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1) Innledning 

Mye som er mulig og vanlig i dag, var utenkelig for 10 år siden. Dette understreker behovet for 
åpenhet, nyskaping, improvisasjon og godt faglig skjønn, noe som er blitt enda mer aktuelt det siste 
året med korona. Vi har valgt å kalle dette et mulighetsdokument, fordi lærerutdanningsbarnehager 
(LUBA) gir muligheter for å gjøre noe helt unikt, muligheter for å prøve ut nye ting - og kanskje gå nye 
veier. Dokumentets hensikt er å skape et godt beslutningsgrunnlag om ordninger og struktur for LUBA 
ved DMMH i samarbeid med Trondheim kommune og aktuelle samarbeidspartnere. 

I forbindelse med St.meld. nr. 11 (2008-2009): Læreren Rollen og Utdanningen, ble det bestemt at 
alle lærerutdanninger skulle etablere partnerskap med barnehager (og skoler) om kvalifisering av 
studenter og profesjonsutvikling for lærere. Partnerskap og satsing på FoU-basert praksisopplæring 
er også sentralt i St.Meld. 16 (2016-2017): Kultur for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene og 
Lærerutdanning 2025, Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene 
(Kunnskapsdepartementet 2017a). Målbilde som åpner for mange muligheter:

Figur 1: Styrket praksisopplæring og FoU-samarbeid gjennom lærerutdanningsbarnehager 

Målbildet inviterer til utforskning av nye samarbeidsformer. Det skal inngås partnerskapsavtaler med 
barnehageeiere og aktuelle lærerutdanningsbarnehager (pkt 1), i tillegg til avtalen med vanlige 
praksisbarnehager (pkt 2). Avtalen skal omhandle partnerskap om et gjensidig og langsiktig 
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samarbeid med vekt på likeverdighet. Hensikten er forbedringer av både utdanning og 
praksisopplæring som skal være erfaringsbasert og forskningsbasert. Barnehagelærer-utdanningen 
skal ha høy profesjonskompetanse og oppdatert kunnskap om praksis. Partnerskap skal bygge på 
FoU-samarbeid mellom UH og barnehagesektoren med gjensidige forpliktelser og respekt for 
hverandres bidrag til samarbeidet. Hensikten er å styrke praksisnærheten i undervisningen og 
gjensidig kompetansedeling ved løpende kontakt med barnehagefeltet gjennom for eksempel: 

o Faglærere i praksis 
o Barnehagelærere inn i undervisning  
o Kombinerte/delte stillinger mellom barnehage og UH 
o Felles kursing, opplæring 
o Tilrettelegge for utdanning  
o Øke grunnbemanning 

Faglig råd for lærerutdanning understreker at «partnerskap mellom lærerutdanning, barnehage og 
skole er et komplekst saksfelt som krever bred tilnærming» (2020: 40). DMMH har ventet med å 
sette i gang med lærerutdanningsbarnehager til ordningen ble finansiert over statsbudsjettet. Fra 
2020 fikk DMMH tildelt 3 mill. til partnerskap/lærerutdanningsbarnehager.  

 
Lærerutdanningsbarnehager ved DMMH  
Ledermøtet gjorde følgende vedtak i sak 70/2020: Det må nedsettes ei arbeidsgruppe. Ingar 
(Pareliussen) holder tak i saken. Prorektorene diskuterer dette videre. Lærerutdanningsbarnehager 
kan inneholde tematikk som er relevante for BLU, master og FoU.  

Arbeidsgruppa Lærerutdanningsbarnehager (LUBA) startet opp i august 2020, først bestående av 
aktuelle ledere v/DMMH og faglærere fra pedagogikk og samfunnsfag, flere jobber samtidig med 
REKOM. Ingen fra andre seksjoner meldte interesse da prosjektet ble annonsert internt. Men det ble 
snart klart at vi måtte ha med stemmer fra aktuelle samarbeidspartnere i diskusjoner fra starten.  

