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Utgangspunkt 

• Et delprosjekt i Ledelse for læring 

• Prosjektsøknaden inneholdt en beskrivelse av 
ett aksjonsforskingsprosjekt 

• Ønske om praksisnær forskning 

• Ønske om tett samarbeid med noen 
barnehager 

• Samarbeid med 2 barnehager i Trondheim 
kommune og 2 barnehager i Klæbu kommune 
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Utgangspunktet (2) 
• Forbedring og endring av ulike sider ved barnehagenes praksis 

skal være utgangspunktet 

– Må være deltagerstyrt 

• Kan knyttes opp mot utviklingsprosjekter som barnehagen 
allerede er i gang med 

– Men læring, ledelse for læring , læringssyn, barns læring, 
voksnes læring etc. må synliggjøres i arbeidet (prosjektets 
hovedoppgaver) 

– Vil også dreie seg om å lede personalets læring 

• Arbeidet skal dokumenteres underveis og til slutt 

• Planlegging: vår 2015 

• Aksjon: ca. 1.9.15 – 15.6.2016 
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Aksjonsforskning  
som utviklingsstrategi 

• Fokus i aksjonsforskning retter seg både mot å ta aksjon – 
taking action og få ny erfaring og kunnskap 

• Kjernen er forskningstilnærming som fokuserer på samtidig 
aksjon og forskning på en samarbeidende måte 

• Aksjonsforskning ligner på eksperimentell læring og 
reflekterende praksis (Coghlan & Brannick 2005, 2014) 

• Aksjonsforskning kjennetegnes ved at forskeren deltar for å 
forandre eller utvikle feltet sammen med deltakerne 
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Aksjonsforskning må inneholde elementene: 
aksjon, forskning og deltakelse 

• Greenwood og Levin (2007): Kjerneelementet i pragmatisk 
aksjonsforskning å skape arenaer hvor diskusjon og 
samarbeidende forskning er med på å lette kollektiv læring og 
dermed kan bidra til kunnskaping og en lærende organisasjon 

• Forskeren fungerer som prosessveileder 
• Forskeren deltar aktivt sammen med praksisfeltet i 

utformingen av forskningsopplegget 
• Forskeren skaper refleksjoner og dialoger i personalet 
• Forskeren er med på å diskutere «forskningsdesign» – en 

struktur på prosessen 
• Forskeren skriver rapporter (sammen med deltagerne) og 

drøfter sine funn i forhold til teori  
• Men: deltagerne eier prosjektet 
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Hvordan? 

6 



Utviklingsarbeid 

Glansbilde! 
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Drøfte, reflektere,  
vurdere… 



Hva - område Hvordan - tiltak Når Ansvar/hvem Hvordan vet vi at 

vi når målet - 

evaluering 

Kommentar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 

Mål, hva vil vi oppnå, hva er «glansbildet?: 
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Noen rammer…. 
• Hva er prosjektets bidrag? 

– Bli enig med hver enkelt barnehage om «diagnose», valg 
av forbedringsområder 

– Hjelp til utvikling av fremdriftsplan 
– Faglig hjelp i en utviklingsprosess 

• Hver barnehage skal ha en kontaktperson 
• Muligheter for å få andre fagressurser inn i barnehagen 

– Frikjøp av tid til møter, dekning av diverse driftsutgifter 
– Dokumentasjon og andre faglige bidrag 

• Hva er de deltakende barnehagers bidrag? 
– Bruk av tid 
– Vilje til å delta – utvikle planer, handlinger og evaluering 
– Dokumentasjon av prosessen 
– Delta i intervju i forskningssammenheng    
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Viktigheten av hverdagssituasjoner 
(E. Bjørnestad, foredrag Bergen 19.10.2016) 

10 Foreløpige resultater fra GoBaN 



NOE AV DET SOM DET  
ER ARBEIDET MED……… 
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B…. barnehage 

• Hvordan kan hverdagssamtalen fremme 
læring hos barn og voksne i barnehagen? 

• Bruken av praksisfortellinger 

• Arbeid med ledelse av disse prosessene 

• Læringsbegrepet i et ledelsesperspektiv 
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• Hvordan kan ledere i barnehagen fremme læring og 
engasjement i personalgruppen ved videreføring av et 
språkprosjekt? 

• Det er utarbeidet to mål til for barnehagen knyttet til 
denne problemstillingen:  
– Lederen skal mestre å inspirere og lede personalet slik 

at alle deltar engasjert i prosjektarbeid. 
– Lederen skal utnytte personalets kompetanse og 

ulikheter som en ressurs og gjennomnært samarbeid 
legge grunnlaget for læring og utvikling.  

• Delproblemstillinger/delmål på hver avdeling og hos 
styrer – utviklet etter fokusgruppeintervju 

 

T……. barnehage 



• For å holde språkprosjektet i gang er vi avhengig av å opprettholde engasjement 
og å være i utvikling 

- ros og tilbakemeldinger er viktig for å verdsette arbeidet/ motivere til videre 
arbeid og dette ville jeg bli bedre på 

 

• 1.Aksjon :Gi medarbeider skriftlig tilbakemelding i form av en 
logg/praksisfortelling.  Medarbeider fikk plantid til å reflektere over 
tilbakemeldingen. 

