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1 INNLEDNING  
 

Med bakgrunn i kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for fremtidens barnehage» 

startet barnehagene i Røros kommune opp med barnehagebasert kompetanseutvikling 

våren 2016.  

 

Ny rammeplan som trådte i kraft høsten 2017 er tydeligere enn den forrige rammeplanen når 

det gjelder barnehagens forpliktelser til et systematisk pedagogisk arbeid. Implementering av 

ny rammeplan skjer først og fremst i den enkelte barnehage og er en kontinuerlig prosess.  

For å lykkes med å utvikle kvaliteten og med å realisere kravene i rammeplanen må det 

drives felles målrettet kompetansebygging i barnehagene. Det har barnehagene i Røros 

kommune gjort i tre år. 

 

Den barnehagebaserte kompetanseutviklingen har involvert hele personalet. 

Utviklingsarbeidet har foregått i den enkelte barnehage og på tvers av barnehagene. 

Gjennom barnehagebaserte kompetansetiltak har de ansatte i fellesskap styrket sin 

kompetanse og pedagogiske praksis i tråd med rammeplanen. 

Kompetanseutviklingstiltakene har foregått i samarbeid med Dronning Mauds Minne – 

høgskolen for barnehagelærerutdanning (DMMH) Tiltakene har vært forankret hos styrer, 

pedagogisk leder/utviklingsleder og barnehageeier. 

 

Gauldalsregionnettverket har også spilt en viktig rolle i arbeidet med barnehagebasert 

kompetanseutvikling. 

 

Barnehagenes satsingsområde har vært: 

Ledelse av utviklingsarbeid 

Faglig fokus, et godt språkmiljø for alle barn. 

 

Mål for kompetanseutviklingen: 

- Øke personalets kunnskap og bevissthet rundt utviklingsarbeid og ledelse 

- Skape et godt språkmiljø for alle barn 

- Styrke den faglige kompetansen til alle ansatte 

 



  
 

 
 

 

 Språkkartleggingsverktøy 
Før oppstart av utviklingsarbeidet gjennomførte alle barnehagene en kartlegging ved bruk av 

refleksjonsverktøyet «Språk og språkmiljø» utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Dette for å 

kartlegge nåsituasjonen og for å videreutvikle barnehagenes arbeid med språk og 

språkmiljø. Med bakgrunn i dette valgte barnehagene sitt fokusområde som de skulle 

arbeide med. 

 

 Fagsamlinger 
Vi har hatt fagsamlinger for styrere og pedagogiske ledere.  

Tema for samlingene har vært:  

- pedagogisk ledelse  

- ledelse av utviklingsarbeid 

- det å lede refleksjoner ved bruk av dialogseminar og praksisfortellinger  

- forankring  

- dokumentasjon  

Fagsamlingene ble ledet av veiledere fra Dronning Mauds Minne. 

 

 Utviklingsleder 
Hver barnehage hatt en utviklingsleder som har vært pedagogisk leder. 

Utviklingslederen har hatt et overordnet ansvar for utviklingsarbeidet i hele 

barnehagen. Utviklingslederne fra alle barnehagene har samlet fått veiledning fra 

DMMH. Alle utviklingslederne har også hatt sjølstyrt veiledning. 

 Utviklingsgruppe 
Hver barnehage har hatt en utviklingsgruppe bestående av styrer og pedagogiske 

ledere. De pedagogiske lederne har hatt ansvar for å drive utviklingsarbeidet på sin 

avdeling med veiledning fra DMMH. 

 Veiledning i nettverk 
- for utviklingsledere 

- for styrere 

- for pedagogiske ledere (2 nettverk) 



  
 

 
 

 

Veiledere fra DMMH. 

 Kompetansegruppe 
Kompetansegruppa har bestått av en virksomhetsleder, en styrer, en pedagogisk leder og 

barnehagekonsulent. Den lokale kompetansegruppa har hatt jevnlige møter med veilederne 

og en representant fra FEI, oppdragsavdelingen ved DMMH. 

Kompetansegruppas mandat har vært å koordinere arbeidet med barnehagebasert 

kompetanseutvikling. Gruppa er sentral i planlegging, justering av planer og videreføring av 

arbeidet.  

 Samarbeid med høyskole 
Samarbeidet med DMMH, Høyskole for barnehagelærerutdanning, har vært helt 

vesentlig for å gjennomføre kompetanseutviklingen. Det har vært samarbeid og læring 

på mange nivå, og samarbeidet med høyskolen har vært spennende og utviklende 

med mange faglige diskusjoner som har vært verdifulle for arbeidet. Veiledning av 

barnehagene og utviklingslederne har hatt uvurderlig betydning. Dyktige veiledere har 

bidratt med faglig påfyll, støttet og motivert oss i tre år.   

 Personalmøter 
Vi har hatt felles personalmøter for alle barnehagene på slutten av barnehageåret. Målet for 

felles personalmøte har vært å dele erfaringer og kunnskap fra arbeidet i hver enkelt 

barnehage. Barnehagene har lagt fram det som har hatt betydning bl.a. innenfor områdene: 

Ledelse, språkmiljø og barnehagen som lærende organisasjon. Dette treffpunktet har 

forhåpentligvis ført til inspirasjon og motivasjon til videreføring av barnehagebasert 

kompetanseutvikling.  

 Avslutning 
Vi mener at de tre årene vi har drevet med barnehagebasert kompetanseutvikling har gitt 

pedagogisk innsikt hos den enkelte og økt kompetansen i hele personalet. Det har handlet 

om å lære gjennom erfaringer og lære i samspill med andre. 

 

Refleksjon over egen og andres praksis i fellesskap tror vi har fremmet en læringskultur som 

er essensen i barnehagebasert kompetanseutvikling. Refleksjoner skaper endringer i 



  
 

 
 

 

praksis, og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet mener vi har blitt hevet. I dette arbeidet 

har det blitt satt ord på den tause kunnskapen, og gjennom dialog og refleksjon har det vært 

mulig å gjøre den tause kunnskapen uttalt både hos seg selv og andre. Når ansatte deler 

uttalt kunnskap, blir ny kunnskap tilgjengelig for deling i barnehagen og på tvers av 

barnehagene i de ulike nettverkene, fagsamlingene og i felles personalmøter. 

 

Det er først og fremst de ansatte som kan heve statusen for å jobbe i barnehage. 

Kompetente ansatte som er stolt av jobben sin hever statusen. Barnehageansatte som 

får utvikle seg har mye større sannsynlighet for å bli, og til å gjøre barnehagen til god 

barnehage og en attraktiv arbeidsplass.  

  

Resten av rapporten inneholder beskrivelser fra hver enkelt barnehage. 

 
 
Røros, mai 2019 

 

Kompetansegruppa 

Inge Aas 

Unni Sandnes 

Merete Lohn 

Eva Brynhildsvold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

2 BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING  
Veiledere fra DMMH: Kjersti Nissen og Kari Kvistad 

 

Sammen har vi vært så heldige å være faglig samspillere med barnehagene på Røros i 

deres endrings- og utviklingsarbeid. Vi har hatt faglig ansvar for utviklingsarbeidets struktur 

og innhold, i samarbeid med kommunens kompetansegruppe. Våre roller har vært å ha 

ansvar for ulike faglige innspill på fagsamlinger og personalmøter og være eksterne 

veiledere i ulike veiledningsgrupper. Røros kommune la føringer for språk som felles faglig 

fokusområde for alle barnehagene i tråd med regionens planer. Den barnehagebaserte 

kompetanseutviklinga har slik hatt tydelige og avgrensa fokus. Kompetanse i å lede 

endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen har vært et viktig tilleggsområde for styrere og 

pedagogiske ledere i barnehagene.  

 

 Barnehagebasert kompetanseutvikling 
Barnehagebasert kompetanseutvikling er en langsiktig, systematisk og prosessuell 

arbeidsmåte som støtter endrings- og utviklingsarbeid. Arbeidsformen er løftet fram i 

Kunnskapsdepartementets Kompetansestrategi 2018 – 2022 som en hjelp til å implementere 

Rammeplan for barnehagen. Den peker på betydningen av at arbeidet skjer i den enkelte 

barnehage og forutsetter at alle ansatte deltar. Vi forstår barnehagebasert 

kompetanseutvikling som en arbeidsmåte i barnehagens kvalitetsarbeid, som er både 

målrettet og uforutsigbart – samtidig. Organisasjonsutvikling er en planlagt aktivitet, men 

planlegging betyr ikke styring og kontroll med forhåndsprogrammerte resultater. 

Arbeidsformer og aktiviteter kan planlegges, men resultatene avhenger av prosessens forløp 

(Levin og Klev, 2009). 

 

Vår inngang er betydningen av at arbeidet må planlegges og skapes i samspill med 

barnehagens forutsetninger og behov. Vi tilbyr altså ingen ferdig opplæringspakke, men 

skaper innhold og form underveis sammen med kompetansegruppa og personalet. Vår 

erfaringer er at i slike samskapte prosesser kan kompetanseutvikling få stor betydning for 

den enkeltes bevisstgjøring og refleksjon over egne holdninger, kunnskap og væremåter, og 

skape endring i barnehagens pedagogiske praksiser. Dette kommer også til uttrykk gjennom 

barnehagenes bidrag i denne rapporten. 



  
 

 
 

 

  

Kompetanseutvikling skjer på ulike arenaer og på forskjellige måter. Et hovedpoeng er at 

læringsprosessene må finne sin plass iden enkelte barnehages hverdag og møtestruktur, 

hvor ansatte er aktivt involvert som deltakere. Vi har tatt utgangspunkt i utviklingsarbeidets 

dynamiske faser, med etablering, planlegging, utvikling, implementering og videreføring 

(Kvistad & Søbstad, 2005).  

• Etablering: Felles forståelse for utviklingsarbeid som arbeidsform og dens hensikter. 

Avgrensning og valg av fokus for kompetanseutvikling. Ut fra hva de er opptatt av og 

nysgjerrige på har barnehagene jobbet fram problemstilling for sitt arbeid. 

Medvirkning og deltakelse – felles forståelse for sentrale begrep, kartlegge ståsted, 

forankring og involvering er sentralt. 

• Planlegging: mål, planer, dokumentasjon, ledelse, møtearenaer, møtestruktur, 

veiledning, avklare roller, forventninger og ansvar for alle aktører. Barnehagene 

valgte utviklingsleder. Planlegge arbeidsmåter som involverer alle og som etablerer 

forbindelse og nærhet til hverdagens praksis. 

• Utvikling: arbeidsfase hvor oppdagelser, undersøking, erfaringer står sentralt. Stille 

spørsmål ved det vante. Gjøre og dele erfaringer, reflektere, oppdage nye forståelser 

og kunnskap.  Verdien av å være åpen for forskjellighet og verdsette hverandres 

erfaringer, tenkning og kompetanse. Refleksjon og vurdering er sentralt. 

• Implementering: tre i kraft, gjennomføre og iverksette ny kunnskap. Dette innebærer 

å ta i bruk, ta opp i seg og inkludere det nye i det gamle. Etablere endringer og 

strukturer, identifisere og befeste ny kunnskap. Synliggjøring og involvering er 

sentralt. 

• Videreføring: holde på og videreføre ny læring. Søke ny kunnskap, videreføring til 

nytt utviklingsarbeid utfra nye forutsetninger. Engasjement og motivasjon er sentralt. 

Avgjørende og tilbakevendende prosesser gjennom utviklingsarbeidets faser har vært 

forankring og eierforhold blant alle aktører.   

 

 Kvalitet og kompetanse 
Kvalitetsutvikling innebærer kompetanseutvikling, og kompetanseutvikling innebærer 

bevisstgjøring og refleksjon over egen handling - å se hvordan egne vante handlinger kan 

gjøres til gjenstand for refleksjon (Kvistad & Søbstad, 2005). Lemniskaten, med sitt 



  
 

 
 

 

dynamiske samspill mellom fortid og framtid, har vært vår trofaste følgesvenn gjennom de 

ulike arbeidsprosessene og en hjelp til å se tilbake på erfaringer, stille nye spørsmål til det 

kjente og vante, reflektere og forstå på nye måter, gi erfaringene betydning for videre 

praksis. Det har derfor vært avgjørende å etablere arbeidsmåter som involverer og forplikter 

og får tak i den enkeltes erfaringer og barnehagens utøvende praksiser til barns beste. 

 

Barnehagebasert kompetanseutvikling er nært knytte til å styrke barnehagen som en 

undersøkende og lærende organisasjon. I disse prosessene har vi lagt stor vekt på ledelse 

og barnehagens lederteam sin rolle og ansvar for å skape læringskultur og læringsarenaer i 

egen barnehage, læringsarenaer der personalet kan lære av hverandre og at ny kunnskap 

skal øke kvaliteten i det pedagogiske arbeidet. Det handler om å dele erfaringer, undersøke 

og være nysgjerrig på hva som skjer i praksis, se etter nye muligheter og forståelser, 

etablere tilstrekkelige møteplasser og prioritere innhold på møter.  Det har vært særlig viktig 

å styrke kulturer for refleksjon med utgangspunkt i erfaringer fra barnehagens hverdag. 

Barnehagene har brukt praksisfortellinger som et viktig grunnlag for refleksjon, som har løftet 

bevissthet og forståelser knytta til hvordan holdninger og verdier kommer til uttrykk i samspill 

med barn. Slik ser vi at personalet har gjort dypdykk både i barnehagens kultur og i egen 

væremåte i samspill med barn (Schei og Kvistad, 2012).  

  

Arbeidsmåter vi har invitert til og brukt jevnlig er pedagogisk sol, praksisfortellinger, 

pedagogisk dokumentasjon, dialogseminar og reflekterende team. Vi har lagt vekt på å 

etablere arbeidsmåter som kan gi kilder til inspirasjon, forståelser og refleksjon. 

Arbeidsmåter som kan skape felles forståelse og som kan utvide egne forståelser. 

Arbeidsmåter hvor alles erfaring og kunnskap kan deles og være betydningsfulle for felles 

læring i barnehagen. Og ikke minst arbeidsformer som involverer og berører og ikke minst 

støtter personalet i å sette ord på taus kunnskap, snakke om utøvelse av praksis og styrke 

sammenhenger mellom faglige føringer i rammeplan, barnehagefaglig kunnskap og 

barnehagens praksiser. Vi viser til boka «Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt 

læring og danning» (Nissen, Kvistad, Pareliussen & Schei, 2015) for nærmere redegjørelse 

av disse arbeidsmåtene. 



  
 

 
 

 

 Struktur og innhold i kompetanseutvikling 
Valg av struktur og innhold er gjort i et samarbeid, evaluert og justert underveis utfra 

prosessenes gang og barnehagenes behov. Gjennom de 3 årene har vi jevnlig vært på 

Røros med veiledning og faglige innspill.  Fagsamlinger og personalmøter både om innhold 

(språk) og ledelse har vært gjennomgående, for å forankre prosessene slik at alle får et 

eierforhold til pedagogisk utviklingsarbeid. Møter og veiledning med hele personalet, 

involvering, forankring og avklaring av hensikten med utviklingsarbeidet har vært av 

betydning. De første to årene har aktuelle veilendingsarenaer vært: 

• Veiledning i lederteam i den enkelte barnehage 

• Veiledning i hver avdeling, med hele personalet 

• veiledning med utviklingsledere  

• veiledning med styrere  

I samarbeid med kompetansegruppa har veiledningsarbeidet tatt noen nye retninger. Vi så 

behov for å løse opp strukturen og prioritere økt styrking av kompetanse for pedagogiske 

ledere. Fra høsten 2018 startet vi derfor med veiledning i nettverk av pedagogiske ledere på 

tvers av barnehagene. Dette erstattet veiledning i den enkelte barnehages lederteam og 

veiledning med hver avdeling. Både våren 2018 og 2019 gjennomførte vi erfaringsdeling. 

Først med pedagogisk personalet i 2018, deretter som avslutning av det 3-årige arbeidet 

med hele personalet i alle barnehager på Røros.  

 Betydningen av ledelse 
Pedagogiske ledere og styrere har et særlig ansvar i å initiere og lede refleksjons- og 

læringsprosesser i personalgruppa.  Ledelse skaper forutsetninger for læring i barnehagen 

blant anna gjennom å sikre felles forståelse for sentrale begrep, synliggjøre og sette ord på 

faglige sammenhenger og gjennom deltakende lederskap. Å være felles i handling eller nær 

medarbeidere i utøvelse av pedagogisk arbeid, gir ledere gode muligheter til å vise interesse, 

se personalets kompetanse, stille spørsmål, støtte og utfordre, gi tilbakemeldinger og være 

faglige rollemodeller i ord og handling.  

 

I vårt arbeid har vi støttet oss til perspektiver om myndiggjørende ledelse. Å skape en 

bærende læringskultur innebærer en leder som verdsetter at medarbeidere tar initiativ, 

kommer med innspill og åpent tar imot andres tenkning. Å myndiggjøre handler om at 



  
 

 
 

 

medarbeidere får handle ut fra egne forutsetninger og ta i bruk egne ressurser. Involvering 

og medvirkning skaper motivasjon og opplevelsen av å være verdifull i fellesskapet.  Det 

krever nærværende ledere som møter medarbeidere med romslighet og 

medmenneskelighet. Greta Marie Skau (2011) løfter opp følgende punkt for å styrke 

medarbeideres utvikling: støtte selvstendighet, klargjøre mål og forventninger, vise at 

medarbeiderne er viktige i organisasjonen, veilede medarbeidere.  

 

Pedagogers ansvar for å veilede medarbeidere ble løftet fram i ny rammeplan som kom i 

2017. Vi ser at kunnskap om veiledning og erfaring i å veilede har vært etterspurt og verdsatt 

som en del av kompetansebygging i ledelse. Ledelse er avgjørende for å lykkes med 

endrings – og utviklingsarbeid. En viktig erfaring gjennom utviklingsarbeidet er at ledere må 

være synlige og tre tydelig fram i prosessene.  Her har vi brukt Klev og Levin (2009) som ser 

på lederens rolle i en lærende organisasjon ut fra ulike dimensjoner på ledelse: 

• Å skape rammer handler om å skape klarhet i roller og ansvar, hvor vi står og 

hvilken retning vi skal gå sammen. Som leder må du sette fokus og vise vei. Rammer 

handler også om ledelse av møter, skape møtekultur med rom for ulike stemmer og 

erfaringer.  

• Å fremme dialog som utfordrer og utvikler handlingsteorier handler om at du som 

leder engasjerer deg i samtaler som utfordrer rådende handlingsmønstre. Som leder 

har du ansvar for initiere arbeidsformer som forplikter, stoppe opp, sette ord på, 

reflekterer. Viktige poeng er å etablere kultur for refleksjon rundt egen praksis, styrke 

prosesser med å overføre fra handling til kollektiv praksis.  

• Å påvirke rådende verdier og normer gjennom egen handling og væremåte kan 

knyttes til hvordan leders kunnskap kommer til uttrykk både i ord og handling. Verdier 

og holdninger blir diskutert og de kritiske, undersøkende perspektiver gis rom. Leder 

er en tydelig kulturskaper gjennom hvordan spørsmål stilles og tas imot, og hvordan 

dialoger berører enkeltes handlinger, væremåter og tenkemåter. 

• Å redusere andres opplevde usikkerhet handler om involvering og deltakelse, og 

det handler om å få tilstrekkelig informasjon og forståelse for det som skal skje. Sikre 

felles forståelser for utviklingsarbeidets hva, hvordan og hvorfor kan være gode 

stikkord. Som leder har det betydning å gi medarbeidere tid til læring, samt 

anerkjenne ulikhet.  