Den utvidete gruppa fikk betegnelsen utviklingsgruppa, og har bestått av:     

Faglærere fra DMMH: Gry Mette D. Haugen, Marit Heldal, Wencke Helgesdotter Iversen, Pål Gerhard 
Rystad, Marianne Schram, (Kjersti Nissen var med i starten) og Merete Moe  

Ledelsen v/DMMH: Siri Elisabeth Haug (leder internasjonalt kontor), Mona Halsaunet Frønes 
(studieleder), Inger Bakken (leder praksiskontoret), Ingar Pareliussen (prorektor FoU).  

Rektor Else Berit Skagen har deltatt i oppstartende og avsluttende diskusjoner 

Studenter: Tina Skogheim, Mathea Henrard og Tina Tran (studentrådsleder) 

TK: Kristin Gudim, seniorrådgiver fagstab, Ragnhild Granskogen avdelingsleder fagenheten  
Ingfrid Thowsen prosjektleder oppvekst og utdanning Universitetskommune TRD3.0  

Styrere: Renate Kvivesen (TK), Paal Christian Bjønnes (privat barnehager) 

Tillitsvalgte: Sonia Tangen (Fagforbundet) og Anne-Lena Pedersen (UDF)  

Utviklingsgruppa representerer ulike posisjoner og perspektiver på barnehagelærerprofesjonen og 
utdanningen, et godt grunnlag for å belyse mange sider ved ordningen. Merete Moe har ledet 
gruppas arbeid. 
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Arbeidet i utviklingsgruppa og dokumentets oppbygging 
Utviklingsgruppas oppdrag ble konkretisert (i møte 23/9):  
• Utviklingsgruppa leverer forslag til ordninger og struktur til ledelsen ved DMMH medio desember 
• Forslag trenger ikke å være enstemmig, ulike synspunkt kan reflekteres i forslaga 
• Strukturer settes og utvelging av barnehager i løpet av vårsemesteret 
• Ordninga blir satt ut i livet august 2021 

Gruppa har hatt ukentlige møter høsten 2020 med diskusjoner i grupper og plenum. De interne 
deltakerne har hatt hyppigere møter og bidratt i planleggingsprosesser og skriving av mulighets-
dokumentet på grunnlag av gruppeprosessene. Relevante dokumenter har vært tilgjengelig for 
gruppas medlemmer på Teams under hele prosessen. Hele utviklingsgruppa diskuterte sentrale 
punkter i mulighetsdokumentet på halvdagsmøte 20.januar, som grunnlag for ferdigstilling. 

I kapittel 1 Innledning, vil vi først gi informasjon om bakgrunn, nasjonale føringer og hvordan andre i 
UH-sektoren jobber med partnerskap, her tar vi med det mest interessante for vårt prosjekt. 
Deretter kommer kapittel 2 Målsetting, med forslag til målbilde og mulige virkemidler for 
lærerutdanningsbarnehager ved DMMH på grunnlag av de nasjonale føringene. Mer konkret 
handlingsplan forutsetter vi at lages i samarbeid mellom de aktuelle partene. I kapittel 3 Ordninger 
og strukturer, skisserer vi tre ulike alternativer med argumentasjon for og imot. Kapittel 4 
Innhold/idebank gir tanker og ideer om mulig innhold, med noen konkrete eksemplifiseringer. 
Kapittel 5 Avsluttende perspektiver, oppsummerer kort hva dette kan bety for partnerskap, 
kunnskapsproduksjon og mulige synergieffekter, og til slutt kommer noen anbefalinger. Vi skal først 
se litt på hva andre har gjort. 

 
Erfaringer med universitetsskoler/lærerutdanningsbarnehager  
Universitetsbarnehager eller lærerutdanningsbarnehager har vært i gang i flere år ved noen 
universitet/høyskoler (UH), men kom på statsbudsjettet for barnehager først fra 2020. Flere har 
satset i bredden med 6-10 barnehager, for eksempel OsloMet, Stavanger (UiS), Tromsø (UiT). Sentralt 
her har vært nettverksbygging og utvikling av praksis/praksisoppgaver gjennom blant annet 
nettverkskonferanser og partnerskap. DMMH har satset på praksisopplæring og samarbeid med 
praksisfeltet i mange år. Et viktig arbeid er derfor å samordne det vi allerede i dag gjør, samtidig som 
vi vil se på muligheter for nytenking og forbedringer. Høgskulen på Vestlandet (HVL) starter opp med 
4 LUBA høsten 2021, og åpner for delfinansiering av flere ph.d.stillinger knyttet til barnehagene. 
Vedlagt er finansieringsplan og kriterier for å bli lærerutdanningsbarnehage v/HVL, hentet fra:  
https://www.hvl.no/samarbeid/samarbeid-lararutdanning-og-kreative-fag/larerutdanningsskoler/.  

