
RELASJONER, LEK 
OG VENNSKAP

i lekemiljøet i Steinarskogen



Steinarskogen og lekemiljøet
Å gi rom for leken er det viktigste vi kan gi barna.

Personalgruppen i Steinarskogen har etter hvert opparbeidet seg god
kompetanse i hvordan lek utvikler barnet og hvordan den voksne legger til 
rette for et godt lekemiljø for barna.

- De Utrolige Årene: mesteparten i personalgruppen har gått gjennom 
programmet som har lært oss hvordan vi som voksne kan veilede barn i lek 
og sosiale interaksjoner med barn og voksne.

- Egenledelse i lek og læring: vi har lært hvorfor lek er viktig og hva som 
kreves av oss voksne for å legge til rette for leken. Voksne skal ved 
deltakelse og støtte i barns lek og samhandling med andre, bidra til å utvikle 
barnas evne til egenledelse. Egenledelseshjulet er et viktig verktøy for oss 
voksne.

- Reggio Emilia: Reggio Emilia er vår tredje pedagog og er et av våre 
viktigste verktøy i å lage gode lekemiljøer. 



Steinarskogen FUS barnehage 
og Reggio Emilia

• Inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Barn har mange måter å uttrykke 

seg på, og det er vårt mål å legge til rette for alle disse måtene.

Vi har tre pedagoger: barna, de voksne og rommet. 

• Rommet – Den tredje pedagog - har en viktig funksjon i hverdagen hos 

oss: et av våre mest nyttige verktøy for å få Rammeplanen ut i praksis.

• Regler og ansvar for de voksne: Alle voksne har ansvar for «sine» rom. 

Grensen for å flytte på ting eller tilføye elementer i et rom er stor og alle 

rom skal ha en pedagogisk mening.

• Jevnlig evaluering av rommene. Rom som ikke fungerer blir endret.



Lekemiljøet i Steinarskogen

DUÅ er et redskap personalet har felles når vi skal skape gode lekemiljøer:

Den har gitt hele personalet kunnskap om 

- hvordan vi kan være proaktive voksne.

- hvordan de voksne kan støtte barna i leken.

- når vi må bruke grensesetting og hvordan.

- Hvordan vi kan lage gode utviklingsplaner på enkeltbarn, barnegruppen 

eller på områder vi vil forandre/forbedre i barnehagehverdagen.

DUÅ og et godt lekemiljø er avhengige av hverandre. 



Lekemiljøet i barnehagen setter 
spor i små menneskehjerter. Og 
hjerner.
De beste lærerne er de som viser barna hvor de skal se, men ikke forteller 

dem hva de skal se.

Vår jobb består i å skape nervebaner hos barna. 

Vår jobb er altså å utvikle små barns hjerner. For et ansvar vi har!! 

Verdens viktigste jobb – den kan ikke endres på senere.

Forskning viser at det tar 400 repetisjoner å øve seg opp til en ny synaps i 

hjernen. Men om du gjør det i forbindelse med lek, tar det bare 10-20 

repetisjoner.

Dr. Karyn Purvis



Egenledelse i lek

◦ Nyere forskning tyder på at egenledelsesevne er 

viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk 

bakgrunn for barns mestring av skolen 

◦ I løpet av årene barna går i barnehagen utvikler 

hjernen seg desidert mest: "den suger til seg 

læring slik en svamp tar til seg vann». 

◦ Lek er alvor. 



Liten base 
I dag

Masse små leker. Mye rot på gulvet, barna løfter opp, 
hamstrer, slipper ned over hele basen.

Leken handler mye om å sikre seg lekene som de vil ha.

Noen leker er VELDIG populære, og det er ofte få av 
de. Noe som skaper konkurranse.

Planer og ønsker for de minste

◦ Å være i forkant i leken, skape gode relasjoner, hjelpe 
barn å utvikle lekerepertoaret sitt, gi barna 
livskompetanse, livsmestring 

◦ Lek for livet

◦ Små barn hamstrer, putter masse ting oppi en veske, 
oppi en vogn, bærer på en korg.