  
 

 
 

 

Som eksterne veiledere i barnehagebasert kompetanseutvikling i barnehagene på Røros har 

vi sett ledere med engasjement, mot og hjerte, med en god porsjon tålmodighet og 

utålmodighet. Vi har hørt ledere fortelle om engasjerte medarbeidere, og om motstand og 

usikkerhet i personalgruppa. Vi har også sett ledere med frustrasjon over manglende rammer 

og mange samtidige oppgaver som har krevd fokus. Vi ser det derfor som viktig at dette har 

vært et utviklingsarbeid over tid som har jobbet med langsiktige endringsprosesser. På den 

måten har kanskje ikke arbeidet, med sine fram og tilbake bevegelser vært så sårbart. 

 Avslutning 
Vårt samarbeid med barnehagefeltet på Røros har gått over en tidsperiode på 3 år. Å jobbe 

langsiktig og prosessuelt har vært en styrke i endrings- og utviklingsarbeid og det har vært 

en glede for oss å følge dette arbeidet. Et langsiktig perspektiv har også gitt tid og mulighet 

for å stå i bevegelige praksiser, tid til å gå tilbake, forankre, befeste, få med alle, inkludere 

nytilsatte, tid for barnehagene til å gå i ulikt tempo ut fra sine forutsetninger. Vi har stoppet 

opp, vurdert, diskutert oss fram til nye fokusområder og innhold som kan gi inspirasjon og 

kunnskap om til veien videre. De to fagsamlingene hvor barnehagene har presentert eget 

arbeid har gitt oss stolthet over hva dere har skapt og forstått, både av eget samspill og 

barnehagefaglig kompetanse. 

 

Som eksterne veiledere har vi kommet tett på både personalet og de faglige prosessene. Det 

har vært en lærerik og inspirerende reise for oss. Vi har blitt møtt med åpenhet, modighet, 

sunn skepsis og engasjerte barnehagearbeidere. Vi vil takke dere alle for å invitere oss inn 

og for alt dere har delt, satt ord på, våget og skapt av forståelser og kunnskap. Vi ser at dette 

barnehagebaserte kompetanseutviklingsarbeidet har satt spor i dere og i barnehagenes 

praksiser. Vi håper at dere holder fast på gode pedagogiske prosesser i arbeidet med å 

videreutvikle barnehagens kvalitetsarbeid, og ikke minst at dere vil dele kunnskapen med 

mange i Røros kommune. 

 

Til slutt ønsker vi dere lykke til i det videre arbeidet! 

Beste hilsen fra  

 

Kjersti Nissen og Kari Kvistad 

DMMH  
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3 KVITSANDEN BARNEHAGE 
Utviklingsleder: Sonja Irene Hørven Jordet 

 

MED FELLES OPPLEVELSER OG KONKRETER SOM INNSPIRASJON TIL LEK 

 

 Forutsetninger 
På oppstartstidspunktet var vi en barnehage med 5 avdelinger, fordelt på to hus, med gjerde 

mellom. På det ene huset var det 3 avdelinger: en for 3-6 år en for 0-6 år og en for 0-3 år. På 

det andre huset var det 2 avdelinger for 0-6 år. På hver avdeling var det en pedagogisk leder 

og to fagarbeider/assistenter. Etter ett år av den treårige utviklingsperioden, ble huset med 2 

avdelinger stengt over natta pga asbest. Dette huset ble kaldt Egga. Dette skjedde heldigvis 

på sommeren, i den perioden hvor flest barn har ferie. Oppstarten på høsten ble preget av at 

både barn og ansatte ble omrokert, dette var for at de minste skulle slippe å være i barnehagen 

under noe kummerlige forhold i et nedlagt basseng. De to eldste kullene ble derfor plassert 



  
 

 
 

 

sammen der. Det ble bestemt at Egga skulle renoveres, og avdelingene flyttet inn igjen i slutten 

av Januar i 2018, et halvt år etter at det ble stengt. Ut over våren 2018 ble det klart at Røros 

kommune hadde venteliste på barnehageplasser. Etter noen vurderinger ble det da bestemt 

at Egga skulle rives sommeren 2018, og erstattes av tre modulavdelinger, koblet sammen med 

det gjenstående bygget. Barnehagen ble altså utvidet fra 5 til 6 avdelinger. Det ble ny rokkering 

på ansatte og barn. Barnehagen fikk nå 3 småbarnsavdelinger og 3 storbarnsavdelinger. 

Høsten 2018 kom det også ny pedagognorm, som sier at hver pedagogisk leder ikke skal ha 

ansvar for mer enn 7 barn under 3 år og 14 barn over 3 år. Dette førte til at vi høsten 2018 

startet med 4 nye pedagogiske ledere. 

 Vi starter på reisen 
Denne reisen startet våren 2016. Barnehageeier (Røros kommune) hadde bestemt at 

fokusområdet skulle være «Et godt språkmiljø for alle barn». I tillegg skulle pedagogiske ledere 

styrkes på å drive utviklingsarbeid. Vi gjennomførte en ståstedsanalyse med tema språkmiljø, 

blant alle ansatte. Denne viste at vi måtte jobbe mer med voksenrollen i lek. Vi måtte bl.a bli 

bedre på å gi barn språklig støtte i lek. 

Ett utviklingsarbeid skal ha en problemstilling å jobbe ut fra. Når dette prosjektet startet hadde 

vi over flere år ønsket å jobbe oss mer sammen som en barnehage og hadde prøvd flere tiltak, 

uten at vi lyktes. Derfor var tanken når vi skulle finne problemstillingen at den skulle være felles 

for hele barnehagen. Denne skulle også lages på pedagogisk ledernivå. Vi satte av ekstra 

møter til dette våren 2016. Vi diskuterte fram og tilbake, forslag kom fram, forslag ble forkastet.  

Vi klarte ikke helt å komme opp med en god problemstilling. Vi fikk råd fra vår veileder ved 

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) at hver avdeling heller skulle finne sin 

problemstilling.  

Vi får råd fra vår veileder om å lage noen rammer for prosjektet, det må settes av tid for 

planlegging og vurdering. Vi bestemmer at det skal settes av en time hver måned på 

avdelingsmøter og ½ time på møter for hele personalet en gang pr. måned. I tillegg har vi 

avsatt et pedagogisk ledermøte til prosjektet. Dette var et lurt grep å ta for å få ryddet tid, og 

for å holde fokuset oppe. På denne tiden av utviklingsprosjektet var det enda en holdning blant 

personalet, at det var vanskelig å finne tid til prosjektet. Samtidig var veileder klar på at dette 

skal  gjøres til en del av hverdagen, det skal ikke være noe vi gjør på siden av. Dette kalles i 

praksis barnehagebasert kompetanseutvikling. Som nettopp er å jobbe med kvalitet i 

hverdagssituasjoner, hvor hele personalet er innvolvert. 



  
 

 
 

 

For å ha en felles forståelse for viktige ord og uttrykk gjennom prosjektet startet vi høsten 2017 

med å snakke om hva vi legger i sentrale ord og setninger, på en planleggingsdag. Alle kom 

med tanker om hva de la i de forskjellige ordene/ setningene. Dette ble en mal for voksenrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPRÅKLIG STØTTE I LEK: 
Hjelpe unger inn i lek 

Veilede 
konkreter 

Utvikle språket sitt i lek 
Bevissthet om hvordan språket kan styrkes i leken 

Sjekk hva som forgår før du forstyrrer 
Hjelpe andre barn inn i annen lek 

Respekt for den som er i lek 

HVA SKAPER ET GODT SPRÅKMILJØ: 
Felles opplevelser, slik at alle har lik forutsetning 
for å delta i lek/samtale.  
Konkreter, slik at alle ser hva det er snakk om. 
Dele i små grupper, slik at det er færre individer 
å forholde seg til. 

HVA ER ET GODT 
SPRÅKMILJØ ? 
Et sted der alle har mulighet til å 
uttrykke seg/si noe. 



  
 

 
 

 

 Problemstillinger og forankring 
Nå kommer etter hvert prosessen i gang ute på avdelingene med å få på plass en 

problemstilling.  

For at et utviklingsarbeid skal få med alle er det viktig å få en god forankring. En forankring 

handler om å ha et eierforhold til et utviklingsprosjekt Derfor var det lurt at hver avdeling fikk 

finne sin problemstilling. Da hadde alle mulighet til å si noe om hva de følte det var behov for 

å jobbe med. Alle fikk være med hele veien. 

De fleste avdelingene opplevde at de hadde barn som ikke fikk være med i lek, og vi ender 

etter hvert opp med litt ulike problemstillinger rundt det temaet. Det vi erfarer etter hvert, er at 

flere avdelinger jobber med det samme, bare utfra forskjellige problemstillinger. Det kan nok 

ha en sammenheng med at vi i oppstartfasen kom fram til at for å legge til rette for et godt 

språkmiljø i lek, måtte vi gi barna felles opplevelser å leke ut fra, samtidig med at de måtte ha 

konkreter å bruke i leken. Et konkret er en gjenstand som støtter opp i leken. Det kan f. eks 

være en brannhjelm når barna leker brannmann. 

Etter de store omstillingene som er beskrevet i innledningen, startet vi med  nye ansatte på 

alle avdelinger og nye ped.ledere på halvparten av avdelingene. For å slippe å starte helt på 

nytt med nye problemstillinger, i tillegg til å bli kjent med nye barn og hverandre som ansatte, 

valgte vi å bruke videre to problemstillinger: «HVORDAN LEGGE TIL RETTE FOR GOD LEK 

PÅ MORGENEN» for storbarn og: «HVORDAN MØTE BARNS INNSPILL I FRILEKEN» På 

småbarn. Nye ped.ledere har uttrykt at det likevel hadde vært enklere å jobbet ut fra en 

problemstilling de selv hadde vært med på å komme fram til. Da hadde de hatt et tettere forhold 

til det de skulle lede. Det bekrefter altså det jeg skrev over her, at det er viktig at alle er med 

fra starten. Det er derfor noe vi må ta med oss inn i nye utviklingsprosjekter. 

Utviklingsleders erfaring er at forankring er en prosess som må gjentas. Dette har vi gjort først 

og fremst ved å ha problemstillingene synlige på veggen på avdelingene, som en påminnelse. 

Det samme gjelder også malen for voksenrollen (s.3) Forankring skjer også gjennom å skrive 

praksisfortellinger. I starten var oppdraget bare å skrive en praksisfortelling. Etter hvert har vi 

som ledere krevd at det skal være fra en situasjon i forbindelse med voksenrollen og lek. Dette 

er med på å sette fokuset der det skal være. Under refleksjonsrunder av fortellingene gir det 

også større mulighet for læring og nye måter å tenke på, knyttet opp mot utviklingsarbeidet. 

 

 



  
 

 
 

 

  

En tur på togstasjon kan være en felles opplevelse som kan inspirere til lek 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 Mål for utviklingsarbeidet 
Våre mål for utviklingsarbeidet har vært: 

•Utvikle et reflekterende personale. 

•Ansatte skal øke kompetansen på å legge til rette for lek. 

•Styrke veilederkompetansen til pedagogiske ledere. 

 Verktøy vi har brukt 
Vi ble tidlig gjort kjent med verktøyet praksisfortellinger. Dette er fortellinger fra hverdagen med 

barn og ansatte. Alle fikk sin egen lille notisbok for å skrive sine fortellinger i. Disse ble så tatt 

med inn igjen på møter som var avsatt til utviklingsprosjekt. Det kunne være både 

avdelingsmøter og møter for hele personalgruppa. Praksisfortellingen som ble valgt, ble så 

gjort gjenstand for refleksjon. Dette kunne føles komplisert i starten, vi lagde derfor et skjema 

å gå ut i fra, hvor bl.a disse punktene var med: 

•Hvordan tenker du dette var sett fra barnets perspektiv? 

•Hvordan kan du knytte dette opp mot våre mål og verdier? 

 Dette er et verktøy som har fått oss til å reflektere rundt vår praksis knyttet til voksenrollen i 

leken. 

Et annet verktøy vi har brukt noe, er pedagogisk sol. Der setter vi ei setning eller et ord i midten 

av sola. På strålene rundt skriver vi så inn det vi tenker rundt det som står i midten. Dette har 

også vært et godt refleksjonsverktøy. 

 Faglig påfyll 
Pedagogiske ledere har fått faglig påfyll på flere måter. Vi har hatt veiledninger og forelesninger 

fra våre veiledere fra DMMH. Dette har vært en styrking i å lede et utviklingsarbeid. Det har 

også vært ledersamlinger i hele Gauldalsregionen. Her har ledelse vært et gjennomgående 

tema. Knyttet opp mot språk og lek. For å gi ledelse et løft har dette vært viktig og nyttig. Disse 

innspillene har gjort oss tryggere i rollen som ledere.  

Hele ansattegruppa har også fått faglig på fyll i forhold til lek og språk. Røros kommune har 

leid inn foredragsholdere som har hatt fokus både på språk og lek.  Å høre et foredrag gir ikke 

nødvendigvis i seg selv et kompetanseløft i barnehagen. På to av forelesningene har alle fått 

beskjed om å plukke ut to ting som berører dem, og som de vil ta med seg inn i arbeidet i 

barnehagen. Ved at vi samlet disse punktene på et personalmøte etterpå, fikk alle et bilde av 

hva vi satt igjen med etter foredragene.  



  
 

 
 

 

 Ledelse av utviklingsarbeidet 
Barnehagebasert kompetanseutvikling har vært en ny måte å jobbe på for oss. Vi har tidligere 

også vært med på utviklingsprosjekter. Det har vært prosjekter som har hatt større fokus på 

verktøyene som skal brukes. Her har det vært prosessen og refleksjoner som har vært viktigst. 

For noen har det vært frustrerende å ikke vite helt hvor vi skal. I barnehagebasert 

kompetanseutvikling blir veien til mens vi går. Det har derfor vært veldig nyttig med veiledning 

av lederrollen underveis. Også med tanke på framdrift. Samtidig har vi gjort ledererfaringer 

selv ute på avdelingene. Som utviklingsleder på en så stor barnehage, har også jeg måttet 

finne veien underveis. Min rolle har etter hvert blitt å holde oversikt, samle trådene i det som 

har foregått ute på avdelingene. Samtidig har jeg også vært en motivator og løftet fram det de 

forskjellige avdelingene har gjort, knyttet mot barna. 

 Hvor er vi ved prosjektets endestasjon 
Jeg velger å bruke en praksisfortelling som en oppsummering. Den forteller om et personale 

som har blitt mer oppmerksom på barns samvær og lek. Den forteller om et personale som 

har lært noe om hvordan vi kan legge til rette for god lek og gode språkmiljøer: 

Under frilek opplevde vi at barna begynte å spise mer og mer på lekene vi hadde på 

avdelingen. De gikk rundt å sa at dette er en is, dette er en fisk, jeg spiser grøt osv. Vi hadde 

da en periode ikke «lekekjøkkentingene» inne på avdelingen, så de hadde ikke tilgang til dette. 

I starten før vi oppfattet hva leken gikk ut på sa vi at de ikke måtte spise på lekene. Etter mer 

observasjon og involvering i barnas frilek så vi at de lekte fint sammen når de var i denne 

leken. Vi bestemte oss derfor for å utvide barnas innspill, og lagde en kafé på avdelingen. Vi 

laminerte bilder, fikk inn bord og stoler og ordnet en skikkelig kafé. Etter at vi ordnet denne 

kafeen har det blitt mer «late som om» lek og flere har blitt med inn i leken og tatt ulike roller 

etter at vi tok barnas innspill under den frie leken.  

Som jeg skrev over, har dette vært en ny måte å jobbe på for oss. Gjennom disse 3 årene har 

vi gjort gode erfaringer å ta med oss videre. 

Vi er enig om at det å ha en utviklingsleder, en som har det overordnede ansvaret og oversikten 

er viktig. Ikke minst er det viktig å ha en overordnet som holder fokuset oppe i hverdagen. Nå 

får vi håpe vi slipper så enorme omveltninger som vi har hatt disse årene, en gang til. Det kan 

likevel være vanskelig noen ganger å se hvilken vei en skal gå. Da kan det være nyttig å ha 

en som hjelper til å finne ny vei. 



  
 

 
 

 

Vi er godt på vei i å nå målene våre. Vi er et personale som i dag er mye mer reflektert enn vi 

var for 3 år siden. Handler så dette bare om at vi har hatt fokus på det? Det handler nok om 

det, samtidig har det også vært nyttig å ha et konkret fokusområde å reflektere rundt. Har disse 

årene gjort at vi har arbeidet oss sammen som en enhet? Nå har forutsetningene endret seg 

underveis. Nå er vi samlet i et bygg. Det i seg selv trenger ikke føre til at en føler seg som en 

enhet. Når det er sagt, føler vi nok at nettopp det å ha et felles fokus og bruke felles verktøy, 

har ført til at vi i dag kjenner på en større fellesskapsfølelse. I disse dager er vi i gang med å 

berede grunnen for et nytt utviklingsarbeid. Denne gangen helt på egenhånd. Også når det 

gjelder ledelse. De erfaringene og den kompetansen vi har opparbeidet disse 3 årene, gjør at 

vi likevel går inn i dette nye, med en grunnleggende trygghet om at vi har lært mye. Alle 

pedagogiske ledere uttrykker at disse årene har gjort oss tryggere i lederrollen. Dette er takket 

være at lederrollen har vært i fokus. Vi har også fått noen nye verktøy å bruke, som hjelper 

oss i refleksjon og dermed kompetanseheving innenfor det området vi velger. 

Vi har blitt mer oppmerksom på hva som skal til for å få til god lek. Dette er noe vi skal prøve 

å ta med oss videre. Noe som nesten alle avdelinger har jobbet med, er f.eks å lage forskjellige 

lekesoner, med forskjellige temaer. Vi har også blitt mer bevisst på utskifting av leker. Nye 

leker gir ofte ny inspirasjon til lek. Vi ser nå fram til å ta fatt på et nytt utviklingsarbeid, med de 

erfaringene vi har gjort, på godt og vondt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

4 ØYA BARNEHAGE 
Utviklingsleder: Trude Todalshaug Sjøvold 

 

 
 

 Det gode samspillet″ 
 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den nonverbale 

og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. De voksne må 

være en god samtalepartner for barna. I rammeplanen står det at gjennom dialog og samspill 

skal vi som jobber i barnehagen gi barna støtte i å kommunisere, medvirke, forstå, lytte og 

skape mening. Gjennom barnehagehverdagen skal alle barn få delta i aktiviteter som 

fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Vi jobber daglig med språk i 

barnehagen. Dette skjer blant annet gjennom samlingsstund, lek, lesing av bøker eller i 

hverdagssamtaler med barna. Gode samtaler kan bli til hvor som helst, når som helst og kan 

handle om det meste.  

 

Øya barnehage ligger i sentrum av Røros og består av tre avdelinger med 39 barn og 13 

ansatte. I løpet av disse tre årene har det vært mye utskifting av det pedagogiske personalet, 

noe som har påvirket vårt språkprosjekt. Vi har hatt fire forskjellige utviklingsledere, samt at 

ingen av de pedagogiske lederne som jobber her nå har vært med under hele 



  
 

 
 

 

prosjektperioden. I tillegg omorganiserte vi avdelingene i 2017, og brukte god tid og mye 

refleksjon i ledergruppen for å få dette til på best mulig måte.  

