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Barnehagen har sett at barn som er i startfasen med å lære seg 
norsk, kan gi uttrykk for frustrasjon over å ikke få bli med i lek 
og å ikke kunne gjøre seg forstått. Barnehagen ønsket å gjøre 
noe med dette og valgte å bryte opp de vanlige samværsmøn-
strene fra barnehagehverdagen ved å ta i bruk uterommet som 
et sted for barnas lek og læring.  Kanskje de voksne også ville 
kunne se barna på nye måter her? 

Barna ble delt inn i mindre lekegrupper, og de bestemte seg for å 
dra på turer til en fast plass i skogen eller fjæra. Barnehagen ser 
at dette har gitt svært positive ringvirkninger for de flerspråklige 
barnas språkutvikling og vennskapsrelasjoner, særlig for dem 
som er i startfasen med å lære seg norsk. Ved å delta i en min-
dre gruppe kan barna få større muligheter for å etablere gode 
relasjoner.  Det skapes lettere samhørighet, nærhet og trygghet. 
Barnehagen ser at barnas vennskap og lek, som ble etablert ute 
på tur, fortsetter og lever videre når de kommer tilbake til bar-
nehagen. 

Hvorfor naturen?
I barnehagehverdagen danner det seg ofte mønstre for hvor barn 
leker, og hvem de leker med. Ved å ta barna med ut i naturen 
har barnehagen opplevd at det dannes et nytt og annerledes le-
kemiljø. Naturen innbyr i seg selv til lek, utforsking og eksperi-
mentering og gir en unik mulighet til at alle kan være aktive og 
se hverandre i aktivitet. Barnehagen erfarer at alle barna, uav-
hengig av språklig nivå og sosial innpass i barnegruppa, opplever 
mer mestring ute i naturen.  De klatrer like høyt i trærne, finner 
dyr eller konkreter som gir grobunn for samtaler og diskusjoner. 
Det skjer noe i samspillet mellom barna. Alle barna ser ut til å 
være involvert i gode samtaler og i lek. Barnehagen mener dette 

bidrar til at barna utvikler et bedre selvbilde og får større selvtil-
lit. Alle får mulighet til å vise at de får til noe. Selv om leken i 
skogen også kan bli språklig komplisert for flerspråklige barn, 
erfarer barnehagen at det likevel er enklere å bli inkludert. 

Fire gutter leker ved en bekk. De sender pinner ned bekken 
og leker at disse er båter. Tre av guttene, alle norskspråklige, 
leker racerbåter og kjører om kapp. En gutt med lite norsk 
språk er med på lik linje med å sende ned båtene, han ler 
og har det gøy selv om han ikke forstår hele omfanget av 
leken. Han er likevel inkludert og deltar i leken ut i fra sitt 
eget ståsted. 

For flerspråklige barn som skal lære norsk som et andrespråk i 
barnehagen, vil kontekstuell støtte gi gode muligheter til å forstå 
og anvende nye ord og begreper og samtidig danne grunnlag for 
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1(Nordahl, Skappel Misund og Hjelde 2009)
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utvidende samtaler, ut over ”her og nå”. (Se f.eks. Sandvik og 
Spurkland 2009.) I naturen får barna mange og varierte første-
håndserfaringer, og fenomener i naturen som vekker nysgjerrig-
het og undring kan gi et fint utgangspunkt for gode språksituasjo-
ner. For eksempel vil det å undre seg over årstidene gi muligheter 
for samtaler mellom voksne og barn og barn imellom; hva skjer 
med snø, is og vann, med trær, knopper og blader?  Aktive barn 
og voksne ute på tur setter ord på hva de selv gjør, det de opp-
lever og erfarer. Et barn som plukker blåbær i skogen får større 
mulighet for å lære mer om hva begrepet blåbær innebærer ved 
selv å være med å plukke det og smake det.

Å bevege seg i naturen gir også ofte inspirasjon til tull og tøys 
med ord og rim og rytme om det vi ser rundt oss. Rim og regler 
bidrar til en fonologisk bevissthet hos barn og er blant annet 
med på å lette tidlig leseopplæring  (Snow et al.1998).  Disse små 
reglene har blitt til i spontane situasjoner sammen med barna: 

”Det var ei lita maur, som krøp opp på en staur, så kom den 
til en sopp, og da ble det stopp!” 
”I dag skal vi krype under pinner. Det skal bli artig å se hva 
vi finner!»