- Felles muntlig refleksjon 

- Vil bevisstgjøre medarbeideren i det pedagogiske arbeidet og som rollemodell. 

- Synliggjøre læringen i disse dagligdagse situasjoner og knytte handlingene til 
teori/pedagogikk.  

- Medarbeideren gir utrykk for at hun har lært mye og endret syn på aktiviteter og 
«bare lek» 

- 2. Aksjon: Fordypning i PYT (Praktisk yrkesteori) 

 

 «Hei Kari  takk for all dæm gode tilbakemeldingan æ leste i dag, hærre min -har 
aldri tenkt over før at det e så bra!, du skriv det så bra, du sett så godt ord på d æ gjør            

Du e flink! TAKK » 

Avdeling A: «Gi flere og bedre tilbakemeldinger til 

medarbeider» 



G…….. barnehage 

• «Hvordan stille gode spørsmål i prosjektarbeid 
med barn?»  
– Hva er «forskende» spørsmål?  

– Hvordan lede og være medforsker i prosess med 
barna?  

– Hvordan er kvaliteten på samtalene med barn i 
prosjekter? 

• Mål: Å få til betre samtalar med barn i prosjekt, 
der personalet skal blir flinkare til å stilla gode 
opne spørsmål og å reflektera saman med barna.  
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Strindheim barnehager 

• Hvordan kan vi forbedre kvaliteten på de uformelle samtalene 
i barnehagen? 

• Hvilket syn på barns læring kommer frem i samtalene? 

• Hvordan skal vi få til kunnsskapsflyt og erfaringsdeling i hele 
organisasjonen? 

• Hvordan skal vi få til implementering av det som vi er blitt 
enige om? 

• Arbeid med «glansbilder» - ønsket situasjon 

• Ledelse av refleksjonsprosesser knyttet til pedagogisk 
dokumentasjon – særlig video 

 



Fra individuell erfaring til kollektiv læring 

Refleksjonsprosesser og vurdering av arbeidet 



Kjennetegn ved lek: 

Organisering ved at bevisste voksne legger til rette, gir tid og rom for lek i et attraktivt 

lekemiljø. 

Mål:  Gi støtte til leken som barnets viktigste aktivitet.  

- Leken vernes, ved å skjerme og gi god tid 

- Lek innebærer språklig samhandling og forhandlinger, barn må kunne språk for å 

delta aktivt i lek samtidig som barn lærer språk gjennom lek. 

- Uenighet og forhandling er en naturlig del av leken 

- Alle barna skal ha lekekamerater ; bli valgt, bli med og bli likt 

- Barna velger lekaktiviteter selv 

- Leken gjenspeiler opplevelser i barnehagen og hjemme,  som har gitt impulser og 

inspirasjon  

- Personalet er tilstede og involvert ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres 

lek.  

- Gjennom leken utvikler barna grunnleggende ferdigheter* 

Ønsket situasjon………. 

Det er utviklet lignende ønsket situasjon for måltid, samlingsstund og påkledning 





«Strindheimmetoden……» 

1. Fra forrige gang – etterrefleksjoner 
2. Innledning til film – evt. praksisfortelling – vise film 
3. Stille refleksjon 
4. Runde – hva la vi merke til 
5. Fokuspersonens egen oppsummering/kommentarer 
6. Ny runde - «utfordrende» spørsmål til fokuspersonen 

- Lukkede kontra åpne spørsmål 

7. Fokuspersonens kommentarer/svar 
- Muligheter for kommentarer/refleksjoner fra andre 

8. Åpen runde 
9. Fokuspersonens egen oppsummering/læring 
10. Avrundning – tilbake til ønsket situasjon/kjennetegn ved lek som 

beskrevet i årsplan – hva med teorien vi har lest…., hva er 
læringen? 
 KREVER EN GOD STRUKTUR OG GODE PROSESSER 



Til bruk etter refleksjonsprosessen 
(eksempel)  

• Ved å stoppe opp i hverdagen vil vi kunne fange og løfte 
fram viktige øyeblikk og få øye på innforstått praksis 

• Kort om din dokumentasjon: 
• Hvilke ettertanker har du? 

– Om deg selv som utviklingsstøtte 
– Om barn sin kompetanse 

• Konsekvenser for din praksis? 
• Har det overføringsverdi til andre områder enn det du 

fokuserte på i dokumentasjonen? 
• Læring om språk/hverdagssamtalen 
• Hva vil du gjøre for at andre skal få ta del i din læring? 

 



Organisere, befeste, lede…. 
 

• Refleksjonsgrupper på personalmøter og planleggingsdager – 
gjerne på tvers av avdelinger 

• Felles litteratur (f eks 4 s. om «språk og lek» fra Nordisk 
barnehageforskning)  

 - teori versus erfaringer 

• Lederteam, alle pedagogiske ledere har vært involvert i å utv. 
prosjektet videre 

• Pedagogiske ledere må «selge inn» og befeste prosessen på 
avdeling 

• 4 fagarbeidere / assistenter deltar på kurs med Terje Melaas 
«Improvisasjon og lek» - eksempel på støtte til prosessen 

• Møteoversikt satt i system – forutsigbarhet og prioritering 

 



Så hvordan skape læring…… 
Noen erfaringer fra arbeidet i de fire barnehagene….. 