I denne rapporten ønsker vi å belyse erfaringer vi har gjort oss underveis, både om det å 

lede et utviklingsprosjekt og om det arbeidet vi har lagt ned for å skape et godt språkmiljø for 

alle barn i barnehagen. Det treårige prosjektet har hos oss blitt delt opp i to perioder. I den 

første perioden valgte småbarnsavdelingen å jobbe med det gode samspillet på stellebordet, 

mens storbarnsavdelingene jobbet med den gode samtalen rundt måltidene. I den andre 

perioden valgte vi å jobbe med språkstimulering gjennom å skape gode lekemiljø i 

barnehagen.  

 Hvordan kom vi frem til problemstillingene 
Helt i starten av prosjektet snakket vi om å ha en felles problemstilling på huset for at vi 

kunne jobbe tettere sammen på alle tre avdelingene. I denne perioden var avdelingene delt 

opp litt annerledes enn de er i dag. Helt i starten av prosjektet var avdelingene delt opp i 0-2 

år, 2-4år og 4-6år. Vi hadde også en del smågrupper hvor barna var satt sammen på tvers 

av avdelingene. Tanken med å ha en felles problemstilling var å skape enda mer samarbeid 

på tvers, og for at det skulle være enklere å jobbe sammen på personalmøter og 

planleggingsdager. Vi var innom flere problemstillinger, men klarte aldri helt å lande på en. 

Dette på grunn av forskjellige behov på avdelingene. Etter flere runder med refleksjoner og 

jobbing med problemstillingene, fant vi i ledergruppen ut at for å finne en problemstilling som 

alle ble komfortable med måtte vi finne en for hver avdeling. Vi visste da at avdelingen kom 

til å bli endret fra neste barnehageår til en småbarnsavdeling og to avdelinger med barn fra 

2-6 år. Etter at vi hadde bestemt at vi skulle finne en problemstilling for hver avdeling ble ting 

litt lettere. Vi gikk alle gjennom barnehagedagen på et avdelingsmøte for å se hvilke perioder 

av dagen vi kunne gjøre mer ut av for å øke språkstimuleringen for barna. Det at det også 

kom en veiledning med Kari fra DMMH i denne perioden gjorde at ting løsnet litt for oss. 

Denne veiledningen var for hver enkelt avdeling, og det at alle ansatte fikk være med gjorde 

at alle ble mer engasjerte og fikk mer felles forståelse for hva dette prosjektet skulle handle 

om og hva det kunne gjøre for vår barnehage. Flere ansatte snakket om hvor nyttig det var 

med denne veiledningen med tanke på det videre arbeidet med problemstillingene. På 

avdelingsmøtet etter veiledningen med Kari kom alle frem til en problemstilling hver. Det ble 

også jobbet systematisk med å skape felles forståelse for alle ordene i problemstillingen 

gjennom å bruke pedagogisk sol. Det å sikre at alle har felles forståelse er viktig. Det er lett å 



  
 

 
 

 

tro at alle har den samme forståelsen, men vi har flere ganger oppdaget at dette ikke alltid er 

tilfelle. Dette har vært en del av vår læringsprosess.    

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

Etter to år med den samme problemstillingen og med en hel ny pedagogisk ledergruppe 

valgte vi å endre problemstillingene. Med nye ansatte kom det inn nye innspill og nye 

spørsmål på vår praksis, og dette gjorde til at vi ville legge fokuset vårt på språk og lek. Å 

inspirere til lek gjennom å skape felles opplevelser og felles referanser for at alle kan ha likt 

utgangspunkt i leken. Dette ble en felles problemstilling for hele huset. Da gikk vi igjennom 

samme prosess med å skape felles forståelse rundt den nye problemstillingen. 

 Problemstillingene 
Hva er det som kjennetegner det gode samspillet på stellebordet? 

Hvordan kan de voksne legge til rette for gode samtaler rundt matbordet? 

Hvordan kan personalet bidra til at språk og lek blir en del av alle barnas hverdag? 

 

 



  
 

 
 

 

 Hvordan vi har jobbet med problemstillingene 
Det ble jobbet ganske likt på alle avdelingen når vi skulle finne ut hva som måtte gjøres for å 

endre praksis på de feltene vi hadde valgt. Alle ansatte fikk i oppgave å skrive 

praksisfortellinger som handlet om det vi jobbet med. Mange syntes dette var vanskelig og litt 

skummelt. Hva skal jeg skrive om, hva bør være med, hvor lang skal den være, hva bør den 

inneholde og hvor mye bør den inneholde, skal det være en fortelling med et problem osv. 

Dette er spørsmål som dukket opp. Da fant vi i ledergruppen ut at vi måtte ufarliggjøre denne 

måten og jobbe på. Mange tenkte nok for vanskelig, inkludert oss selv. Vi måtte øve oss. Da 

startet de pedagogiske lederne med å skrive ned stikkord, gylne øyeblikk og noe som 

berørte oss og tok med på avdelingsmøter. Her reflekterte vi rundt det som ble tatt opp og 

etter noen runder ville også resten av personalet prøve seg. Det var viktig for oss i 

ledergruppa at denne måten å jobbe på skulle bli bra for alle sammen.  

 

 

 

 

Når vi hadde blitt tryggere på denne måten å jobbe på ble praksisfortellinger rundt 

problemstillingen vår med på å få oss til å endre praksis. Vi ble tryggere på hverandre og det 

gjorde til at vi ble tøffere på å snakke med hverandre om hva vi skulle gjøre for å endre 

praksis selv om dette kunne treffe enkelte mer enn andre. De pedagogiske lederne brukte 

praksisfortellinger i veiledning av hverandre i vårt samspill med barn. Dette for å bli mer 

bevisste på oss selv, gå dypere i oss selv og hjelpe hverandre med å sortere handlingene 

våre. Bevisstgjøre praksis – endre praksis. Det å jobbe med praksisfortellinger har hjulpet 

oss alle med å skape en bedre barnehage, vi blir mer reflekterende voksne og vi øker 

kunnskapen vår. 

 

Det siste året har vi på pedagogisk ledermøter brukt reflekterende team som et 

arbeidsverktøy. Først snakket ″veisøkerne″ uforstyrret om det de ville diskutere etterpå fikk 

det reflekterende teamet reflektere over det de har hørt. De som ble veiledet satt stille og 

hørte på dette. Ved å lytte åpent til hverandres samtaler og samtaler om samtaler ga det oss 

viktig inspirasjon til egen bearbeiding og ny erkjennelse av vår måte å arbeide på og tenke 

på. (Nissen mfl, 2015). Temaene som ble tatt opp var knyttet til våre problemstillinger. 

″Dette har jeg ikke gjort før. Jeg vil prøve og jeg klarer det″ – assistent. 



  
 

 
 

 

Foreløpig har dette kun blitt brukt på pedagogisk ledermøte, men tanken er å ta det videre til 

både personalmøter og avdelingsmøter. 

 Å lede et utviklingsprosjekt 
På grunn av mye utskiftinger i personalet har vi hatt fire utviklingsledere i Øya barnehage på 

disse tre årene. Dette har preget utviklingsprosjektet på godt og vondt. På den ene siden har 

det ført til at vi har brukt lengre tid, vi har ikke alltid har hatt oversikt over hva som er gjort og 

hva som må gjøres og det har vært utfordrende med overføring av informasjon til nyansatte. 

Mye kunnskap og mye informasjon går tapt når noen slutter. På den andre siden så har nye 

medarbeidere styrket personalet, vi har fått nye ideer inn og de har bidratt med spørsmål og 

undringer som har fått oss til å reflektere enda mer over vår praksis. Dette har igjen ført til at 

vi har blitt bedre på refleksjon i ledergruppen og ute på avdelingene. Selv om det har vært 

mye utskifting har vi alltid hatt et godt lederteam som har jobbet godt sammen og stødige 

assistenter og fagarbeidere som har tatt tak og fortsatt å jobbe med utviklingsprosjektet ute 

på avdelingene.  

Det har ofte føltes som man har tatt et skritt frem og to tilbake, det er da det har vært viktig 

for oss å ta opp tanker og meninger blant alle ansatte og møte disse på en anerkjennende 

måte. Vi har satt av tid til refleksjoner og spørsmål som har dukket opp og tatt tak i de 

utfordringen vi har hatt. Det at vi har brukt praksisfortellinger har gjort at arbeidet alltid har 

kommet seg videre.  

Tid er en ressurs og lederutfordring. Til tider har det vært vanskelig å prioritere saker og 

noen ganger har språkprosjektet falt bort. Dette spesielt ved utskifting av personal da det er 

mye å sette seg inn i for nyansatte. I ettertid ser vi at i slike overganger skulle vi i lederteamet 

vært mer tydelig i å sette personalet inn i språkprosjektet. Dette er en erfaring vi tar med oss. 

Midtveis i perioden satte vi språkprosjektet/refleksjonene inn i en struktur, inn som et fast 

punkt på pedagogisk ledermøtene, avdelingsmøtene, personalmøter samt plandagene. Vi 

fikk deretter et bedre driv i prosjektet, derpå mer refleksjon i lederteamet samt ute på 

avdelingene.  

Det er spennende å lede et utviklingsprosjekt når man ser at det skjer endringer hele veien 

og man har et personale som virkelig ønsker å utvikle seg og gjøre det beste de kan i møte 

med barn. 

Helt i starten av prosjektet bestemte pedagogisk leder på en av storbarnsavdelingene at vi 

ville spørre barnevernet om de kunne komme og lære oss enkle teknikker på hvordan skape 



  
 

 
 

 

gode samtaler med barn. De kom på et avdelingsmøte og vi fikk frisket opp og lært mye nytt 

om akkurat dette. Vi har fått tilbakemeldinger fra ansatte som synes det er motiverende å få 

inn små kurs, så dette tenker vi at vi gjøre mer av på personalmøter og planleggingsdager. 

Vi har også hatt stort utbytte av veiledningene med DMMH. Det har vært nettverk for 

pedagogiske ledere, veiledning for utviklingsledere, veiledning for styrere, veiledning i 

barnehagen og selvstyrt veiledning for utviklingslederne. I tunge tider har disse nettverkene 

vært med på å løfte oss opp. Det å få snakke med andre i samme situasjon, dele ideer og 

inspirere hverandre har bidratt til den utviklingen som har skjedd hos oss.   

 Hvordan har utviklingsprosjektet endret vår praksis i 
barnehagen.  

Det er når man setter seg ned og ser på alt som er gjort at man faktisk innser hvor mye som 

har endret seg siden vi startet dette prosjektet. 

På småbarnsavdelingen har stellesituasjonen blitt til en stund hvor alt fokus ligger på det ene 

barnet. En stellesituasjon hvor sanger, rim og regler blir flittig brukt av barna og den voksne. 

En voksen som tar seg god tid sammen med barnet og gjør stellet til en god opplevelse med 

mye språkstimulering. De voksne har blitt roligere og barna mere tilfredse i stellesituasjon. 

Jeg tror vi kan si at stresset med å haste videre er borte. Her er en av de populære reglene 

som blir brukt på stellebordet på småbarnsavdelingen.  

 

 

 

 

 

 

På storbarnsavdelingene har det skjedd mye med samtalen rundt måltidet. Vi har erfart at 

gode samtaler skapes når barna har felles erfaringer og opplevelser, noe som vi må legge til 

rette for. Måltidene preges av hyggelige samtaler, deling av opplevelser, nysgjerrighet 

ovenfor hverandre og voksne som er interesserte og nysgjerrige på det barna har å si og 

som sørger for at alle slipper til. Samlinger, samtaler og opplevelser blir ofte samtaleemne 

rundt bordet, og barna deler av sine erfaringer om det som blir snakket om.  

Ved å sette fokuset på lek og språk har vi forhåpentligvis blitt bedre på å tilrettelegge for lek. 

Vi har blitt enda mer bevisst på det fysiske rommet og hvordan lekemiljø inspirerer til lek, noe 

Det var en liten harepus, som ville bygge seg et hus.  
Ikke der, ikke der, ikke der, men der. (kiler barna under armene og under haka) 



  
 

 
 

 

som igjen fører til språkstimulering for barna. Vi har jobbet mye med å plukke opp barnas 

innspill og deres interesser for å lage aktivitetsdager og lekeverdener som de har lyst til å 

være med på. Vi skaper felles opplevelser som igjen fører til at mange har like referanser til 

leken som foregår, dette gjør det lettere å delta i en lek. Vi har også erfart at lek i små 

grupper sammen med en lekende voksen gjør det enklere for mange å komme seg inn i lek. 

Vi bruker mer og mer tid i små grupper. Vi har havnet i refleksjoner om voksenrollen, rutiner 

og regler og vi har reflektert mye rundt disse spørsmålene som har dukket opp. Vi har blitt 

mye bedre på å stille spørsmål ved vår praksis og reflektere rundt dette. Det har ført til at det 

har blitt mange endringer i løpet av disse tre årene. Mye har skjedd med tankemåtene våre, 

holdningene våre og ikke minst verdigrunnlaget i barnehagen. Vi har blitt mye mere bevisst 

på de valgene vi tar og svarene vi gir. Mye har skjedd med oss som voksne i møte med barn. 

De refleksjonene vi har hatt har bidratt til å øke den barnehagefaglige kompetansen i 

personalgruppen. 

 Personalets refleksjoner rundt egen praksis 
- Bevisst på hvordan jeg stiller spørsmålene – åpne spørsmål 

- Bevisst på å gi barna tid i samtaler – tid til å svare, venter på tur. 

- Blitt mer lyttende, tålmodig, se med barna sine øyne 

- Mer bevisst på det vi sier til barna. Viktigheten av å være gode språkmodeller.  

- Tar meg bedre tid til samtale med enkeltbarnet 

- Blitt mye roligere i stellesituasjon, bruker den tiden vi trenger. Haster ikke videre til 

neste stell. Synger, tuller og snakker med barnet.  

- Tar meg mer tid til å lytte, gi tenkepause, vise at fokuset mitt er på det barnet jeg 

snakker med.  

 Oppsummering 
Gjennom dette prosjektet ser vi at det har blitt stor endring i praksisen i barnehagen. Vi har 

blitt ansatte som er mye mer reflekterte og som stiller spørsmål rundt vår praksis. Selv om 

man alltid har reflektert over voksenrollen i barnehagen har flere blitt tryggere til å si sine 

meninger og blitt tydeligere. Vi har satt av mer tid på avdelingsmøter og personalmøter til å 

reflektere. Gjennom prosjektet har vi også blitt bedre på å skriftlig gjøre våre 

praksisfortellinger i større grad, og man har satt av tid til å reflektere sammen. Som ledere 

tenker vi at refleksjon bidrar til ny læring og dertil endring i praksis. I dag anvender vi mere 



  
 

 
 

 

refleksjon i barnehagen, men det å tørre å dykke dypere, og å være mer kritiske, kan vi jobbe 

mere med. Vi må fortsette å jobbe med refleksjon kontinuerlig, for å få dette verktøyet til å 

befeste seg godt. For oss var det fire utviklingsledere, tre styrere og skifte av pedagogiske 

ledere gjennom prosjektet og vi har nok lært at det må gjøres en mye bedre jobb med å 

skrive ned og finne metoder for å bringe kunnskapen videre slik at vi slipper de store 

pausene i disse overgangene. 

I forhold til språkarbeidet i barnehagen har vi tidligere opplevde enkelte barn som sjeldent tar 

kontakt med voksne og som trakk seg unna når vi prøvde å innlede en dialog. Barn er 

forskjellige og noen er mindre pratsomme enn andre, men nå føler vi at de voksne har blitt 

bedre på å holde samtalen i gang slik at alle deltar mer aktivt i samtalen. Flere av barna har 

blitt flinke til å skape dialoger. Samtalene dreier seg om ulike tema, hovedsakelig inspirert av 

det de opplever i hverdagen.  

I alle opp og nedturer gjennom dette prosjektet har vi gjort oss erfaringer som kommer til å 

hjelpe oss med det videre arbeidet. Dokumentasjon, kontinuitet og struktur blir viktige 

faktorer for oss nå når vi skal drive nye utviklingsprosjekt.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

5 STENBRÅTTET BARNEHAGE 
Utviklingsleder: Merete Lohn 

 
 
 

 

 

Vi er en privat, foreldre eid barnehage med to avdelinger, en småbarns – og en storbarns 

avdeling med totalt 35 barn. Vi er ti ansatte, hvorav fem er barnehagelærere og fem er 

fagarbeidere/ assistenter. Underveis i utviklingsarbeidet har vi fått en ny medarbeider, ellers 

har personalet vært stabilt.  

Denne rapporten skrives av utviklingsleder ved hjelp av alle medarbeidere i barnehagen. Vi 

har benyttet oss av dialogseminar for at alle stemmer skal bli hørt i denne prosessen, og alle 

i ledergruppen har lest rapporten underveis og kommet med tilbakemeldinger.  

 I begynnelsen 
I forkant av utviklingsarbeidet gjennomførte vi en kartlegging av språk og kommunikasjon. I 

etterkant når vi skulle se på svarene vi hadde avgitt, ble vi i personalgruppen enig om å se 

nærmere på det vi hadde kommet dårligst ut på. Dette var samtalen mellom voksen og barn. 

Etter at vi hadde valgt samtalen, ble vi i språkgruppa enig om en felles problemstilling. 

Denne ble; 

 «Hvordan utnytte samtalen i hverdagen – for å sette fokus på språkutvikling?»  



  
 

 
 

 

Vi tok med problemstillingen i et dialogseminar for å få tilbakemeldinger fra alle ansatte på 

hvordan de forsto denne problemstillingen, og her er noen av tilbakemeldingene: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Etter å ha jobbet med denne problemstillingen det første året, så fant vi ut at tiden var moden 

for å ansvarliggjøre den enkelte ansatte tydeligere. Vi hadde noen runder med 

dialogseminar, vi definerte ordene i problemstillingen, og kom i fellesskap frem til en annen 

problemstilling med denne ordlyden:  

«På hvilke måter kommuniserer jeg for å møte barnets innspill?»

  

 

Røros kommune satte seg også noen mål for den barnehagebaserte kompetanseutviklingen, 

disse var: 

• Øke personalets kunnskap og bevissthet rundt utviklingsarbeid og ledelse 

• Skape et godt språkmiljø for alle barn 

• Styrke den faglige kompetansen for alle ansatte 

Barnets 
innspill

Rope

Gråte

Blikk

Peker

Verbal 
kontakt

Tar direkte 
kontakt 
med en 
voksen

Kommu-
nikasjon

Alder/ 
modning

Talespråk

Kroppsspråk

Sender/ 
mottaker

• Voksenrollen – hvordan møter jeg barna i samtale? 

• Ta seg tid til å samtale, vise tålmodighet i samtalen 

• Interesse, være tilstedeværende 

• Hvilket kroppsspråk bruker vi? 

