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mange forhold, og innholdet kaster lys over politiske prosesser så vel som prosesser i barnehagens
hverdagsliv. Boka inneholder konkrete eksempler på lek og læring i praksis, og hvordan barnehagelærere kan

møte barn på utviklende måter. Den gir samtidig innblikk i hvordan samfunnsmessige rammer skaper
betingelser for det som skjer i barnehagebarns hverdag.Berit Bae (f. 1944) er dr.philos. og har vært professor i
barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Gjennom arbeid med undervisning, etterutdanning

og FoU-virksomhet i samarbeid med praksisfeltet har hun utviklet praksisnær barnehagekunnskap, og
publisert både nasjonalt og internasjonalt.
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