Noen erfaringer…. 

• Observasjoner 

• Deltagelse i planleggingsdager 

• Deltagelse i ulike typer møter 

• Møtereferat 

• Intervjuer underveis og til slutt 

• Andre typer dokumentasjon 

• Mye av materialet er ikke analysert ferdig…… 



Hva er det viktigste vi har 
erfart/lært av prosjektet? 
• Godt gjennomarbeidet problemstilling 
• Tydelige og målbare mål – felles forståelse 
• Felles forankring teoretisk  
• God og synlig informasjon om prosjektet 
• Felles refleksjonstid 
• Utfordringer innenfor flytsonen 
• Tydelige rammer og planer 
• Avklare forventninger 
• Viktig med positive tilbakemeldinger 
• Akseptere at ikke alle er like engasjerte 
• De som sitter i prosjektgruppa kan føle mer 

tilhørighet til prosjektet enn de øvrige 



Erfaringer….. 
• Har din egen praksis som du viser fram og får tilbakemelding på. Og får 

knyttet det opp mot teori og faglig. Får en aha-opplevelse om hva som er 
meningen med jobben min. Alt gir mening. Mer bevissthet rundt jobben 
jeg gjør. Jobben blir enda mer morsom.  

 

• Jeg liker refleksjonsgruppene mye bedre. Det er dirkete knyttet mot 
praksis. Faggruppene hadde mer teori. Det er lettere når alle har med seg 
en video som vi kan se på og analysere.  

 

• Utfordrende å stille de kritiske spørsmålene. Du tenker på hvordan du skal 
ordlegge deg for å ikke såre andre i en sårbar situasjon. Det kiler litt i 
magen og jeg tenker på hva andre tenker om filmen min. Jeg vet at 
kollegaer ønsker å hjelpe oss til å bli bedre. Det er ikke vondt ment.  

 
Intervju med assistenter 



Viktig ved ledelse for læring: 
• Å være trygg i rollen sin - selvinnsikt 

• Relasjonsbygging 

• Sette ord på læringsmålene  

• Sette ord på NOEN og ANDRE 

• Være tydelig på hvor viktig barnehagen er som 
læringsarena for barn og voksne 

• Inspirer, løft frem hendelser, ideer, innspill og legg til 
rette undring, forskning og læring – ros og ris 

• Åpne spørsmål og filosofer sammen 

• Læring forankres i styringsdokumenter 

• Signaliser forventninger - utfordre og bruk PYT 

• Tåle å stå i konflikter 

 

 



Det vi gjør annerledes nå: 
 • Ser hele personalet og samarbeider på tvers av alle avdelingene 

mer enn tidligere. 
• Det er ikke nødvendig at alle må være med like mye i prosjekt og 

arbeidsoppgaver.  
• Det viktigste er at alle bidrar ut fra sitt eget ståsted og finner 

sine oppgaver sammen med avdelingen.  
• Ser dynamikken i gruppa ut fra de barna som har vært 

deltagende i prosjektet. De har med seg og bruker «Stopp», 
«Kom», «Bruker ordene sine». 

• Synliggjør prosjekt og det vi jobber med for foreldre. 
• Personalet er blitt tryggere gjennom prosjektarbeidet. Vi 

viderefører «Ledelse for læring», «Språkprosjekt» og «Barns 
psykiske helse» når vi nå skal jobbe med «Med blikk på barnet», 
«KUL» ( Kultur for lesing i barnehagen) og «Språkløypa». Etter 
deltakelse i prosjektet står vi styrket sammen.  

• Er tydeligere på informasjon og endringer.  
 

 



Hva fremmer/hemmer 
utviklingsarbeid 

Fremmer 
• Bevisstgjøring av å ha en barnehage med god kvalitet 
• Må vite hvor vi vil – «glansbilder» 
• Samarbeid 
• God teoretisk forankring 
• Trygge voksne og barn 
• Personalet i flyt 

 
Hemmer 
• Tidsklemma 
• Dårlig økonomi 
 



Hva kan andre barnehager lære av 
oss? 

• Stå samlet og drive prosjektet sammen der alle deltar 
ut fra egne forutsetninger. 

• Felles teoretisk forankring. 
• Være en barnehage i utvikling, være åpen for 

nytenkning. 
• Verdien av å stå sterkt sammen som EN barnehage 

med styrket samarbeid på tvers av avdelingene. 
• Kontinuerlig jobbing med begrepene kvalitet og 

danning. 
• Viktig å forstå og respektere at vi er sammensatte og 

ulike mennesker 

• Viktig med samarbeid, humor og 
glede! 
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Etter sluttintervju mai 2016 – erfaringer… 
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Mere kommer i 2017…… 

kjell.a.gotvassli@nord.no 