• Fra barnets perspektiv opplevde de at flere barn oppsøkte ansatte for å 

samtale 

• Språkutvikling og samtale var nøkkelord 



  
 

 
 

 

Vi i Stenbråttet barnehage satte dette som mål: 

• Lære å drifte utviklingsarbeid i egen barnehage 

• Reflektere over, og dele praksisfortellinger. Tørre å gå i dybden- kraftfulle  

• At barna møter interesserte/tilstedeværende voksne som evner å skape et godt 

språkmiljø. Synliggjøring på alle nivå  

 Vi løfter i fellesskap 
I forbindelse med at vi hadde valgt samtalen, med fokus på språkutvikling, så ble det viktig 

for oss å øke kunnskapen til alle ansatte rundt nettopp dette området. Vi etablerte raskt en 

språkgruppe på barnehagen, som besto av styrer, utviklingsleder og pedagogisk leder. I 

tillegg brukte vi også tid i barnehagens ledergruppe som består av oss i språkgruppa, samt 

to barnehagelærere. Vi besluttet i disse foraene at vi skulle lese TRAS-håndboken, den 

inneholder teori om språk og språkutvikling, samt at vi er pålagt å bruke TRAS-skjema som 

dokumentasjon og verktøy for å dokumentere språkutvikling hos barn, i barnehagene her på 

Røros. Dette ville ikke bare gi oss et teoretisk og faglig løft, men også en bedre forståelse for 

hvordan disse skjemaene skal forstås, og fylles ut.  

Vi startet ambisiøst og leste en teoridel, for så å ta et dialogseminar hvor alle fikk komme 

med noe av det de hadde lest. Så lagde vi, sammen, en oversikt for hvert enkelt felt, med 

stikkord og ting det var viktig å komme på. Etter en stund kom det frem at dette var en 

utfordrende og ukomfortabel situasjon for enkelte. Det var vanskelig å lese teori, samt det å 

komme frem til noe en ville dele. Men vi besluttet å gjennomføre opplegget, og i ettertid ser vi 

at dette var en riktig beslutning. Vi tror at dette har sammenheng med at vi tok oss tid, 

sammen, slik at vi til tider leste teori sammen på avdelingene, vi snakket om ulike måter å 

lese på, og vi snakket med hverandre om det vi hadde lest og knyttet det til 

hverdagssituasjoner og praksis. Vi merket at alle kunne bidra, og rundene ble ikke lenger 

innledet med «dette liker jeg ikke», men heller med episoder, situasjoner og 

praksisfortellinger.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

Her er noen av punktene som kom frem når vi satte opp tidslinje i forhold til TRAS-lesing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har alle ansatte jobbet med seg selv, og det har blitt en kultur for å dele med hverandre. 

Vi har også fått tilbakemeldinger på at enkelte ansatte ønsker å lese mer, og de har tatt 

initiativ selv for å finne teori knyttet opp mot det vi jobber med. Dette ble en metode vi tok 

med oss inn i implementeringen av den nye Rammeplanen.  

 Arbeidsmåter 
• Praksisfortellinger: Vi ønsket også å bruke praksisfortellinger som en mulighet for å 

reflektere over egne samspillsituasjoner sammen med barn. Det å skrive 

praksisfortellinger var noe som måtte læres, både det å sette ord på ulike situasjoner, og 

ikke minst det å finne ut hvilke situasjoner som egnet seg. Her benyttet vi oss av et tips vi 

fikk på et av de felles personalmøtene i regi av Dmmh. Her hadde Kari Kvistad  

med seg flatbrød, som vi alle skulle finne en historie til, eller en situasjon som vi 

assosierte med flatbrød. Vi tok med oss dette tilbake til barnehagen, og la frem en vott på 

bordet under neste personalmøte. Så ba vi alle sammen om å skrive om noe de 

assosierte med votter. Her kom det frem enkelt-episoder, hvor vottene hadde stått i 

fokus, og det kom frem tekst om alle de ulike vottene vi er borti i løpet av et år i 

arnehagen. Da var vi i gang. Etter dette fulgte det skrive- oppdrag i form av 

praksisfortellinger som kunne assosieres med det vi leste, samt situasjoner knyttet til 

problemstilling. 

Jeg hjelper småbarnsavdelingen med påkledning, og jeg 
har nettopp hjulpet ei jente på med klærne og vi går mot 
yttergangen. Jeg henter vottene hennes for å ta de på. Da 
ser hun på meg, og sier «ikke ta tå vottan ute nei?» 

• Ga «aha» opplevelser 

• Satt igjen med tanker om hvordan vi 

tidligere hadde utfylt skjemaene 

• Gjenkjennende i forhold til egen praksis 

• Bekreftende i forhold til egen praksis 

• Skapt bevissthet mellom teori og 

praksis 

• Et felles løft for personalet 

 



  
 

 
 

 

• Dialogseminar: det tok tid før vi kom i gang med dialogseminar. Utviklingsleder hadde litt 

erfaring fra dette etter videreutdanning i veiledning, samt at vi brukte det i 

veiledningsforumet for utviklingsledere, ledet av Kjersti og Kari fra Dmmh. For at vi skulle 

komme i gang med dette, valgte vi å begynne på ledelsesnivå først. Vi ga i oppgave å 

finne noe som engasjerte oss og dele dette under en runde på møter. Så bestemte vi oss 

for å ta det med på personalmøter. Her delte vi inn personalet i to grupper, hvor de to 

pedagogiske lederne ledet hver sin gruppe. Dette fungerer bra, og vil være noe som 

videreføres i barnehagen.  

• Pedagogisk sol: dette er et kjent verktøy for å få frem de ulike stemmene. Vi brukte 

denne når vi skulle jobbe med å lese teori om TRAS, og vi brukte den når vi skulle 

definere ordene i problemstillingene.  

• Tidslinje/ Lemniskaten: Etter å ha jobbet i ett års tid med utviklingsprosjektet, så fikk vi 

tips av Kjersti om å benytte oss av en tidslinje. Her gjaldt det å få en oversikt, samt å se 

sammenheng mellom det vi holder på med. Hvordan henger ting sammen egentlig? Det 

vi opplevde ved å ta et blikk bakover og stoppe opp ved det vi hadde gjennomført, var at 

flere opplevde å nettopp se sammenhengen. Vi så også nærmere på det hver enkelt satt 

igjen med fra de ulike stopp-punktene i tidslinjen. Hva hadde berørt dem, og hva husket 

de? Vi gikk tilbake på tidslinjen og vi så på hva vi holdt på med til dags dato. Her kan vi 

vise til lemniskaten, som jo er en modell som nettopp viser at man må kunne ta blikk 

bakover for å være i en utvikling fremover. Det var ikke bare det å skulle se 

sammenhengen som ble viktig for oss, men her fikk vi også en metode for å få alle med.  

 

 

 



  
 

 
 

 

 Opp fra baklomma 
Så hva er det med den baklomma? Jo, en av suksessene og utfordringene i 

utviklingsprosjektet har vært å få med alle. Det er ikke bare det å skulle lede andre i utvikling 

og kompetanseløft, men også å selv skulle være under utvikling. Her vil vi beskrive et 

opplegg som har fungert godt for alle ansatte i Stenbråttet . 

Hver vår velger vi ved hjelp av ideer og innspill fra alle ansatte, hva neste års tema skal 

være. Styrer henger opp et stort ark, med ei stor sol, hvor hver enkelt ansatt kan skrive 

forslag på neste års tema. Dette henger lett tilgjengelig og synlig på døren til 

personalgarderoben.  Man kan skrive så mange forslag en bare vil. Så tar vi det med oss til 

ledergruppen, hvor vi ser på de ulike forslagene, drøfter dem opp mot barnehagens vei 

videre og vi ser også tilbake, her også lemniskaten, om noen av forslagene har vært oppe 

tidligere år. Når vi har valgt tema, så begynner planleggingen for neste år.  

 

Vi setter av tid på planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter, slik at hver enkelt 

ansatt kan løfte sine ideer og få mulighet til å komme med innspill på hvordan vi kan jobbe 

med temaet som er valgt. Temaet for det siste året hvor vi har jobbet med barnets innspill, 

har vært «Bok». Vi fant ut at dette passet godt sammen med utviklingsprosjektet, og vi brukte 

tid i forkant på å vinkle problemstillingen inn mot bøker, høytlesning og samtalen. Hvordan 

møter vi barns innspill under f.eks høytlesning? Og enda viktigere, hvordan sikre at alle 

barna får mulighet til å komme med innspill i møte med høytlesning?  

 

     

 



  
 

 
 

 

Vi drøftet dette i språkgruppa, og bestemte oss for å innføre noe som utviklingsleder hadde 

hatt om under videreutdanning, om språk og språkmiljø. Her ble vi kjent med ordet 

«baklommefortellinger». Dette er fortellinger som du lærer deg utenat, du trenger ikke mange 

rekvisitter eller konkreter for å fortelle dem, og de kan fortelles uavhengig av hvor du er. Før 

sommeren i 2018 så bestemte vi at alle skulle lese teori om teknikker om hvordan man lærer 

seg fortellinger utenat. Vi gjennomførte et personalmøte der vi gikk sammen tre og tre, hvor 

vi fikk utdelt hver vår historie som vi skulle lære oss ved hjelp av de ulike teknikkene som vi 

hadde lest om, for så å fremføre historien til de andre. Dette fungerte godt, og ble på en måte 

en «kickoff» før høstens arbeid. På slutten av personalmøtet fikk alle beskjed om å velge seg 

en fortelling i løpet av sommeren, som skulle bli deres egen baklommefortelling fra høsten.  

Når høsten kom hadde alle funnet sin fortelling, noen hadde valgt kjente fortellinger, andre 

hadde egenopplevde eller muntlig overleverte fortellinger fra barndommen, og noen hadde 

funnet en fortelling de ikke hadde kjennskap til fra før. Så gjaldt det å lære seg fortellingen og 

øve på formidlingen av den.  

 

Her hentet vi inn Kirsti Sæter som jobber med formidling av historier. Hun var med oss på et 

personalmøte, hvor hun lærte oss teknikker for å huske fortellingene, samt hvordan vi ved 

hjelp av enkle virkemidler kunne jobbe med hvordan vi formidlet fortellingene for andre. Dette 

var et godt utgangspunkt for alle ansatte. 

Senere på høsten kjøpte vi inn egne kasser som lignet på bøker, hvor man kunne legge 

konkreter til fortellingen sin, for så å sette den lett tilgjengelig inne på avdelingen. Dette har 

fungert fint, og fortellingene har blitt brukt spontant under måltid, overgangssituasjoner, i 

frilek ute og inne, samt planlagt i samlinger og organiserte grupper.  

 Språkmiljø – og samtalekultur 
Vi hadde tidlig fokus på oss selv som samtalepartnere, hvordan var vi sammen med barn? 

Hvordan kunne vi bli bedre på å møte barnas innspill, og hvordan jobber vi med dette? Vi 

gjennomførte vurderinger av oss selv som samtalepartnere, vi fylte ut et skjema om vår egen 

samtalekultur og samtalestil, vi hadde dialogseminar hvor vi løftet opp det å snakke med- og 

til barn. Vi skrev praksisfortellinger om ulike samspillsituasjoner med barn, som vi hadde 

opplevd, både de positive og negative situasjonene. Vi løftet opp de praksisfortellingene hvor 

vi selv hadde opplevd å lykkes, men også der vi følte at vi hadde «mislykkes». Vi delte 



  
 

 
 

 

opplevelser knyttet til «baklommefortellingene» våre, blant annet med fokus på barnas 

innspill.  

Et av de «redskapene» for å kunne jobbe med samtalen og barn, er samspillssirkelen. 

Denne ble et lett og håndgripelig verktøy for alle ansatte. Denne sirkelen gikk ut på at man 

får et innspill fra barnet, man sender et signal til barnet, og avventer for å få en bekreftelse 

fra barnet. Dette var lett å jobbe med, og flere av de ansatte nevner samspillssirkelen når de 

oppsummerer hva de sitter igjen med etter utviklingsprosjektet. Vi gikk inn på Udir.no og fant 

eget materiale på det med samspillssirkelen. Her ligger det også en video som var nyttig å 

se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Har vi nådd målene våre? 
• Lære å drifte utviklingsarbeid i egen barnehage 

• Reflektere over, og dele praksisfortellinger. Tørre å gå i dybden- kraftfulle  

• At barna møter interesserte/tilstedeværende voksne som evner å skape et godt 
språkmiljø. Synliggjøring på alle nivå  

 

Vi er på vei. Vi har nå hatt 3 år på å øve oss på arbeidsmetoder og lære oss verktøy for å 

drive et utviklingsarbeid. Det er nå vi skal se om dette fungerer, uten hjelp fra Kjersti og 

DMMH. Det blir spennende, utfordrende og litt skummelt. Vi er trygge på hverandre i 

personalgruppen, vi har øvd oss sammen, og vi har erfart at utvikling og kompetanseløft tar 

tid. Alle må med om man skal kunne jobbe med utvikling, og vi utvikler oss i forskjellig takt, 

men ønsket om å løfte kvaliteten på samspill, refleksjoner og skape en kultur for deling, den 

ligger i bunn.  

Hvordan skal vi kunne måle om barna i Stenbråttet møter interesserte og tilstedeværende 

voksne som evner å skape et godt språkmiljø? Vi må jobbe med oss selv! Er jeg den 

voksne? Hva gjør jeg hvis jeg opplever at jeg ikke er det, eller hva med andre ansatte? Tør vi 

 

• Les barnets signal 

• Gi barnet et godt svar 

• Vent på barnets svar, for 

å få bekreftet om du har 

forstått barnet rett. 



  
 

 
 

 

å si ifra? Dette er store og interessante spørsmål, som det hele tiden må reflekteres over. Vi 

er på vei. Og vi håper at vi har tatt et stort steg på veien til å bli nettopp den voksne, hver og 

en av oss.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

6 BREKKEN BARNEHAGE 
Utviklingsleder: Therese Wessel 

 

 

«Jeg hører og glemmer. Jeg ser og husker. Jeg gjør og forstår»  

      (Konfucius ca. 500 år f.Kr) 

 

 Samtaler i barnehagen 
I barnehagen er det daglige møter mellom barn og mellom barn og ansatte. I disse møtene 

ligger det lek, omsorg, læring og ikke minst mange samtaler. Det er i samtalene at vi får 

anledning til å gjøre oss kjent for andre med de erfaringer, opplevelser, tanker og følelser vi 

har, og det er i samtalene at vi også har mulighet til å bli kjent med andre og oss selv. I 

barnehagen oppstår samtalene både spontant og i planlagte situasjoner. Det som gjør 



  
 

 
 

 

samtalene i barnehagen spesielle er at de er, slik Gjems (2011) påpeker, viktige arenaer for 

barns kunnskapstilegnelse og språklæring. 

Samtaler er intersubjektive interaksjoner, og intersubjektivitet er ifølge Gjems (2009) den 

gjensidige forståelsen som utvikler seg mellom mennesker som kommuniserer. I samtaler 

med barn fungerer den ansatte både som samtalepartner og som veileder. Forholdet bærer 

preg av å være asymmetrisk, og det er de ansattes ansvar å være bevisste på å møte barna 

som subjekter. «Å anerkjenne barn som subjekt betyr å møte den enkelte som et individ som 

kan forholde seg til seg selv, med rettigheter i forhold til egne tanker og følelser» (Bae, 

2016).  

 Vår vei til en problemstilling 
Vår barnehage er en del av et oppvekstsenter, og i barnehageårene 2016 - 2019 har vi 

variert mellom 12 og 7 barn i alderen 0-6 år.  SFO holder også til i barnehagen etter skoletid, 

og der har det vært 1-3 barn fra 7-9 år. Vi har valgt å inkludere ansatte og barna på SFO i 

prosjektet vårt i og med at de tilbringer både morgener og ettermiddager sammen med oss i 

barnehagen. Vi har vært 6 ansatte fordelt på stillinger som assistente, fagarbeider, barne- og 

ungdomsarbeider, samisk språkstimulator, barnehagelærer og styrer/adjunkt. 

Satsningsområdet for vår barnehage er språk, og vår visjon er: «Med et rikt språk og mange 

venner inn i fremtiden». Det har derfor vært berikende for oss at utviklingsprosjektet har 

omhandlet språk, og fokuset har vært samtaler med barn om tanker og følelser. I 

Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017) står det blant annet at «gjennom dialog og 

samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte forstå og skape mening». 

Gjennom arbeidet med en ståstedsanalyse fant vi ut påstanden: «I vår barnehage oppfordrer 

vi barna til å sette ord på det de tenker og føler» fikk dårligst score. Vi fant dermed ut at det å 

kommunisere tanker og følelser var et tema vi ønsket å bli bedre på. Vi hadde erfart at det 

var utfordrende å starte samtaler om tanker og følelser, holde samtalene over tid og de fleste 

spørsmålene var lukkede. Bae (2009) fremhever hvor viktig det er at samspillsmønstrene i 

barnehagen er romslige. Romslige samspillsmønstre bærer preg av at personalet er lyttende 

og inkluderende, barna blir sett som subjekt og samtalene inneholder åpne spørsmål. Vi så 

at våre samspillsmønstre i samtaler om tanker og følelser bar preg av å være trange ved at 

vi blant annet ikke klarte å gi barna riktig støtte i samtalene og ved å stille mange lukkede 

spørsmål. Vi kom også frem til at vi også hadde behov for planlagte samtaler med barn, fordi 

«også i forbindelse med de planlagte aktivitetene der voksne har klare intensjoner, får barn 



  
 

 
 

 

gjerne assosiasjoner de ønsker å snakke med en voksen om» (Gjems, 2011). Vi ble enige 

om at dette var noe vi søkte å finne en løsning på når vi skulle finne et fokusområde i et 

utviklingsprosjekt. 

Sammen utarbeidet vi en problemstilling som skulle ramme inn arbeidet vårt. Vi bestemte 

oss for følgende: «Hva skal til for at barn kommuniserer tanker og følelser på en adekvat 

måte». 

For å forankre arbeidet i personalgruppen startet vi tidlig med å løfte frem begrep vi hadde i 

problemstillingen. «Å utvikle felles forståelse i en personalgruppe er grunnleggende viktig i 

pedagogisk arbeid generelt, men særskilt i utviklingsarbeid» (Kvistad og Søbstad, 2005). 

Hva betyr og hva mener vi blant annet med tanker, følelser, kommunisere, adekvat? Vi 

benyttet oss av pedagogisk sol for å få frem hva personalet la i disse begrepene. Nissen et 

al. (2015) trekker frem at arbeidet med pedagogisk sol er med på å skape felles forståelse av 

hva som kjennetegner et område, og det kan gi motivasjon for å trenge dypere ned i området 

eller umiddelbart endre noe. Et eksempel er hva vi forstod med tanker og følelser: 
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Det første vi ble oppmerksom på var hvor vidt dette temaet var. Tanker og følelser er så 

mangt, og det ble viktig for oss å inkludere så mye som mulig i arbeidet. En samtale om 

tanker og følelser kan, som vist i figuren ovenfor, være en samtale om en opplevelse, en 

historie, en drøm, noe vi har gjort eller skal gjøre og om glede og sorg. Vi reflekterte mye 

rundt hvordan vi skulle møte barna i samtalene, og også om hvordan vi skulle starte samtaler 

med barna.  

I arbeidet med pedagogisk sol fant vi også ut at vi ordet «adekvat» var et ord som var 

overflødig i problemstillingen. Vi landet til slutt på å utelukke ordet og problemstillingen ble: 

«Hva skal til for at barn kommuniserer tanker og følelser?» 

 

 Arbeidsmetode 
I dette utviklingsprosjektet har vår viktigste arbeidsmetode vært å skrive praksisfortellinger. 

Vi har støttet oss til Fennefoss og Jansen (2004) om at praksisfortellinger har sitt 

utgangspunkt i praksisfeltet og er ikke en sann eller objektiv fremstilling av virkeligheten, men 
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slik fortelleren opplever virkeligheten og gjenforteller den.  

