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Bakgrunn og tema for studien

Barnehagens formål:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling»

Kristin Danielsen Wolf 



Kvalitet og verdier 
(Andenæs, 2011; Brostöm, 2016; Katz, 1993; Moss, 2016; Sheridan, 2009; 
Wagner, 2006; Wittek & Kvernbekk, 2011, Wolf 2018) 

Den synlige og usynlige pedagogikken
(Bernstein, 1973; Biesta 2013; Illeris, 2007) 

Barnehagen og personalets betydning
(Borudieu & Passeron, 1977; Fröbel, 1826/2005; Gullestad, 1989; 
Palludan, 2010; van Manen, 1993, Wolf 2019)

Kristin Danielsen Wolf 



Profesjonell kjærlig holdning

«Personalet er nøkkelpersoner – dem er barnehagen!» 
(Petra) 

«En som jobber med barn må være tålmodig, kjærlig og like 
barn» (Richard)

«Først og fremst at de skal være trygge. Altså at de skal føle 
seg trygge og at jeg føler meg trygg. For det er viktig for at 
jeg skal ha en god dag» (Anja) 
Kristin Danielsen Wolf 



Oppmerksomhet 

«show some interest» (George) 

«oppmerksomheten de (barna) får, eller den anerkjennelsen 
de får når de bli møtt da, som ikke trenger å være så stor, 
men at de ser deg. Også oss foreldre, for det er noe med at 
når vi er trygge som voksne, så smitter det over på barna» 
(Helle) 

Kristin Danielsen Wolf 



Like barn leker best ? - Kulturell kapital …

«Å være like søt og snill mot alle uansett, det er jo strengt tatt bare 
å være profesjonell» (Vera)

«så favoriserte de veldig de greie barna da, så de hadde det nok 
ålreit. De litt sånn pedagogutdannede foreldrene, de ble veldig 
ivaretatt, de som jobbet i barnehage selv og var barneskolelærere 
og sånn, og de stilte nok veldig tydelige krav og da» (Vera)

«På foreldremøtet, så er det ikke vits å si noe for det er alltid en 
lærer, alltid en inspektør, det er alltid noen som jobber i ... 
Ressursene i foreldregruppa er veldig sterke og ikke redde for å 
snakke for seg» (Iris). 

Kristin Danielsen Wolf 



Daglige møter, stabilitet og tid
«Foreldresamtaler «blir jo ofte litt sånn enveis, at barnehagen har forberedt seg 
og det er flott, men ... det er kjempefint for man får jo gjerne veldig positiv, god 
og grundig tilbakemelding der føler jeg, men det er ikke det som bygger 
grunnlaget for et godt foreldresamarbeid. Det er de daglige møtene» (Anja)

«Man kommer og henter ungene sine også har de kanskje ikke helt tida til å 
prate så mye med deg» (Christina)

«Stabilt! Stabilt personale det syns jeg jo er super viktig for ungene og også at 
de er tilstede ved henting og levering» (Elly)

«Ja, stabilitet i personalgruppa er jo viktig. Det med å ha gode voksne, det ble 
jeg bare mer og mer bevisst på, hvor viktig det er» (Dina)

Kristin Danielsen Wolf 
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