Samtidig ta et slag for bærekraftig utvikling: REMIDA

MÅL 

MYE av samme ting

Skape noe barna kan samles om

Skape magiske øyeblikk i hverdagen

La barna få lov til å oppdage leken selv og selv 
få lov til å definere innholdet i leken.



Stor base 

Mål

◦ Leken skal være barnas univers

◦ Voksne må legge til rette for lek, ikke 
definere den. 

◦ Ha mindre av leker der løsningen er 
bestemt på forhånd.

◦ Ha MYE av leker som kan ha mange 
funksjoner. Barn trenger utfordringer i 
leken for å kunne utvikle seg.

◦ Gi barna flere elementer i leken. F eks 
utstyr til å leke dinosaurlandskap med 
duplo og klosser.

Leken på stor base i dag

◦ Tradisjonelle leker: klosser, lego, 
familiekrok mm

◦ Har en tendens til å bli definert av de 
voksne i barnehagen, som er de som 
plasserer lekene rundt om på basen: 
«Her skal barna leke med..»

◦ Kan fort bli uro når den ene bilen blir 
den som fem barn ønsker å leke med.



Så langt i år
◦ Lekemiljøene har allerede endret seg, men vi er 

fortsatt i startfasen.

◦ Mer av mye på begge basene.

◦ Mindre rot/rydding?? Subjektivt spm… ☺

◦ Lego, togbane, playmobil og andre 
tradisjonelle og universelle leker beholdes. 
Diskusjoner og refleksjoner om hvordan disse 
kan integreres med hverandre kommer.

◦ Rydding: hvordan? Hvem?

◦ Tar tid å venne seg til at vi ikke bare har 
tradisjonelle leker

◦ Tar tid å bygge opp et lager av de nye 
«lekene»

◦ Personalet må «lære» de nye lekene å kjenne.

◦ Ikke alle voksne liker de nye lekene våre ☺ ☺

◦ Leken har endret seg. Barna ELSKER de «nye» 
lekene ☺



Oppgaver liten og stor base
Mål

◦ Lære mer om og bruke mer av Remida
både på stor og liten base. Få hjelp av 
lærere på Høyskolen.

◦ Lage oss et lager med ting vi kan tilføye 
leken.

◦ Lage en plan for hvordan vi kan 
integrerer lekene vi skal beholde sammen 
med Remida.

◦ Kurs med Line Melvold og Styd

◦ Tur til Trondheim? Norges Remidasenter
ligger der. I Trondheim er så å si alle 
barnehager litt Reggio Emilia.

Refeksjoner om lek hos oss

◦ Hvordan kan og skal vi gjøre leken til 
barnas univers?

◦ Hva må vi voksne tilføye?



Om ReMida
ReMida er et prosjekt som startet i Reggio Emilia i Italia. Det 
begynte som et samarbeid mellom kommunen, Reggio 
Children, det kommunale renovasjonsselskapet og det lokale 
næringslivet.

Et ReMida senter arbeider med å fremme ideen om at 
kasserte materialer kan sees som ressurser og ikke som avfall.

Navnet ReMida er sammensatt av to begreper. Re er en 
forkortelse for rex eller konge. Mida viser til kong Midas.

Sagnet om ham sier at kongen ønsket seg, at alt han rørte ved 
ble til gull. Kong Midas erfarte etter hvert at denne 
egenskapen ikke bare var bra fordi han dermed hverken 
kunne spise eller drikke.

Så moralen er at alle materialer er verdifulle i seg selv, og at 
de også kan gi verdi til dem som bruker dem.



Remida





Lekemiljøet inne

◦ Atelier

◦ Gymsal

◦ Mediatek

◦ Familierom

◦ Musikk og dramarom

◦ Konstruksjonsrom

◦ Verdensrommet

◦ Kjøkkenet

◦ Det pedagogiske rommet





























Lekemiljøet ute

◦ Grønnsakshage

◦ Sølekjøkken

◦ Snekkerbod



Lekemiljøet ute





Lekemiljøet ute









Å leke er hjernens 
favorittmåte å lære 
på.

Leken gir barna en 
mulighet til å prøve ut 
i praksis det de holder 
på å lære seg.