Vi måte bruke god tid på å lære oss å skrive praksisfortellinger. Noen av de ansatte var kjent 

med denne arbeidsmetoden, mens den var ny og ukjent for andre. En øvelse vi gjorde var at 

alle ansatte gikk en tur rundt huset og når vi kom tilbake på avdelingen fikk alle beskjed om å 

skrive ned det de hadde sett. Selv om vi hadde gått samme runde fikk vi helt forskjellige 

tekster, og vi hadde lagt merke til både like ting og ulike ting. Dette var første øvelse i å 

observere, skrive og dele en skrevet tekst til hverandre. Ettersom at praksisfortellinger skulle 

være en stor del av prosjektet var det avgjørende at alle ansatte fikk tid til å skrive og øve 

seg og etter hvert føle at dette var noe de ble trygge på. I begynnelsen når vi skrev 

praksisfortellinger lette vi etter den perfekte fortellingen, vi så an situasjonene og skrev de 

ned dersom vi syntes de hadde betydning for prosjektet I løpet av skrivingen fikk vi god 

veiledning fra Dronning Mauds minne, og det ble en forløsende faktor når vi senket 

skuldrene og ble oppmerksomme på at små dagligdagse situasjonene danner gode grunnlag 

for å skrive en praksisfortelling. Praksisfortellinger er ikke den perfekte historien eller et 

gullkorn fra en barnemunn. Praksisfortellinger er, ifølge Kvistad og Søbstad (2005), historier 

som skjer i hverdagen mellom barn og ansatte i barnehagen. Et eksempel er lek på 

avdelingen: 

 

To barn sitter på gulvet. De har klosser rundt seg, og et barn bygger et tårn. Det andre 

barnet ser på. Tårnet er ferdig og barnet reiser seg og går. Da tar det andre barnet en grønn 

kloss og setter det på toppen av tårnet. 

 

Praksisfortellingene dannet videre grunnlag for arbeid innad i personalgruppen og for 

refleksjon og videre pedagogisk arbeid i barnehagen. Ved å skrive praksisfortellinger har de 

muntlige hverdagshistoriene vi forteller hverandre i løpet av barnehagedagen blitt nedskrevet 

og gitt oss muligheten til å gå dypere inn i situasjonene ved at fortellingene har blitt analysert 

på personalmøter, blant annet ved dialogseminar og reflekterende team. «Når en 

praksisfortelling blir analysert handler dette om å forsøke å belyse teksten gjennom ulike 

perspektiver og forstå den på ulike måter» (Fennefoss og Jansen, 2004). Nedskrevne 

fortellinger gir oss muligheten til å gå tilbake å se på situasjonen på ny, den gir oss mulighet 

til å se situasjonene med flere syn og den gir oss god mulighet til å skape dialoger og 

refleksjonsprosesser blant personalet, som igjen kan bidra til at praksis endres eller 

forbedres. Det som kanskje er viktigst av alt er at ved å analysere praksisfortellinger setter vi 



  
 

 
 

 

også ord på den tause kunnskapen personalet innehar. Taus kunnskap er ifølge Brunstad 

innarbeidet kunnskap som «det vil være vanskelig å forklare hvordan eller hvorfor en gjør 

som en gjør» (sitert i Nissen et al., 2015). I fortellingen om barna som bygget med klosser 

kan vi se mange interessante øyeblikk, hva er det som skjer her? 

Praksisfortellingene våre har også gitt oss et bilde på praksis i barnehagen før prosjektet, 

praksis i løpet av prosjektet og etter: 

 

Tidligere når barna spurte om å få en saks ga jeg dem bare en saks. 

I dag når et barn spurte om en saks fulgte jeg opp handlingen med å si: Vis meg hva du skal 

klippe.  

 

Ved å stille barnet et enkelt åpent spørsmål ble det dannet grunnlaget for en fin samtale med 

barnet om hva han likte og hva han tenkte om det han skulle klippe, og praksisfortellingen 

dannet grunnlag for refleksjon hos de ansatte om endret praksis. 

 

 Veien blir til mens vi går 
Det som har vært interessant med dette arbeidet er at vi ikke har hatt et definert mål å jobbe 

etter. Svaret på problemstillingen skulle vi selv komme frem til ved å jobbe med prosjektet. 

Vi reflekterte allikevel en del rundt hva vi ville med arbeidet og vi kom frem til følgende: 

 

For personalet: 

• Vi er involvert i det samme, dette gjennomføres i et fellesskap 

• Tilegne oss mer kunnskap 

• Arbeidet skal bidra til et kvalitetsløft for barnehagen ved at praksis endres eller 

forbedres 

For barna: 

• Få bedre ordforråd 

• Tørre å si i fra 

• Uttrykke sine tanker og følelser 

• Ta andres perspektiv 

Tiltak: 



  
 

 
 

 

• Lese fagartikler/fagstoff om samtaler med barn 

• Skrive praksisfortellinger som analyseres på personalmøter 

• Bruke god tid sammen med barn 

Disse tre refleksjonene ble hengt opp på veggen i barnehagen og minnet oss daglig på 

prosjektet. 

Vi valgte også ulike innfallsvinkler i det daglige arbeidet med barna. Vi har jobbet med bøker 

og med filmer, som hver på sin måte har handlet om empati eller som har hjulpet oss og 

barna til gode samtaler. Vi kjøpte inn et spill (Hei-spillet) og fortellerkort som vi brukte som 

støtte. Til å begynne med var bruken av kort og spill nærmest instrumental, det vil si at 

personalet fulgte oppsatte spilleregler. Etter hvert som alle ble trygge la vi merke til at det ble 

åpnet opp for en videre bruk og det ble brukt god tid sammen med barna. Spørsmålene i 

spillet ga oss en pekepinn på hvordan stille åpne spørsmål og etter hvert ble det samtaler 

rundt spillbrettet uten at spørsmålene ble brukt, og det hendte at vi ble så opptatte av 

samtalene underveis i spillet at vi rett og slett «glemte» å gå i mål. Videre så vi at kortene ble 

lekt med i rollelek blant barna, det var ingen fast runde når vi trakk kort for å lage fortelling, 

kortene ble spredt utover bord eller gulv og de ble tatt med i lek. Barna ble invitert med inn i 

bruken, og slik Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017) omtaler barns medvirkning 



  
 

 
 

 

står det at «alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen». Ved å 

åpne opp for bruk ble de ansatte tilgjengelig for barnas initiativ og ble gjerne med på barnas 

bruk av materialet. 

 

I alt arbeid i barnehagen er det viktig å være bevisst rommet som den tredje pedagog, noe 

som innebærer «at det fysiske læringsmiljøet blir sett på som en aktiv medspiller på lik linje 

med pedagogen, og det fysiske miljøet kan invitere til ulike handlinger og erfaringer» 

(Bøyum, Hofslundenden, Pedersen og Haukedal, 2016). Rammeplanen 

(Kunnskapsdepartementet, 2017) understreker også at barnehagen skal «tilby et miljø som 

inviterer og støtter opp om barnas lyst til å leke, utforske, lære og mestre». Ansatte erfarte 

også at selve rommet hadde betydning for barnas konsentrasjon. Spillet ble spilt i et stort 

åpent rom og da mistet barna raskere konsentrasjonen enn om de satt på et mindre rom. På 

småbarnsavdelingen ble kortene teipet på gulvet: 

 

 

På bildet har en gutt på 2,5 år inkludert kortet med bildet av en jente i sin lek med figurer. Det 

er interessant å se hva de minste barna også klarer å uttrykke bare de får mulighet. 

Johansson (2012) vektlegger at det å samtale til stadighet ikke er nok, det handler også om 

hvordan man gjør det, og hun presiserer at dialogen må være bekreftende, dialogen må 

utvide og dialogen må gå utover her og nå. Gjems (2011) understreker at «det viktigste er 

ikke hvordan en samtale innledes, men hvordan den utvikles». 



  
 

 
 

 

Barna sitter samlet rundt Ipaden og ser en musikkvideo av en sang om vennskap. En ansatt 

er med og har sett for seg samtaler etterpå rundt det å være en venn. Et barn sier plutselig: 

«Stopp filmen!», og filmen stoppes. «Der, der er en slik huske som vi ønsker oss!», sier 

barnet og peker på en fugleredehuske i filme. Alle barna blir opptatt av husken, og i stedet 

for filosofiske samtaler om vennskap, slik den ansatte hadde sett for seg, ble det samtaler 

rundt husken.  

 

Vi har også hatt god nytte av felles temadager med de andre barnehagene, blant annet med 

Nuria Moe. Vi inviterte også PPT til et personalmøte hvor de kom med gode tips og råd om 

samtaler med barn. Dette ga oss både inspirasjon og motivasjon til det videre arbeidet, og vi 

så hvor viktig det var med faglig påfyll og et fora hvor vi kunne stille de spørsmål vi hadde og 

få veiledning på spesifikke situasjoner. 

 

 Å lede mot det ukjente 
En styrke vi hadde i løpet av dette utviklingsprosjektet, i tillegg til å få veiledning fra Dronning 

Mauds Minnes Høyskole, var at barnehagen hadde en utviklingsleder. Utviklingslederens 

hovedoppgave var å holde i trådene, inspirere og motivere ansatte, ha en oversikt over 

prosjektet og delta på møter med utviklingsledere fra kommunens andre barnehager. 

Utfordringen var at utviklingslederen skulle lære seg å lede utviklingsarbeidet samtidig som 

prosjektet utførtes. Styrken i dette lå i at utviklingslederen blir avhengig av de ansatte og 

omvendt for at prosjektet skal drives fremover. Det at utviklingslederen rådførte seg med de 

ansatte og tok de med på veien førte til at alle ansatte og utviklingslederen fikk reflektert over 

arbeidet i løpet av prosessen. Samtidig var det av stor verdi å ha både en styrer og en 

virksomhetsleder som viste interesse for prosjektet og som både så og anerkjente arbeidet 

de ansatte gjorde i barnehage. 

Vi gjennomføre en midtveisevaluering halvveis i prosjektet. Der fikk alle ansatte skrive ned 

sine tanker om prosjektet, både suksesser og utfordringer, og utviklingsleder sammenfattet 

dette og presenterte på et personalmøte. Her så vi at vi jobbet på ulike måter, men at vi 

allikevel arbeidet i samme retning, og vi fikk en erfaringsutveksling der vi delte tips med 

hverandre og lærte av hverandre. 

Utviklingsprosjektet har vært tosidig. I tillegg til at samtaler med barn har fått oppmerksomhet 

i personalgruppa har ledelse hatt en stor plass. Vi har også sett at ledelse betyr å lede, 



  
 

 
 

 

motivere og inspirere ansatte, men også å kommunisere med hverandre, spill på lag og 

samarbeide er like viktig. 

 Har det skjedd noe med vår praksis i barnehagen? 
Barnehagedagen og vår arbeidsdag er avgrenset i timer og tid. Vi kjenner noen ganger på at 

tiden ikke strekker til, og at vi må prioritere i løpet av dagen. Når dette prosjektet ble 

introdusert reflekterte vi en del rundt hvordan organiseringen av arbeidet skulle skje. Vi 

besluttet å sette av tid på hvert personalmøte og flere timer på hver planleggingsdag til dette, 

men viktigst av alt var å få implementert arbeidet i hverdagen. Dette har krevd bevissthet fra 

alle ansatte. Utviklingsarbeidet er ikke noe som skal komme i tillegg til det daglige arbeidet, 

men det skal være en del av det daglige arbeidet. Tid ble tidlig nevnt som en faktor som vi 

måtte se på, men etter hvert som vi har fordypet oss i samtaler med barna har vi sett at det 

er i de dagligdagse situasjonene at de beste samtalene finner sted, det vi si i påkledning, ved 

måltider, ved levering eller henting, i samlingsstund og ikke minst i lek. Tid er ikke lenger en 

faktor som vi føler vi må ta hensyn til, tid har vi og det er opp til oss hva vi fyller tiden med. 

Når det gjelder barnegruppen har vi i løpet av dette arbeidet også lagt merke til at det er blitt 

redusert konfliktnivå. Vi hører barna bruke språket mer. Tidligere har for eksempel 

situasjoner hvor to barn ville ha samme leke ført til både krangling og gråt, men nå spør de 

hverandre om leken er ledig. Dersom de har tatt en leke som var opptatt har de kommunisert 

og blitt enige. Å løse en konflikt er å ta andres perspektiv, og dette er noe vi reflekterte over 

som vi ønsket for barna tidlig i prosessen. 

For personalgruppen ser vi at vi har mer enn bare endring i hvordan vi interagerer med 

barna. Vi har gjennom perioden med utviklingsarbeidet også planlagt, diskutert og evaluert 

arbeidet sammen, og vi er en personalgruppe som ikke er fremmed for å bruke faguttrykk og 

å lese fagartikler. Eik (2014) fant i sin studie at spesielt nyutdannede førskolelærere endret 

språket sitt kort tid etter endt utdanning og brukte et språk likt det som ble benyttet av 

personalet i barnehagen. Både barnehagelærer og styrer i vår barnehage har erfaring med at 

i samtaler med foreldre og ansatte legges fagspråket bort i frykt for å ikke bli forstått, men vi 

ser at ved å bruke fagspråk heves både den faglige kompetansen og den pedagogiske 

praksisen. Spesielt refleksjon og analyse av praksisfortellinger har hjulpet oss til å knytte 

teori og praksis sammen, og vi har våget å introdusere faguttrykk og teori i analysene av 

praksisfortellingene. Dette har vært med på å løfte det faglige nivået blant de ansatte i 

barnehagen. 



  
 

 
 

 

Barn søker gjerne de ansattes oppmerksomhet samtidig, og i stedet for å gå fra barn til barn 

og svare kort har vi blitt bedre på den regulerende samtalen. Det vil si at vi ikke slipper 

oppmerksomheten til det barnet vi snakker men, men gir beskjed til det andre barnet at vi er 

opptatt og vi kan snakke etterpå. Barna venter da på oss, og vi i stedet for å svare kort til 

hvert barn får vi lengre samtaler med alle barna og alle barna får den oppmerksomhet de 

fortjener.  

 

 Hva skal til for at barn kommuniserer tanker og følelser? 
Denne problemstillingen har vi jobbet med i 3 år, og hva er det som skal til for at barna setter 

ord på det de tenker og føler? Vi har sett at vår praksis har endret seg og vi har sett en klar 

forbedring i samtalene våre mellom barn og ansatte.  

Som nevnt tidligere har tid vært en viktig faktor. Vi gir barna den tiden de trenger i samtaler 

og vi fordeler tiden vår mellom barna, og vi prioriterer tid til prosjektet på møter. 

Vi har sett at romslige samspillsmønstre der barna får være aktive deltagere fører til at de 

snakker mer. Videre har vi sett at vår samtalestil har stor innvirkning. Vi forsøker å 

omformulere spørsmålene vi stiller barna og forsøker å unngå ja og nei spørsmål. I stedet for 

å spørre: «Liker du å leke med traktor i sandkassen», hvor barnet kan svare ja eller nei og 

samtalen avsluttes, stiller vi stedet spørsmålet: «Hva er det som gjør at du liker å leke i 

sandkassen». Her kan barnet svare og vi følger opp med oppfølgingsspørsmål eller 

bekreftende utsagn.  

Et personale som er bevisst sin samtalestil og som har et faglig nivå for samtaler med barn 

er også en avgjørende faktor. Personalet som skal være sammen med barna må ha 

kunnskap om hvordan starte samtaler, holde samtaler i gang og avslutte samtaler, og de må 

ha god kunnskap om barns læring.  

 

 Veien videre 
Det har vært berikende å ha deltatt i dette utviklingsarbeidet, både for personalgruppen og 

for barna. Innledningsvis starter vi med et sitat som beskriver barns læringsprosess på en fin 

måte i barnehagen våre. Det hjelper ikke at barn blir fortalt hvordan tanker og følelser skal 

uttrykkes eller at de kun ser at andre uttrykker seg, men de må få rom til å være med å sette 

ord på sine opplevelser på sine premisser. Slik kan de lære seg å sette ord på sine tanker og 



  
 

 
 

 

følelser og tilegne seg kunnskap om seg selv, om andre og om verden rundt seg.  

Vi har sett at hevet faglig kompetanse i personalgruppen, flere gode samtaler med barn, barn 

som kan sette ord på sine tanker og følelser og endret praksis har bidratt til et kvalitetsløft for 

hele barnehagen. Arbeidet er ikke ferdig og det stilles krav til at arbeidet både videreføres og 

stadig evalueres. Ved å arbeide på denne måten sikrer vi at barnehagen stadig er i utvikling.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

7 YSTERHAGAN BARNEHAGE/ LUVLEGE MAANAGIERTE. 
Utviklingsleder: Kristin Kosberg 

 

 

Hvis man selv er utålmodig, gjør det godt å se på treet. Kanskje innse at som treet følger 

også menneskene en vekstprosess man ikke kan skynde på.   Vera Henriksen 

 

Ysterhagan barnehage er en treavdelings barnehage. En avdeling for samiske barn, en 

småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling. 38 barn i alderen 1-6 år, og en personalgruppe 

bestående av 14 ansatte. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser midt i verdensarven 

Røros, med et nærområde bestående av mange kulturminner.  

 

 Oppstarten av prosjektet 
I 2016 ble det bestemt at alle barnehagene på Røros skulle jobbe med barnehagebasert 

kompetanseutvikling. Prosjektet skulle gå over 3 år, og avsluttes våren 2019, og det ble leid 

inn eksterne veiledere fra DMMH.  Det ble også bestemt at fokuset skulle være på språk, 

men bortsett fra det stod hver enkelt barnehage fritt til å velge hva de ville vektlegge.  

Prosjektet ble startet med at vi i barnehagen foretok en ståstedsanalyse knyttet til språk. 

Svarene fra analysen ble sammenfattet, og vi valgte å jobbe med bruk av konkreter. Da vi 

https://www.ordtak.no/index.php?fn=Vera&en=Henriksen


  
 

 
 

 

foretok et valg, så var ikke det bare knyttet til lav score i analysen, men vi tok også hensyn til 

hva de ansatte ønsket å fordype seg i. Opplever at dette var lurt med tanke på å skape et 

større eierforhold, og at det hjalp til under prosessen med forankring. Istedenfor at alt ble 

bestemt i ledergruppa, så ble alle ansatte involvert fra starten av.  

Oppstarten av prosjektet skjedde på samme tid som det ble opprettet en samisk avdeling i 

vår barnehage. Det ble uttrykt at det var vanskelig å ha fokus på utviklingsarbeid, samtidig 

som man drev med innkjøring av nye barn og alle brikker som skulle på plass. Samtidig 

tenkte utviklingsleder at dette måtte være noe som passet perfekt i og med at dette var to-

språklige barn som skulle lære seg samisk, og som av den grunn kunne ha god nytte av 

konkreter som støtte. Vi så også raskt at noe av det første som preget den samiske 

avdelinga, var at alle vegger ble fylt med halv-konkreter for å hjelpe barna med å tilegne seg 

nye ord og uttrykk. Her spilte utviklingsleder en stor rolle, sammen med de andre i 

ledergruppa, med tanke på å være pådrivere og å selge inn prosjektet. Det var viktig å bruke 

tid på å synliggjøre at arbeidet med prosjektet ikke var noe som kom i tillegg, men at det 

skulle være en rød tråd i det daglige arbeidet på avdelinga. Det tok ikke lang tid før den 

samiske avdelinga så at de hadde nytte av prosjektet, og at de allerede jobbet i tråd med det 

som var i fokus.  

