intersub-
jektive fellesskap, vil i større grad også være 
en relasjon som er preget av gjensidighet og 
likeverd, enn i kontekster som er preget av fra-
vær av sekundære intersubjektive fellesskap. 
Vi, som Østrem (Østrem, 2008; Skålid, 2007), 
stiller oss spørsmålet om dette fraværet kan 
henge sammen med forestillingen om at barn 
har et grenseløst behov for oppmerksomhet 
og for å bli sett, og om vi står i fare for å utvikle 
en praksis og en forståelse der den voksne ser, 
og barnet blir sett, og slik unngår å se sammen 
med barna. Om dette får feste seg som en do-
minerende diskurs i barnehagen kan vi stå i 
fare for å miste barnet som subjekt av syne, 
og konsekvensene kan bli at den voksne de-
finerer, og at barnet blir definert. Ved at per-
sonalet i barnehagen anerkjenner det barn er 
sammen om, vil det kunne bidra til en gjensi-
dighet, fellesskap og vilje til å hjelpe og lære 
av hverandre. Barn trenger å møte voksne i 
barnehagen som evner å lytte til dem, og som 
kan møte dem med oppriktig nysgjerrighet på 
hva barnet ser, forstår, tenker og tror (Skålid, 
2007). Dette er helt avgjørende for å kunne 
møte barns livsverden og for å skape et felles 
vi der alle får oppleve sekundære intersubjek-
tive fellesskap og være deltakere i fellesskapet.
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