
VARIASJON I MATERIALBRUK 
Inne bør det være en variert materialbruk.

• En balansert bruk av naturmaterialer og syntetiske materialer  
vil gi barna varierte sanseinntrykk.

• Det bør være en balanse mellom transparens/åpenhet  
og tetthet/skjerming.

I uteområdet bør det i størst mulig grad være ulike typer naturlige 
underlag.

• Hvis det må brukes syntetiske underlag bør det varieres  
mellom ulike typer.

• Store ensartede flater bør brytes (stier, oppmerking,  
blomsterkasser o.l.). 

TYPE AREALER 

Både ute og inne bør det være et variert utvalg av arealer som  
har ulik størrelser og ulik utforming for å støtte ulike aktiviteter  
og behov.

• I utemiljøet bør terrengets topografi utnyttes.

• Inne kan rommets tredimensjonalitet være en ressurs. 

MULIGHET FOR ENDRING AV FUNKSJON 

Miljø som enkelt kan endres bidrar til flerbruk og mulighet for  
tilpassing av miljøet.

• I innemiljøet vil inventar som enkelt kan flyttes og tilpasses  
bidra flerbruk.

Naturområder i barnehagens uteområde gir i seg selv variasjon  
og endring gjennom sesongvariasjoner.

• Lekeapparater som tilbyr flere lekmuligheter er å foretrekke  
i uteområdet.

• Flerbruk ute kan innebære at en fotballbane på sommeren kan 
bli til en skøytebane om vinteren, eller at en sykkelsti kan bli en 
akebakke.

VIKTIGE FAKTORER FOR VARIASJON OG FLEKSIBILITET

Tips!
• Fokuser på  

flerbruksmuligheter, for 
eksempel utforming av 
sandkasser hvor det kan 
balanseres, klatres over/
under m.m. i tillegg til å 
leke med sanden. 

• Planlegg rom og soner i 
ulike høyder og nivåer i 
innemiljøet, for eksempel 
små hemsløsninger 
oppunder taket.
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Variasjon og fleksibilitet
Med variasjon og fleksibilitet menes at barnehagen bør tilby varierte muligheter,  
samtidig som det skal være enkelt å endre miljøet.

Dette er viktig for at alle barn skal finne steder og aktiviteter som de liker. Mulighet 
til å endre miljøet er viktig for å tilpasse miljøet til ulike barnegrupper og interesser.

En barnehage med variasjon og mulighet for tilpasning vil gi bredt spekter av muligheter  
til barn og voksne.