 

Det neste var å finne en problemstilling. Spørsmålet var om vi alle skulle ha samme 

problemstilling, eller om vi var nødt til å ha hver vår. Vi landet etter hvert på en 

problemstilling som passet godt for alle de tre avdelingene. En felles problemstilling på hele 

huset har gjort at prosjektet har vært mer oversiktlig. Det har vært enklere for utviklingsleder 

å ha oversikt over hva som rører seg på de andre avdelingene, enklere å planlegge og 

gjennomføre felles opplegg på planleggingsdager og personalmøter, og ikke minst skape et 

større eierforhold og fellesskapsfølelse til prosjektet på hele huset. Felles problemstilling har 

ført til et større samarbeid på tvers av avdelingene, både knyttet til prosjektet, men også i 

andre sammenhenger. Flere å dele kunnskap og erfaringer med, og en tydeligere felles 

forståelse til hvordan vi ønsker å ha det i vår barnehage.  

Problemstilling: «hvordan kan bruk av konkreter i samlingsstund, styrke barnehagens 

språkmiljø og språkstimulering». 

Ut fra problemstillingen vi valgte, så var det flere elementer vi ønsket å få mer kunnskap om i 

personalgruppa:  

 



  
 

 
 

 

• Hvilken innvirkning har bruk av konkreter på formidlingsevnen til de voksne? 

• Hva gjør det med barns oppmerksomhet? 

• Kan det bidra til å stimulere barns lek og læring? 

• Hvordan kan vi bruke konkreter til bedre å ivareta barns medvirkning? 

• Kan et konkret bidra til en større fellesskapsfølelse i samlingsstund? 

• Bidrar konkreter til språkutvikling? 

 Målet vårt i samlingsstund 
«Å skape et rikt og stimulerende språkmiljø, basert på lek, glede og undring»  
 
 

Problemstillingen vår har vært til samlingsstund og bruk av konkreter. Samtidig har målet 

vært at dette arbeidet skal få positive ringvirkninger knyttet til språk og gode felles 

opplevelser i alle hverdagssituasjoner i barnehagen.  

 Forankring og struktur 
For å klare å forankre utviklingsarbeidet i personalgruppa og å holde det varmt, er det mange 

faktorer som har vært viktige. Det har vært viktig med faste rammer og struktur i form av å 

sette av tid til utviklingsarbeidet både på avdelingsmøter, personalmøter, ledermøter og på 

planleggingsdager. Mange assistenter har satt ord på at de har følt seg mer involvert i dette 

prosjektet enn tidligere prosjekter. De har fått bidra i valg av fokus, de har fått både ekstern 

og intern veiledning, deltatt på kurs og samlinger. De er blitt ansvarliggjort, utfordret og stilt 

krav til. Når hele personalgruppa har deltatt på kurs, så har dette blitt fulgt opp i ettertid på 

personalmøter. Alle måtte formidle noe de husket fra kurset og som de tar med seg videre i 

sitt arbeid. Vi har vært samlet om et felles prosjekt, hvor vi har hatt fokus på å ufarliggjøre, 

sette ord på egen praksis og ta små steg om gangen. Dette gjorde det enklere å forankre, og 

har over tid ført til at de ser behovet og viktigheten av å jobbe med utviklingsarbeid. Dette 

kommer tydelig frem i både midtveisevalueringen og sluttevalueringen.  

Vi har også brukt Lemniskaten ofte, stoppet opp, sett oss tilbake, og gjort nødvendige 

endringer. Dette har vært spesielt viktig ved utskiftninger i personalgruppa med tanke på å 

sette nye medarbeidere inn i prosjektet. Det har også vært nyttig for oss andre å se seg 

tilbake for å friske opp alt vi har jobbet med, og for å se om det er samsvar mellom det vi har 

befestet og dagens praksis.  

Å ha en stabil utviklingsleder som har vært med fra starten av har vært avgjørende for å 



  
 

 
 

 

lykkes med prosjektet. En som har oversikt, som holder det varmt, stiller krav og er pådriver. 

I starten opplevdes utviklingsrollen som noe ensom og uoversiktlig. Dette bedret seg ved å 

ha rolleavklaringer og tydelige forventninger til både styrer og pedagogiske ledere. Det var 

også behov for å ta noen runder i ledergruppa for å ansvarliggjøre pedagogiske ledere med 

tanke på at de skal drifte utviklingsarbeidet på egen avdeling.  

 

 Samlingsstund og konkreter 

 

Vi opplevde et enormt engasjement rundt det med konkreter. De ansatte kom raskt i gang 

med å både produsere nye konkreter, og å bruke det vi allerede hadde tilgjengelig på 

avdeling. Kreativiteten har vært stor. Vi hadde fortelling som tema, og både eventyr, historier, 

lokalhistorie og bøker ble formidlet med bruk av konkreter som støtte. I starten skilte vi 

mellom konkreter og halv-konkreter, og det var noe vi fysisk kunne ta og føle på. Vi opplevde 

at konkretene ble et felles samlingspunkt mellom barn og voksne i samlingsstund, og som vi 

ønsket å utforske og oppleve sammen. Likevel var det ikke nok at vi brukte konkreter, vi 

måtte også jobbe med voksenrollen. For at barna skal oppleve et godt og stimulerende 

språkmiljø i samlingsstund, så kreves det også noe av den voksne. Vi brukte da pedagogisk 

sol for å få frem alle synspunkter i personalgruppa rundt hva som skal til for å lykkes i 

samlingsstunden.  

 

Dette var det vi kom frem til: 

For at barna skal oppleve et rikt og stimulerende språkmiljø i samlingsstund, skal jeg 

som voksen: 

• Planlegge, forberede og tilpasse innholdet med utgangspunkt i barnas 

interesser. 



  
 

 
 

 

Det gjør jeg ved å:  

-bli kjent med hva som opptar dem. 

- by på noe spennende 

- tilføre noe som bidrar til å føre samtalen videre, som setter tanker og fantasi i sving.  

-formidle på en måte som gjør at barna opplever noe, fremfor å ta imot tørr kunnskap.  

-tilby noe vi kan utforske og oppleve sammen.  

- tilegne meg kunnskap om det jeg skal formidle.  

• Møte barna med innlevelse og engasjement. 

Det gjør jeg ved å: 

-gi av meg selv 

        -ta meg tid til å lytte og vise at jeg er interessert.  

       -gi barna tid og rom til å komme med innspill. 

       - se hver enkelt, og gi alle like mye tid og oppmerksomhet. 

       - opptre som en god rollemodell, med tanke på hvordan vi snakker til og med             

hverandre 

 

• Bruke konkreter og halv-konkreter. 

Det gjør jeg ved å: 

 - bruke konkreter som grunnlag for innholdet i samlingsstund. 

 - bruke konkreter som visuell støtte til barna og meg selv.  

 - bruke konkreter for å styrke barnas oppmerksomhet og konsentrasjon. 

 -bruke konkreter som støtte til tekstskaping, formidling av eventyr og annet 

temaarbeid.  

- presentere «noe» på en «magisk» måte, som bidrar til å skape undring og 

spenning. 

- bruke konkreter med tanke på å fange barnas interesse. 

 

Vi var etter hvert på et inspirerende kurs med Nuria Moe. Hun snakket om dette «noe» som 

er til stede i møte mellom barn og voksne. Noe vi kan samles om, som vi sammen kan 

utforske og undre oss over. Det å fange opp barns innspill, og hvor den voksne klarer å 

holde på det og samtidig føre temaet videre ved å tilføre noe nytt.  

Vi følte at det som fra starten av lå i begrepet konkreter ikke lenger var nok. Vår veileder sa 

at det er vi som eier prosjektet og det er vi som bestemmer hva vi legger i ordet konkret. Hun 



  
 

 
 

 

sa også at dette var et godt tegn på at det har skjedd utvikling, og at vi var klar for å ta det et 

steg videre. Vi brukte igjen pedagogisk sol som verktøy, slik at hver avdeling fikk komme 

frem til hva som passet for dem. De ble også hengt opp for å synliggjøre arbeidet på 

avdelingene. Vi kom frem til at et konkret for oss, var langt mer enn noe vi bare kan fysisk ta 

og føle på. Hos oss kunne både en følelse, en fantasi, en opplevelse, en drøm, en voksen, et 

barn, en smak være et konkret eller et «noe» som voksne og barn samlet seg om.  

 

.  

For å utvikle voksenrollen så jobbet vi med å utfordre oss selv med tanke på spontanitet. Når 

et barn kommer til oss med undring og interesse for noe som opptar det, så krever det at vi 

voksne klarer å følge det opp og spille videre på det.  

Hvert barn fikk lage sin magiske boks. I denne boksen kunne de ta med seg ting de fant på 

tur, og som kunne tas frem i ettertid for å frembringe minner og opplevelser fra den aktuelle 

turen. Barna fikk også etter tur ta med seg noe hjemmefra og legge i boksen. Det som lå i 

boksen var grunnlaget for dagens innhold i samlingsstund. Mange har vel opplevd å komme 

godt forberedt til samling, med en klar plan, men at det ikke alltid blir like vellykket som man 

hadde forespeilet.  Her ble de voksne utfordret med tanke på at man måtte være spontan og 

fylle samlingsstunden med innhold ut ifra hva som lå i boksen. Her fikk vi også inn barns 

medbestemmelse i samlingsstund, og det fortalte oss noe om barnas interesser. Det var stor 

variasjon i hva de tok med seg, noe som førte til mange spennende tema å snakke sammen 

om.   



  
 

 
 

 

 

Ansatte har uttrykt, at dette har ført til at de klarer å følge opp barns innspill i det daglige på 

en bedre måte enn før. De føler seg tryggere i rollen sin. Ofte kommer voksne og barn 

tilbake fra tur, med et mål om å finne ut av noe et barn har funnet, sett eller undret seg over 

på turen. Eller at det forteller om noe det har opplevd hjemme. Da hentes ofte bøker eller 

nettbrettet frem, og de søker kunnskap sammen.  

De magiske boksene har også blitt brukt til bokprosjekt. Da fikk barna ta med seg en bok de 

er glad i hjemmefra, og som de la i boksen sin. 

 

 Betydningen av konkreter 
Så hvilken betydning ser vi at bruk av konkreter som støtte har hatt for oss? Vi har erfart at 

bruk av konkreter får en positiv smitteeffekt på mange områder. De voksne føler seg tryggere 

i rollen sin. Det er enklere å formidle, og det bidrar på en måte til at vi selv går inn i en rolle, 

noe som igjen har ført til større engasjement og innlevelse hos de voksne. Når de voksne 

formidler noe på en interessant måte og med innlevelse, samtidig som barna har noe konkret 

å rette fokuset mot, ser vi bidrar til større oppmerksomhet hos barna og dermed mer læring. 

Vi opplever at barna får med seg og husker det som har hendt i samling på en bedre måte 

enn før. Det hører vi ut fra hva barna snakker om og vi ser det gjennom leken. Et godt 

eksempel kan være formidlingen av påskebudskapet. Etter at vi begynte å bruke konkreter 

som støtte, opplevde vi at barna lekte «påskebudskapet» i flere måneder etterpå. Vi har vært 

opptatt av å gjøre konkretene tilgjengelig for barna i ettertid, og på den måten har konkretene 

stimulert til lek hvor de har fått bearbeidet ny kunnskap, nye erfaringer og opplevelser. 

Gjennom bruken av de magiske boksene har vi vært innom utallige tema som har gitt både 



  
 

 
 

 

barn og voksne felles opplevelser og ny kunnskap. Vi er ikke i tvil om at dette har hatt en 

positiv effekt på utviklingen av barnas språk.  

 

 Praksisfortellinger og refleksjon, vår suksessfaktor 
Bruk av praksisfortellinger og refleksjon har vært et av våre viktigste verktøy i dette 

utviklingsarbeidet. Fra å ha hatt mest fokus på konkreter den første tida av prosjektet, så tok 

fokuset en litt annen retning midtveis. Selv om vi jobbet med konkreter, så var det noe som 

fløt mer av seg selv i det daglige. 

I starten var det å skulle skrive praksisfortellinger både skummelt og uvant for mange. Mange 

tenkte vanskelig og så for seg at en praksisfortelling måtte være en stor avhandling. Vi har 

vært opptatt av å ta små skritt om gangen, for å ufarliggjøre og trygge de ansatte. Vi har hatt 

skrivetrening der de alle fikk et konkret tema de skulle skrive om, for så å dele med de andre. 

Etter hvert ble det stilt krav om at de skulle skrive ned noe de ble berørt av i løpet av sin 

arbeidsdag, og som de skulle dele på egen avdeling. Til å begynne med så var det nok bare 

det å dele, men etter hvert oppstod det en gryende refleksjon avdelingsvis.  

Litt motgang opplevde vi nok i starten, men i ettertid ser vi at det var mest knyttet til 

usikkerhet, og det å blottlegge seg for de andre.  

Husker spesielt en situasjon hvor det gikk opp et lys for en av assistentene. Hun hadde 

observert en situasjon i utetida som hun ville skrive ned som en praksisfortelling. I selve 

situasjonen så hun på det som en litt morsom historie som kunne være grei å skrive ned. 

Mens hun i ettertid satt og skrev, så opplevde hun å få et helt annet syn på det hun hadde 

observert. Skrivinga satte i gang en tankevirksomhet som overrasket henne veldig, og som 

gjorde at hun ble sittende igjen med mange oppfatninger og spørsmål til det hun hadde 

opplevd. På bakgrunn av denne hendelse så skal det sies at hun har blitt både en ivrig 

observatør, skribent og ikke minst en som er engasjert og stiller kritiske spørsmål. 

Utviklingsleder tror at denne assistenten via sitt engasjement, har bidratt med mye 

inspirasjon til de andre assistentene.  

Etter å ha jobbet en periode med praksisfortellinger avdelingsvis så begynte vi med 

dialogseminar på personalmøter og planleggingsdager. Vi prøvde oss frem med ulike 

gruppesammensetninger, men jobbet hele tiden på tvers av avdelingene. Ikke minst var det 

viktig under oppstarten av samisk avdeling, det å inkludere de inn i fellesskapet. Det var 

også viktig for å finne en felles forståelse av hvordan vi ønsker å ha det i vår barnehage. I 



  
 

 
 

 

vår barnehage har vi hatt samme problemstilling på alle avdelingene, noe som sikkert har 

gjort det enklere å kunne jobbe på tvers.  

Vi er alle forskjellige, så i starten prøvde vi oss med grupper som hadde en jevn fordeling 

mellom de som snakker mye og de som snakker mindre. Etter hvert har vi satt de som 

snakker mest i samme gruppe og de som snakker mindre i samme. Føler kanskje at det er 

det som har fungert best, da de har ulike ting de trenger å trene på. Som for eksempel det å 

vente på tur for noen, mens for andre kan det være utfordrende å klare å si noe i det hele tatt 

i en sånn situasjon. I hvert fall med sterke personligheter tilstede.  

Vi startet med å øve oss på selve prosessen ved å ha caser som ingen av oss eide. Etter 

hvert så ble pedagogene utfordret og senere assistentene. Noe de tok på strak arm. De som 

har eid praksisfortellinga har også byttet gruppe slik at alle ansatte har vært gjennom de 

samme fortellingene. 

Når vi satt gruppevis og hadde dialogseminar opplevde vi et engasjement og en smitteeffekt. 

Når vi følte oss ferdig med en praksisfortelling, så oppstod det veldig ofte situasjoner der 

andre kom med muntlige praksisfortellinger som de hadde lyst til å dele. Så hvert seminar 

ble som regel avsluttet med at man trakk tråder til andre lignende situasjoner og de 

reflekterte ivrig rundt bordet.  

Vi har tatt et langt steg når det gjelder å skape en reflekterende kultur i barnehagen vår. 

Mange i personalgruppa har uttrykt at de opplever stor endring. Tidligere var det lite 

refleksjon og tanker rundt hvorfor vi gjør som gjør, mens vi nå stiller kritiske spørsmål rundt 

egen praksis.  

En assistent hadde på et personalmøte lyst til å si noen ord. Hun sier hun opplever at vi har 

et godt arbeidsmiljø og at vi nå har en veldig god takhøyde i barnehagen. I dag kan vi alle si 

det vi mener til hverandre på godt og vondt, og vi kan være enig om å være uenig, vi kan 

spørre om hjelp eller ting vi lurer på og alle stiller opp for hverandre. At en assistent sier dette 

gir inntrykk av at vi er på god vei til å skape en åpen og reflekterende kultur i barnehagen og 

at vi har tatt et godt skritt i riktig retning.  

 Ledelse 
Som ledere har vi fått nyttige erfaringer vi kan ta med oss videre med tanke på å lede 

utviklingsarbeid i barnehagen. Vi har fått faglig påfyll både via kurs, fagsamlinger og ikke 

minst gjennom våre eksterne veiledere på DMMH. De har utfordret oss og veiledet oss godt 

gjennom hele prosjektet. Det har vært godt med tilbakemeldinger og bekreftelser på den 



  
 

 
 

 

jobben vi har gjort. Vi har lært oss å ta i bruk ulike pedagogiske verktøy, noe vi drar nytte av i 

hverdagen. 

Vi har erfart viktigheten av struktur og å ha en plan for arbeidet vårt, og at det må settes av 

tid til arbeidet i alle møter. Som ledere har vi har stått i det, vært motivatorer, stilt krav, gjort 

nødvendige tilpasninger, og hatt fokus på å heve faget vårt. Samtidig har vi blitt mer bevisst 

på hvordan vi fremstår som ledere. Hvordan vi stiller spørsmål, hvordan vi motiverer, roser, 

støtter og gir tilbakemeldinger. For at vi på best mulig måte skal kunne lære sammen, har vi 

lært at det er viktig å ta små steg av gangen, anerkjenne hver enkelt og se hverandres 

styrker. Samtidig må vi tørre å stille kritiske spørsmål til egen praksis. Vi har fått mer 

fagspråk inn i hverdagen og er blitt tryggere som ledere. 

Hvis jeg skal peke ut noe som har vært en utfordring i løpet av prosjektet, så må det være 

utskiftning av personalet. I løpet av denne perioden har det vært både ansatte som har 

sluttet og nye som har kommet til. Da har det vært nødvendig å bruke god tid på å sette de 

inn i prosjektet. I en periode hvor man driver med utviklingsarbeid så kan man fort tenke på 

utskiftninger i personalgruppa som noe negativt. Samtidig får man inn mennesker med nye 

erfaringer og ny kunnskap, som kan bidra til å utfordre den tause kunnskapen som «sitter i 

veggene». Man får også trent på hvordan man på best mulig måte kan ivareta nyansatte, 

sette de inn i prosjektet, samtidig som vi andre får en oppfriskning av hva vi har vært 

igjennom.  

 Spor i hverdagen 

På slutten av prosjektet foretok vi en sluttevaluering. Her var det mye positivt som kom frem 

og vi opplever at utviklingsarbeidet har gitt mange positive ringvirkninger. Vi har mer fokus på 

språk generelt. Vi leser mer bøker, har et mer gjennomtenkt valg av bøker, og vi utforsker 

bøkene på en bedre måte en før. Istedenfor å erstatte vanskelige ord, så bruker vi heller tid 

på å lære og forklare nye ord for barna. Opplever også mer bruk av sang, rim og rytme. 

 Bruk av de magiske boksene tok oss innom mange ulike tema, og de voksne fikk god 

trening i å være spontane. Dette har bidratt til større spontanitet også utenfor samlingsstund. 