Om opplegget 
På turene er det som oftest to voksne og 4-5 barn. Stor vok-
sentetthet gir muligheter for å følge opp hvert enkelt barn og å 
ivareta og utvikle gruppefellesskapet. Den voksne skal være en 
”medundrer” sammen med barna, sette ord på hva som skjer i 

leken og sette ord på ting og opplevelser i naturen. Det er viktig 
at den voksne ser seg selv som en støttespiller i leken og en som 
påvirker og er pådriver i den språklige samhandlingen. Særlig vil 
dette være viktig i arbeidet med barn som er i ferd med å lære 
seg norsk. Barnehagen er opptatt av at de voksne har en god 
balanse mellom struktur og å være til stede ”her og nå” sammen 
med ungene. Turene er godt planlagt samtidig som de bruker  
tid på å undre seg sammen med barna og gi rom for uforutsette 
hendelser og spontanitet. Dette gir  også de flerspråklige barna 
den rammen de ofte trenger for å være med i lek, og få oppleve 
og sanse sammen med andre barn og voksne. 

Forberedelser
Før hver tur forberedes skoggruppa ved at barn og voksne plan-
legger turen sammen og også husker tilbake fra forrige tur. «Hva 
opplevde vi sist, hva så vi, hvilke bilder tok vi?» Var det noe som 
skjedde eller noe gruppa erfarte som har betydning  for turen i 
dag? Hvis det f. eks. var et barn som var veldig opptatt av edder-
kopper sist, vil det være viktig å trekke dette med videre.   

Etterarbeid
I løpet av turen benyttes fotoapparatet flittig av både barn og 
voksne. Ofte vil fokus for bildene være svært ulikt, barna  legger 
merke til ulike ting! Bildene som blir tatt, er viktige for samta-
lene i etterkant. Tilbake i barnehagen velges det ut noen bilder 
som først og fremst viser aktivitet, vennskap og samarbeid, og 
som inviterer til gode samtaler. Disse vises med en prosjektor  i 
stort format, det gjør det enklere å kunne ha et felles fokus og 
snakke sammen om det som skjer på bildet . Til slutt settes bil-
dene inn i barnas perm.

Hvert av barna i skoggruppa har sin egen perm. I denne permen 
dokumenteres hver tur med bilder og tekst. Barna er selv med 
på å utforme teksten ved at de voksne skriver ned det barna 
forteller fra turen. Her er det svært viktig at alle barna kommer 
til orde og får formidlet sine opplevelser. Permen er et bindeledd 
mellom foreldrene og barnehagen og  viser hvordan det jobbes 
med språkstimulering og vennskap med enkeltbarnet med hele 
gruppa. Barna viser stor glede og entusiasme over permen sin, 
og vil gjerne vise den til de andre barna og voksne i barnehagen. 

Samarbeidet med foreldrene
Barna får med seg permen hjem, og barnehagen oppmuntrer for-
eldrene til å se og snakke om den sammen med barna sine hjem-
me på sitt eget morsmål. For barna er dette en verdifull mulighet 
til å kunne ta i bruk begge språk om de samme opplevelsene og 
hendelsene, og for foreldrene er det en god mulighet til å bli kjent 
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med både barnas hverdag i barnehagen og hvordan barnehagen 
jobber systematisk med språk og sosiale relasjoner. I permen vi-
ses trivsel, utvikling og vennskapsrelasjoner. Når barna forteller 
hjemme og viser hva de har gjort med entusiasme og glede, er det 
et tegn til foreldrene på at barnehagen tar barna deres på alvor. 
Barna tar ofte også med seg foreldrene sine til skoggruppeplas-
sen for å vise den til dem. De er stolte over plassen sin.

Olsgård barnehage konkluderer arbeidet med skoggruppemeto-
den slik:

”Vår erfaring er at det ikke skal mye jobb eller organisering 
til for å få til dette i barnehagen. Og det gir ringvirkninger, 
for eksempel ved at vennskap som dannes i skogen også 
videreføres til barnehagen. Det å danne ei gruppe rundt et 
enkeltbarn vil si at de andre barna også får delta i noe som 
blir berikende. Foreldre er fornøyde,  og personalet syns det 
er inspirerende og utviklende.”
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