Vi er bedre på å se og ivareta barnas interesser, og det har blitt bygd opp mange ulike 

lekemiljø inne på avdelingen ut fra barnas ønsker og behov, og som inspirerer til lek. De 

voksne tilfører ofte nye rekvisitter for å bringe leken videre. Bilder har blitt klippet ut og limt 

på bordene, og brukt som et grunnlag for gode samtaler rundt matbordet. Også disse ut fra 

barnas interesser. Det er mer fokus på språk i alle samspillsituasjoner i hverdagen. 



  
 

 
 

 

Gjennom refleksjon har vi fått et større faglig fokus. Vi har satt ord på «kulturen som sitter i 

veggene», og klart å dreie det mot at det er ikke i veggene det sitter, men i oss ansatte. Det 

å stille kritiske spørsmål til egen praksis, har helt klart ført til positive endringer. Hvorfor gjør 

vi det slik? Er det andre måter vi kan gjøre det på? Opplever vi ting likt? Hva tenkte du nå? 

Det å ha en åpenhetskultur hvor man trener seg på å stille kritiske spørsmål har bidratt til at 

ansatte uttrykker at de føler seg tryggere i sin rolle, og at de er mer reflektert og bevisst over 

rollen sin.  Det er lov å være uenig og det er lov å feile. Det oppstår ofte faglige refleksjoner i 

det daglige. 

 Veien videre 
Det viktigste for oss på veien videre, er å ta i bruk det vi har lært. Til høsten skal det fortas en 

ny ståstedsanalyse som vil si noe om hva vi skal rette fokuset mot. Frem til da kommer vi til å 

fortsette med praksisfortellinger og refleksjon. På planleggingsdagen nå i juni skal vi ha 

dialogseminar i grupper ut fra en praksisfortelling som handler om voksenrollen. Det er viktig 

å huske hva som har ført til at vi har lyktes i prosjektet. Nå gjelder det å holde ting varmt, og 

ta i bruk de erfaringer, kunnskap og verktøy vi har tilegnet oss gjennom prosjektperioden for 

å fortsette å heve kompetansen i vår barnehage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

8 GALÅEN NATURBARNEHAGE 
Utviklingsleder: Lindis Pettersen Haave  

 

Barn trenger å kjenne at trygge voksne er tilgjengelige, hjelper til og bryr seg. Omsorgen og 

kvaliteten på relasjonene er det aller viktigste vi jobber med i barnehagen. Det å se barnet 

med et skjerpet blikk, vise interesse og kunne sette seg inn barnas ståsted fremmer trygghet, 

og det fremmer den gode relasjonen. Alle barn skal føle seg betydningsfulle og verdifulle. 

Jan Spurkeland skriver i sin bok «Relasjonspedagogikk» at «Relasjonskompetanse er 

ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og 

reparerer relasjoner mellom mennesker. Disse faktorene er de viktigste et menneske bringer 

med seg i møte med andre mennesker.» (Spurkeland 2011, s. 63) 

Det er ikke alltid lett å forstå hvorfor barna reagerer eller handler som de gjør, men 

undringsprosessene og det å kunne sette seg inn i barnas perspektiv vil alltid hjelpe oss å 

komme nærmere inn i en slik forståelse. Samtidig som det gir oss oppdagelser om hvordan 

barnet ser og oppfatter oss. Vi i Galåen Naturbarnehage mener at relasjoner og trygghet er 

det viktigste vi jobber med, hver eneste dag, i hver eneste situasjon, til hvert eneste barn. Vi 

er en liten privat barnehage med 7 faste ansatte og 20 barn. Vi legger stor vekt på natur og 

friluftsliv, kosthold og fysisk fostring. Vårt ønske var å komme nærmere hvert enkelt barn, 

noe som også ville legge bedre til rette for den gode samtalen med barnet. Vi ønsket å skape 

en refleksjonskultur rundt verdier og holdninger i praksisen vår. «Barnehagen er en lærende 

organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, 

oppdatere seg og være tydelige rollemodeller.» (Kunnskapsdepartementet 2017, 

rammeplanen, s. 15) Vi har et stort fokus på å være nærværende voksne som gir trygghet og 

omsorg. «Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati 

og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I 

barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de 

har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna 

og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 19) 

 

 

 



  
 

 
 

 

 Fokusområde og problemstilling 
«Jeg har fått et nytt fokus, en annen bevissthet og engasjement når det gjelder den trygge 

samtalen» 

I likhet med de andre barnehagene startet vi med ståstedsanalysen. Vi opplevde den som et 

verktøy som hjalp oss med å finne ut hvor skoen trykket mest, og hva det var viktigst å ta tak 

i.  Gjennom ståstedsanalysen fant vi ut at vi ikke var gode nok på å være tilgjengelige for 

barna i utetida, og at vi ønsket å få større spredning av de voksne.  Vi ville bli flinkere til å 

utnytte muligheter med tanke på turgrupper, små grupper og spontane grupper. Vi ønsket å 

utvikle oss som trygge og tilgjengelige voksne i samspillet med barna. Vi ønsket fokus på 

voksenrollen i utelek, og jobbet oss etter hvert mot samtalen og det å være trygge 

samtalepartnere for barna. Barna skulle ha mulighet til å komme til oss med det de ønsket å 

prate med oss om til enhver tid. Vi måtte gå noen runder med oss selv der vi «ryddet» og la 

til rette for trygghet og relasjonsbygging, som igjen vil åpne for den gode samtalen, og at 

barna opplever oss som trygge samtalepartnere. Noe av det vi f.eks. ryddet i og reflekterte 

over var alle reglene vi hadde i barnehagen.  Vi jobbet oss frem, ofte ved hjelp av 

pedagogiske soler, til at barnets initiativ i større grad skulle bli tatt på alvor, og vi skulle bli 

flinkere til å utøve skjønn. Vi ble et mer fleksibelt personale.  

Vi brukte tid på å lande på en problemstilling. Da vi til slutt greide å lande på «hvordan være 

trygge samtalepartnere for barna» var den godt innarbeidet, og noe vi kunne knytte oss til 

gjennom hele dagen og i alle situasjoner. Det at det tar tid å lande handler også om hele 

implementeringsprosessen. Den skal ta tid. Alle skal med og alle skal forstå. Det skal være 

diskusjoner, runder og perioder der vi må stoppe opp og gå tilbake i dybden.» Forankring av 

felles forståelse måtte være kjernen i det å skape eierforhold og motivasjon for arbeidet. Å 

gjøre bevisste avgrensede valg er ledd i det vi kaller forankring. Det betyr at alle ansatte får 

et eierforhold til utviklingsarbeidet.» (Nissen,Kvistad, Pareliussen og Schei, 2015, s. 172). 

Det å ha fokus på betydningen av arbeidet er svært viktig i alle faser av utviklingsarbeidet. Vi 

har sagt at utviklingsarbeidet er høyt prioritert og noe som alle må være delaktig i. Det har 

vært satt av tid på avdelingsmøter, planleggingsdager og kursdager. Vi har jobbet med å 

knytte det til hverdagen fordi det da implementeres i det daglige arbeidet. Som ledere av 

prosjektet hadde vi også fokus på at alle måtte med fra start, og at alle måtte føle at dette var 

deres prosjekt. Dette var noe vi følte vi til tider ikke kom helt i mål med, men samtidig viste 

medarbeidersamtalene våren 2019 en utelukkende positiv holdning til utviklingsarbeidet, og 

at alle mente det hadde hatt stor betydning for dem personlig.  



  
 

 
 

 

Det har også vært min oppgave som utviklingsleder å dokumentere og å sette ord på det vi 

gjør.  Det har til tider vært utfordrende, også fordi det på en måte er vanskelig å sette ord på 

alt som skjer i en slik prosess. Det har vært viktig for meg å prøve å informere om hva som 

har skjedd på fagsamlingene, og sammen med en engasjert styrer og assistent i 

ledergruppa, forsøke å trekke tråder og ikke minst holde tråden.  Vi har også forsøkt å 

ansvarliggjøre hver enkelt gjennom f.eks. faglig påfyll og det at alle må bidra. Det har også 

vært viktig å gi tilbakemeldinger og ros når man ser endringene i praksis. Det handler jo om 

at vi alle som mennesker trenger anerkjennelse og trygghet, og at noen ser, lytter og 

bekrefter den vi er og det vi gjør. Jeg tror også at det har vært viktig at vi som ledere er 

ærlige og åpne på at dette utviklingsarbeidet har vært nytt for oss også, at vi ikke alltid vet 

veien å gå, men at vi sammen skal finne ut av det. Det gir en fellesskapsfølelse og en felles 

forståelse.  Det har vært betryggende for oss at veilederne fra Dronning Maud har sagt at vi 

faktisk må våge å være usikre, og tørre å stå i det åpne og ukjente. 

 

 Arbeidsmåter 
«Vi har fått verktøy som brukes for å nå mål» «Vi får faglig påfyll til alle ansatte som gir økt 

kompetanse og økt engasjement» «Vi har personalmøter der flere stemmer kommer frem» 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

Vi har brukt den pedagogiske solen som en arbeidsmetode på det meste. Det har vært et 

konkret arbeidsverktøy som har fungert godt for oss. Den engasjerer på en måte som gjør 

det naturlig at alle ansatte bidrar. Pedagogisk sol hjelper oss å komme nærmere inn i og 

reflektere rundt de ulike strålene. De spørsmålene vi hele tiden har med oss når det gjelder 

det å være trygge voksne er «Hva vil det si å være en trygg voksen?» og «På hvilken måte 

er vi trygge voksne?» Fordi pedagogisk sol er så konkret og forståelig for alle, er det et godt 

hjelpemiddel for å skape en felles forståelse og eierforhold. Den er synlig og lett å ta frem 

igjen og videreutvikle ved å lage nye soler av de ulike solstrålene. Å bruke pedagogiske soler 

gjør at vi kan gå dypere og dypere i refleksjon og verdibegreper. 

Det har også vært en viktig arbeidsmåte å knytte fokusarbeidet til hverdagen. I barnehagen 

oppstår nye problemstillinger hele tiden, og det å kunne knytte arbeidet til det som skjer her 

og nå har vært viktig. En periode hadde vi f.eks. en uheldig utvikling av utagerende adferd 

hos noen av de minste guttene. Da var det viktig å kunne ta tak i det med en gang, bruke 

pedagogisk sol, reflektere og finne årsakene bak. Det å ha relasjonsarbeidet med seg i 

bakhodet og stille seg de undrende spørsmålene: «Hva ligger bak?» og «Hvordan kan jeg 

jobbe for å hjelpe disse barna?» hjalp oss til å raskt møte utfordringene før de ble mye 

større.  Det å ha enkle arbeidsmetoder og knytte det til hverdagen hjelper oss også å holde 

fokus. Det er svært viktig at vi greier å holde tråden, prioritere og tydeliggjøre at dette er noe 

bra som bidrar til utvikling. Vi har hele tiden hatt fokus på at utviklingsarbeidet er en 

arbeidsmetode som skal videreføres i hverdagen. Vi ser også at vi som ledere har bidratt til å 

heve den faglige interessen gjennom små drypp av artikler og refleksjonsoppgaver.  

Et annet verktøy vi brukte helt i startfasen av arbeidet var Kari Papes fargeanalyse. Den 

hjalp oss med å kartlegge hver enkelt ansatt sin relasjon til hvert enkelt barn.  Den fortalte 

oss noe om tilknytning, avdekket holdninger til ulike barn og hjalp oss til å se de «usynlige 

barna». Vi reflekterte rundt fargekodene våre, og målet med en slik kartlegging er jo også å 

se at det alltid er den voksnes ansvar å endre holdninger, ikke barna. Det å se barna med et 

annet blikk og fokus gir oss en annen kunnskap om hvem barnet er og hvilke interesser det 

har. Fargeanalysen kan også gi sterke signaler om at her må vi sette fokus. Det er alltid vårt 

ansvar å løfte relasjonen på et bedre nivå. Det er viktig å være bevisst på at det er 

relasjonen til barnet vi farger, og ikke barnet. Man blir bevisst seg selv og hva man bidrar 

med inn i relasjonen, og en slik bevisstgjøring kan gi store forandringer. Alle blir nødt til gå 

inn i seg selv og fokusere ekstra på de barna man føler en utfordring med når det kommer til 

relasjonen. Det vi så var at små forandringer, og det å virkelig gå inn for å komme nærmere 



  
 

 
 

 

de barna vi hadde utfordringer rundt, hadde store virkninger. Noe av det vi også gjorde var å 

lage hjerter til barna der alle skulle finne tre positive egenskaper med hvert barn, som vi gikk 

gjennom på et avdelingsmøte. Dette ble også synlig for barna og foreldrene da hjertene 

henger oppe på avdelingen.  

 

 Pedagogisk ledelse 
«Jeg har større fokus på refleksjon i samtale med mine kollegaer» «Vi har fått et tettere 

samarbeid mot samme mål» «Jeg er blitt tryggere på veiledning» 

Vi som ledere har blitt bedre på å lede lærings- og refleksjonsprosesser i barnehagen, og vi 

har blitt mer bevisst vår rolle.  Vi har vært svært opptatt av viktigheten av å «se» alle ansatte 

og deres personlige ressurser. Ledelse handler jo først og fremst om å frigjøre energi hos 

andre. Når de ansatte får ansvar, og får lov til å utvikle akkurat det de er gode på, blomstrer 

de. Vi har også blitt tydeligere som ledere, vi stiller høyere krav til f.eks. at alle må møte 

forberedt og lese gjennom fagstoff til avdelingsmøter. Alle skal bidra med sin kompetanse, 

og vi skal gjøre hverandre gode.  Det at vi knytter hverdagssituasjoner opp mot 

utviklingsarbeidet gjør at vi har blitt flinkere til å snakke om og reflektere rundt situasjoner 

som oppstår. Vi har fått en holdning der «vi gjør hverandre bedre». Det at vi som ledere ser 

helheten og ser hele symbiosen og samspillet som oppstår er også viktig.  Vi har blitt flinkere 

til å lytte og til å undre oss.  «Hva gjør at du tenker sånn?» «Hvorfor gjør du sånn?» «Hva 

trenger du hjelp til?».  Vi har fått mer åpenhet og kultur for å utveksle erfaringer, undringer og 

refleksjon. Vi setter fokus på utfordringer vi har, men det er også viktig å løfte frem alt det 

som er bra i vår praksis.  Vi merker at de ansatte synes det er spennende å løfte ulike 

situasjoner i hverdagen opp til refleksjon. De stiller spørsmål, som f.eks. «Hvorfor handler jeg 

som jeg gjorde?» og «Hva ville du gjort?». 

Vi har blitt mer bevisste på ansvaret om å ta tak i utfordringene og det å komme seg videre. 

Vi har blitt tryggere, og fått mer ro rundt at dette arbeidet tar tid og må jobbes med 

kontinuerlig. Det har også vært viktig å inspirere, motivere og gå foran med et godt 

eksempel. Vi har hatt en åpenhet rundt at dette er en arbeidsmetode vi ikke kjenner fra før, 

og at vi må utarbeide den sammen. Vi som ledere må godta at vi er underveis. Det har vært 

veldig trygt og godt å ha en veileder i Kjersti Nissen, og det har vært utrolig viktig for 

prosessen. En mentor som beholder roen, ser løsninger, gir oss nye tanker og kan sette oss 

på nye spor når vi går oss vill. 



  
 

 
 

 

 Utfordringer 
«Jeg har litt panikk før avdelingsmøtene noen ganger, hva i all verden var nå dette igjen? 

Skulle jeg gjort noe mer til i dag?» 

Vi hadde en del vanskeligheter knyttet til oppstarten, det at alle skulle forstå at dette var en 

arbeidsmetode. Vi fikk raskt et fokus på «Språk», og ikke at dette var en arbeidsmetode vi 

skulle lære. De ansatte så ikke helt nødvendigheten av det, og heller ikke helt poenget med 

den måten å jobbe på. Derfor brukte vi mye tid på å forankre arbeidsmetoden.  Fra å føle at 

man var på litt forskjellige planeter, jobbet vi oss sammen. Dette handlet også om 

tålmodighet og å prøve å sette seg inn hvordan det opplevdes for de ansatte som dette var 

helt nytt for.  Det var svært godt å få hjelp fra Kjersti som loste oss videre når ting føltes som 

om de gikk litt i stå, og som ved hjelp av tips og råd viste oss nye veier og nye knagger vi 

kunne henge arbeidet på.  

Vi har i løpet av dette utviklingsarbeidet hatt hektiske perioder med tunge saker knyttet til 

enkeltbarn der vi har brukt mye av vår tid og våre ressurser. Vi har i tillegg hatt 

sykemeldinger og perioder der fokuset har vært å få hverdagen til å gå opp. Dette er helt 

klart en utfordring, men samtidig vil det alltid være en del av barnehagehverdagen, og noe vi 

alltid vil komme til å måtte forholde oss til. Det vil bli perioder som er mye travlere og tyngre 

enn andre, og da vil det alltid være en utfordring å holde trykket oppe. Samtidig er det veldig 

viktig å holde en viss flyt, fortsette refleksjonsarbeidet, og rett og slett gjøre så godt man kan 

gjennom disse periodene.  

En annen utfordring for ledelsesgruppa har vært vanskeligheter med møtetid, fordi vi har 

mange med deltidsstillinger og er en liten barnehage der møtetid stort sett er på kveld. De 

samme tidsutfordringene har jeg som utviklingsleder også hatt, da det ikke helt har fungert 

med avsatt tid til å jobbe med utviklingsarbeidet. 

For oss har det vært vanskelig å komme i gang med praksisfortellinger og dialogseminar. Vi 

har gjort stadige forsøk, men har opplevd en ganske stor motstand mot dette. Det handler jo 

mye om at det er noe vi ikke har vært vant til å bruke, og at vi som ledere også trenger å øve 

oss mer. Likevel har vi sett lyspunkt og nå på tampen har det kommet inn praksisfortellinger 

fra assistentene våre som vi har brukt som utgangspunkt for refleksjon.   

 

 



  
 

 
 

 

 Suksessfaktorer og erfaringer 
«Vi har blitt mer anerkjennende voksne som tar barnas følelser på alvor» «Vi har fått ei 

personalgruppe som har blitt faglig sterkere.»  

En av de avgjørende faktorene for suksess med et utviklingsarbeid er engasjement. Vi som 

ledere må vise med hele oss at dette er spennende, og at alle skal med fra første sekund. Vi 

må bygge et lag der alle driver prosjektet videre. Det handler også om å skape lojalitet til 

arbeidet. Alle har et ansvar for å sette seg mer inn i det vi jobber med, og alle har et ansvar 

for at det skal bli bra. Fra å kunne høre kommentarer som «nei, dette får pedagogene ta seg 

av», har det blitt en helt annen kultur der alle tar et mye større ansvar og er mer bevisste sin 

rolle i arbeidet sitt.  Vi er heldige som har ei lita og sammensveiset personalgruppe. Vi har 

faste, stabile ansatte som har jobbet sammen lenge.  Det gjør det nok lettere å kunne være 

åpne med hverandre og reflektere sammen. Vi stoler på hverandre. Vi vet at vi tåler å være 

uenige og kommer oss gjennom de tøffe diskusjonene. Det handler mye om å ha respekt for 

de ulike perspektivene.  Vi har måttet rydde i kommunikasjonen mellom oss voksne også. I 

et stabilt og trygt arbeidsmiljø kan det oppstå vaner og mønstre som gror litt fast, og som 

ikke trenger å være heldige. Ved å sette spørsmål ved og rykke litt i vanene, skjer det en 

utvikling og praksisen blir satt ord på. Vi har fått en helt annen delingskultur, som når vi hører 

ansatte som sier «Vet du hva jeg gjorde når jeg kom i den situasjonen…»  

Vi ser helt klart viktigheten av å snakke sammen om verdifull praksis. Prosessen rundt 

barnehagebasert kompetanseutvikling har knyttet oss tettere sammen som personalgruppe, 

det skjer ei bevisstgjøring, vi har utviklingsarbeidet med oss og prosesser settes i gang. Det 

er blitt en større takhøyde for å være uenige og å kunne reflektere rundt det man er uenige 

om. Vi har blitt flinkere til å lytte til hverandre som kollegaer, og til å kunne løfte 

barnehagehverdagen opp til jevnlig refleksjon, mest av alt gjennom situasjoner som dukker 

opp i løpet av dagen. Vi har blitt flinkere til å gå nærmere inn i ulike problemstillinger og 

tenke «hvorfor er det sånn?» og «på hvilken måte?»  Det har blitt en større åpenhet, og en 

kultur der det er lov å være uenige. Det gir fremdrift, og vi respekterer ulikheter selv om vi 

jobber oss frem mot samme mål. Alle er like viktige for at barnehagen skal være et godt sted 

å være for både barn og voksne. Alle er betydningsfulle for gruppa, og alle stemmer er like 

viktige. 

 

Felles kurs gjør også noe med den faglige kompetansen og muligheten for å reflektere 

sammen. Vi opplevde f.eks. kurset med Kari Pape som svært nyttig. Alle de ansatte ble 



  
 

 
 

 

veldig engasjerte, og hun rørte ved noe når det gjaldt verdigrunnlaget vi jobber etter. Vi 

merket også en endring etter kurset i f.eks. hvordan barns initiativ ble møtt, og at de voksne 

faktisk tok seg bedre tid til å tenke over hvilke muligheter man har og hvordan man 

prioriterer.  

Forankring og felles forståelse på alle nivåer har nok også vært en av suksessfaktorene. Vi 

hadde f.eks. tidlig et innlegg på foreldremøte, der vi fortalte om barnehagebasert 

kompetanseutvikling. Det synliggjør en faglighet ut til foreldrene som vi mener er svært 

positivt. Det har vært viktig at utviklingsarbeidet blir prioritert. Vi har hatt en bolk på nesten 

hvert eneste avdelingsmøte og alle planleggingsdager. Det vært viktig for å holde tråden og 

kontinuiteten, særlig siden vi bare har en felles møtearena i måneden. Det å ha faglige 

nettverk og veiledning er også helt avgjørende for at et slikt prosjekt skal lykkes. De faglige 

nettverkene har løftet pedagogisk ledelse og satt i gang en reflekterende kultur i vår 

barnehage. Vi har fått kunnskap om refleksjon, arbeidsmetoder og viktigheten av å 

synliggjøre de pedagogiske prosessene. Vi har blitt tryggere som ledere gjennom de faglige 

nettverkene. Det har gjort oss sterkere med tanke på det å lede prosesser, sette dem i 

system og sette ord på taus kunnskap.  

Langsiktigheten av prosjektet er også noe vi tenker er en suksessfaktor. Selv om man føler 

at man ikke henger med i perioder, gir langsiktigheten og det at det er en så stor del av 

hverdagen vår, grunnlag for at det blir en arbeidsmetode som forankres og blir en del av 

kulturen vår. Det gjør noe med tryggheten og at dette skaper en varig endring og flyt.  Det å 

ta små steg om gangen, ikke ha dårlig tid, og det å kunne gå tilbake igjen er gull verdt. Vi må 

av og til gå rundene litt saktere og litt dypere. Det å ta opp tråden fra forrige gang ved å f.eks. 

gå gjennom den pedagogiske solen vi lagde sist eller referatet der det står hva vi ble enige 

om, gir sammenheng og driver prosjektet videre på en god måte. Det langsiktige perspektivet 

gir rom for å dvele ved det som kommer opp. Det at vi kan gå i dybden, stille undrende 

spørsmål og være åpne for at det finnes flere sannheter, skaper forutsetning for læring.  

Helt konkret har vi fått en annen holdning til å være trygge samtalepartnere for barna i utelek. 

Vi er der barna er og er tettere på. Det gir trygghet og rom for samtaler og refleksjoner. Det 

foregår mange flere samtaler i uteleken, og vi voksne blir i større grad invitert og innlemmet i 

barnas lek. De ønsker en voksen med, og de minste tar gjerne hånda og skal ha oss med dit 

de er.  Vi har fått et mye større fokus på å raskt reflektere rundt utfordringene når de oppstår. 

På hvert avdelingsmøte gjennomgår vi «hvor trykker skoen nå?», «hva er det som utfordrer 

oss?» F.eks. slet vi en periode med at noen av barna var veldig fysiske og brukte slag som 



  
 

 
 

 

utløp for frustrasjonen sin. Da satte vi fokus, brukte pedagogisk sol og reflektere omkring 

adferden. «Hva er det som kan ligge bak?» «På hvilken måte kan vil hjelpe dem ut av det?» 

Vi kunne være enda tettere på, veilede dem før slaget, og vi fant også praktiske løsninger for 

å unngå situasjoner som trigget den adferden.  Det viktigste vi gjør er jo å nettopp undre oss 

når slike situasjoner oppstår. «Hvorfor blir du så sint nå?», «Hva er det som ligger bak?», 

«På hvilken måte kan jeg hjelpe deg?» Dette er noe også de ansatte ga uttrykk for at de 

satte stor pris på gjennom medarbeidersamtalene. De fortalte at de gjennom 

utviklingsarbeidet har blitt mye mer bevisste rundt disse spørsmålene.  

Personlig synes jeg også veiledningene med utviklingslederne og selvstyrt veiledning har 

vært svært nyttig. Det å kunne legge frem en problemstilling eller et dilemma, der de andre 

lytter, stiller spørsmål og tvinger deg til å se det med nye øyne gir nye muligheter. Samtidig 

kan du i enkelte problemstillinger få en bekreftelse, en støtte og anerkjennelse på at her har 

du tenkt og handlet på en måte som driver utviklingsarbeidet. Det gir en trygghet å være flere 

som gjenkjenner de ulike problemstillingene. Det har også vært veldig lærerikt å ta del i 

prosessen der Dronning Mauds veiledere har hjulpet oss å løfte utviklingsarbeidet opp på et 

høyere nivå gjennom faglige prosesser. Vi ser at all famlingen og usikkerheten underveis har 

vært helt nødvendig, det er det som gjør at man kommer dit man er i dag. Jeg vil rette en stor 

takk til Kari Kvistad og Kjersti Nissen fra Dronning Maud for all kunnskap, klokskap og 

raushet de har vist oss.  

 

 Veien videre 
På en måte kan man si at vi fortsatt er i startgropen når det gjelder å reflektere rundt det å 

være trygge samtalepartnere. Det er jo fortsatt et hav av muligheter og solstråler vi kan gå 

dypere inn i. Vi kan gå nærmere inn i relasjonsbygging, voksenrollen, samtale, samtalestil, 

lek, hvordan kommuniserer vi med barna, hva innebærer ord som trygghet og empati. Vi 

tenker at det finnes utrolig mye vi kan gå dypere inn i, og nye stier å tråkke.  Vi har hele tiden 

hatt et ønske om jobbe tettere med handlingsplanen vår mot mobbing, og flette fokusarbeidet 

inn i den. Handlingsplanen setter fokus på relasjonen barn-voksen, og dermed går den rett 

inn i problemstillingen «Hvordan være trygge samtalepartnere for barna?».  Vi tenker også at 

arbeidsmetoden gir en veldig god innfallsvinkel til implementeringen av rammeplanen, og det 

gir oss gode verktøy for å gå i dybden av den.  



  
 

 
 

 

Hvis man tenker veien videre for alle barnehagene, vil det nok være svært viktig med en 

forankring oppover i systemet. Det vil være viktig med en fagliggjøring av styrermøtene, og 

en interesse for å drive prosjektet videre. Selv om hver barnehage kan fortsette å holde 

trykket oppe, er det også viktig at de andre nettverkene kan opprettholdes. Selvstyrt 

veiledning har vært en viktig arena for erfaringsutveksling, oppdatering om hvor vi står, 

refleksjoner rundt ulike problemstillinger og en god arena for å bli trygg som leder av 

prosjektet.  

Det som blir viktig for oss lederne er å fortsette å være faglige pådrivere. Vi må fortsette å 

skape en kultur hvor refleksjon står sentralt og der hele personalgruppa er involvert. Vi må 

fortsette å løfte hverdagen opp til jevnlig refleksjon, og vi må fortsette å undre oss. Vi må 

stille spørsmål som åpner for ulike perspektiver og la alle stemmene høres.  Vi må sørge for 

at det settes av tid og fokus til utviklingsarbeidet, sørge for at nye medarbeidere kommer inn i 

prosjektet, fortsette å løfte frem det som skjer og det som til enhver tid må løftes frem. Vi har 

en vei å gå når det gjelder å komme i gang med praksisfortellinger og dialogseminar. Dette 

handler mye om å bare tørre å øve seg. Vi må utfordre oss selv og andre, møte de ansatte 

der de er og ha en god kultur for tilbakemelding. Nøkkelen for oss blir nok å hele tiden tenke 

utviklingsarbeidet inn i hverdagen, knytte det til det vi holder på med her og nå.  Alltid 

repetere, gå tilbake og bruke god tid. Det blir også et felles ansvar for alle ansatte å holde 

seg faglig oppdatert, og å fortsette å søke kunnskap. Vi må alle stille spørsmål ved det vante, 

utfordre oss selv og andre. Vi må ha fokus på at vi hele tiden skal være en lærende 

organisasjon der de ansatte ser verdien av utviklingsarbeid over tid. Vi har lært en 

arbeidsmetode vi vil ha med oss for alltid, der vi utvikler oss og drar i samme retning i en 

lærende organisasjon. 

«Jeg har blitt mye bedre på å ta kontakt med barna. Jeg er blitt bedre på å observere og å 

delta i leken. Jeg har blitt mer bevisst min rolle, jeg er blitt mer leken og jeg deltar med i 

samtalen med barna. Jeg ser at barna føler seg verdsatt, jeg viser mer interesse for dem og 

jeg har blitt mer bevisst verdien i lek. Jeg er blitt bedre på å veilede inn i lek og ser at jeg 

styrker barnas selvbilde gjennom å være mer bevisst mine handlinger. Barnehagebasert 

kompetanseutvikling har gjort meg mer våken og jeg er en bedre ressurs overfor barna. Man 

ser seg selv på en litt annen måte, og det gir mer bevisste voksne og et bedre resultat av 

hver enkelt.  Jeg er blitt mye mer bevisst relasjonen til hvert enkelt barn.»   

-Barne og ungdomsarbeider, Galåen Naturbarnehage 
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9 GLÅMOS BARNEHAGE 
Styrer: Marit Haltli Nysettvoll 

 Et prosjekt i stadig utvikling 
 

Vi er en liten barnehage tilknyttet ett av to oppvekstsentre i kommunen. Barnehagen består 

av en avdeling med barn fra 0-6 år, og vi er fem faste ansatte.  

Ved starten av utviklingsprosjektet gikk vi gang med å utføre en analyse av barnehagens 

arbeid med språk og språkmiljø. Vi ba også ofte brukte vikarer om å delta i analysen, både 

for å få mer data, men også fordi de kanskje så barnehagens praksis litt utenfra og kunne 

avdekke eventuelle faktorer vi selv ikke la merke til eller la vekt på. Resultatet av analysen 

ga oss fokusområdet følelser, som vi skulle legge ekstra vekt på i det daglige arbeidet. Vi 

drøftet resultatet av analysen på personalmøte, og var enige om at vi hadde fått et resultat 

som var gunstig for videre arbeid. Likevel var stemningen noe lunken blant personalet, og 

arbeidet kom ikke skikkelig i gang med en gang. 

 

Selv om oppstarten var noe laber, gikk prosjektet etter hvert fra å være et bakgrunnsprosjekt 

til å sakte men sikkert bli implementert i personalet og hverdagen. Vi kjøpte inn 

«Snakkepakken» og ulike brettspill som hjelpemidler, dro på «studietur» til en 

nabobarnehage med tilsvarende fokusområde, og satte prosjektet på dagsplanen med 

samlinger og gruppedager. Likevel følte vi at vi skulle hatt en problemstilling, i stedet for 

«kun» et fokusområde.  

 



  
 

 
 

 

Etter refleksjoner i personalgruppa og veiledning fra ekstern veileder fra DMMH, kom vi fram 

til at følelser var et for vidt område å ha fokus på, det ble for uhåndterbart og lite definert. Vi 

begynte å se på hvilke områder og situasjoner hvor språk og samtale kommer tydelig frem 

hos oss, og måltidet ble fremhevet som en arena for mye språklæring, medvirkning og behov 

for en tydelig voksen.  

 

 

 

Vi satte fokus på voksenrollen. Hele personalet bidro til en pedagogisk sol hvor vi reflekterte 

over hvordan vi ønsket å bli oppfattet som voksen i samtale med barna, og i og med at vi 

hadde kommet fram til at måltidet var en god arena for å se på voksenrollen i samtalen med 

barn samtaler begynte vi der. Det føltes godt å ha en knagg å henge tanker, refleksjoner, 

praksisfortellinger, veiledningsgrunnlag og fag på. Vi hadde lenge fokus på måltidet og 

samtalestilen gikk etterhvert fra å være noe overfladisk, til å bli engasjerende og ta tak i 

barnas interesser der og da. 

 



  
 

 
 

 

Etter hvert forandret barnegruppa seg fra å være en gruppe med mange store barn, til å bli 

en skikkelig småbarnsgruppe. Det begynte mange små på en gang, og vi begynte å se på 

andre arenaer der voksenrollen er svært viktig. Etter flere runder i personalet kom vi fram til 

at leken og samtalene med barna var en arena vi kunne jobbe mer med. De minste barna 

trengte veiledning og en tilstedeværende voksen 

på gulvet, samtidig som at de største barna måtte 

få anerkjennelse og veiledning knyttet til konflikter 

og samhandling med de minste. Vi innførte flere 

gruppedager, der gruppene både var faste 

sammensetninger, men også satt sammen ut ifra 

barnas interesse der og da. Noen ganger hadde 

den voksne en lederfunksjon og barna tilhørere, 

andre ganger ble den voksne aktivt med i leken, 

eller inntok en mer observerende og tilgjengelig 

rolle. 

 

Fra starten hadde styrer i barnehagen rollen som utviklingsleder, noe som etter hvert førte til 

stillestans i prosjektet da styrer ikke hadde kapasitet til begge rollene. Dette førte til et skifte 

på nyåret i prosjektets år 2, da pedagogisk leder tok over som utviklingsleder.  

Med ny utviklingsleder ble arbeidet mer strukturert. Vi satte ytterligere fokus på prosjektet på 

personalmøter/planleggingsdager. Utviklingsleder ga de ansatte «lekse» til hvert møte, og 

alle sammen fikk en egen skrivebok til å notere praksisfortellinger, observasjoner og 

refleksjoner.  

 

Underveis i prosjektet har vi møtt ulike utfordringer, men den største av alle er kanskje 

ledelse av mennesker og en formidling av hensikt og utvikling. Det føles tungt og skulle ta 

initiativ, avgjørelser og legge planer om ikke alle er med. Samtidig kan en ta medarbeideres 

perspektiv og forsøke å se på hva som må til for å kunne komme videre. Hva forventes, 

hvilke roller bør avklares og hvilken hensikt har prosjektet. I en iver etter å komme i gang 

med oppgaven og etablere strukturer, kan nok den menneskelige delen og en klar 

forventnings-/rolleavklaring komme i andre rekke, selv om den burde ha kommet først. 

 



  
 

 
 

 

Personalgruppen har vært i stadig endring i løpet av utviklingsprosjektet. Det har vært flere 

svangerskap og noe sykefravær, noe som gir store innvirkninger på en personalgruppe på 

kun fem ansatte. Å involvere vikarer i prosjektet har vært en tøff oppgave for utviklingsleder, 

og på ett tidspunkt var vikaren utviklingsleder også! Kun èn pedagog har vært med på hele 

prosjektet, samt èn fagarbeider. Begge føler det har gått mye tid til å repetere og forklare. 

Likevel, underveis i prosjektet ble det mer og mer tydelig at de voksne ble bedre på å 

reflektere over egen praksis. Samtalen og samtalestil ble en del av tankegangen, og flere 

brukte tid på å velge ord og tilnærmelser ovenfor barna, for å få i gang samtalen og 

engasjemntet. Vi gikk fra å bruke ordet «praksisfortelling» til «hverdagsfortelling», da det 

ufarliggjorde teknikken noe. Fortellingene ble også brukt på personalmøter i metoden 

dialogseminar, noe som ga mange nyttige refleksjoner, og som helt klart er et redskap som 

kan videreføres.  

 



  
 

 
 

 

Sakte men sikkert kom det 

fram en annen måte å tenke 

på. De ansatte ble 

rollemodeller for hverandre, 

og fikk en økt fokus på sin 

egen rolle i forhold til 

barnegruppa. De ansatte 

føler de er blitt bedre til å 

lytte og ta seg god tid 

sammen med barnet, og de 

ser at prosjektet har hatt en 

innvirkning på barnegruppa. 

Barnegruppa har blitt bedre 

på å løse konflikter seg 

imellom, sette ord på egne 

følelser og se situasjonen fra 

andres ståsted, noe som kan 

oppleves utfordrende for den 

voksne å skulle veilede, men 

som er et tema vi tar med 

oss videre. 

Dette har gitt en annen 

«temperatur» inne på avdelinga, der det oftere blir spontant delt i mindre grupper, de voksne 

er mer tett på i leken og det er satt mer fokus på samhandling og språk barna i mellom. 

 

Selv om vi har hatt utfordringer med personalkabalen og en relativt stor endring i barngruppa 

fra mange store til flere små, har vi likevel sett resultater. En suksessfaktor er et kontinuerlig 

fokus, og et prosjekt satt på dagsordenen. I tillegg har de voksne vært god på å gjøre 

hverandre gode, og til å reflektere over egen praksis. Vi har hatt mye nytte av å ha en 

ekstern veileder som har vært der hele tiden om vi har hatt behov, noe vi setter svært stor 

pris på. Vi skulle så inderlig ønske at vi kunne fortsette å ha en slik ressurs, og kanskje bør vi 

se på hvilke muligheter vi har hos de andre barnehagene, samt i gruppa med 

utviklingsledere, og se om vi har flere og støtte oss på i fortsettelsen. 



  
 

 
 

 

Vi har underveis i prosjektet sett betydningen av språk og kommunikasjon som kompetanse 

hos barna, og vi har sett store forandringer etter at de voksne ble mer oppmerksom på sin 

rolle og påvirkningskraft bare ved å være en tydelig og engasjert voksen. 

Videre tar vi med oss de gode erfaringene. Vi kan fortsatt utvikle oss i vår voksenrolle, med 

tanke på bevissthet og hvordan vi snakker med barna. Vi må se enkeltbarnet både som seg 

selv og i gruppa, og hvordan vi som voksne kan veilede barna slik at de kan møte konflikter, 

egne følelser, andres perspektiv, selvsikkerhet og empati. Vi har også erfart at konkreter er 

nyttige hjelpemiddel, både i leken og i samlingsstund, noe vi vil fortsette å bruke. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