Parallelt med dette har det vært etablert universitetsskoler, hvor ph.d inngår som en naturlig del. 
Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim (USSiT) har tre universitetsskoler; Huseby barneskole, 
Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund videregående skole, fra hvert nivå i 
grunnutdanningen https://www.ntnu.no/universitetsskole. 

Utviklingsgruppa har diskutert hvor mange lærerutdanningsbarnehager DMMH bør ha. Både antall 
og størrelse kan ha betydning for hvor omfattende eksperimenter/utforskninger vi kan legge opp til. 
Gruppa er samstemte om at det ikke bør være for mange LUBA (særlig i starten), med tanke på at 
ordningen skal komme godt i gang, uten at organisering og administrering blir for omfattende. 
Mange ideer har kommet opp i prosessen, ulike tematiseringer har blitt presentert og diskutert, for 
eksempel: Lydhørprosjektet, barnehageovertagelse, mangfold og bærekraft, dette konkretiseres på 
slutten av dokumentet som mulige tematiseringer. Tilrettelegging for studenters praksis og 

https://www.hvl.no/samarbeid/samarbeid-lararutdanning-og-kreative-fag/larerutdanningsskoler/
https://www.ntnu.no/universitetsskole
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praksisoppgaver, og barnehagers arbeid som praksisbarnehager er en kontinuerlig prosess som det 
forventes at alle parter jobber med, men aktuelle LUBA må få stor innflytelse på valg av tema og 
satsing, da dette vil komme til å prege barnehagene.   

Formålet med LUBA er å bedre studentenes kvalifisering til yrket gjennom nyskapinger og 
forbedringer av utdanningen i tett samarbeid med praksisfeltet, noe som blant annet innebærer 
styrking av praksis, at hele barnehagen tar ansvar for studentenes praksis - og at alle 
praksisbarnehager støttes/settes i stand til å la studenter få prøve mer. Det er lite forskning om 
praksislærers rolle (Kaarby og Lindboe 2020). Vi opplever at det er forskjell mellom 
praksisbarnehager i dag, og at studentene får varierende kvalitet på sine praksiserfaringer. 

 

 

2) Målsetting: styrke praksisopplæring og forskningssamarbeid 
 

Partnerskap skal bidra til mer dialog mellom praksisfeltet og høyskolen, både når det gjelder praksis i 
utdanningen, undervisning og FoU-arbeid. Tettere relasjoner kan legge grunnlag for mer gjensidig 
forståelse og at det blir enklere å samarbeide. Hensikten er å få til en best mulig utdanning på alle 
nivå, og mer praksisnær forskning i barnehager. Et viktig spørsmål blir: Hva trenger morgendagens 
barnehagelærere? Generelt læringsutbytte for barnehagelærerutdanningen ved DMMH er at 
kandidaten «kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid 
med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap» 
(Studieplan for barnehagelærer-utdanning BUL 20/21). Videre skal studenter kunne trekke inn blant 
annet globale og internasjonale perspektiver, samt bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.  

Prosjektet ble presentert på ledermøte i Trondheim kommune 11.11.20, og i referatet pekes det på: 
«Innspill og perspektiv: Behovet for å se mer på ledelse, hvordan ivaretas praktisk-estetiske 
fagområder? Hva er drømmebarnehagen? Løft spørsmålet i ledernettverk på bydel! Hvordan ser 
drømmebarnehagen ut fra en styrers perspektiv? Fra barn? Fra studenter?» 

Barnehagen skal være en lærende organisasjon, ifølge Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet 
2017b), der hele personalet skal være lærende og reflekterende. I et lærende fellesskap blir det viktig 
at medarbeidere selv får mulighet til å oppdage, skape og kan forandre sin virkelighet.  

Strategiplanen ved DMMH har følgende hovedmål:   

DMMH skal ligge i front når det gjelder kompetanse og engasjement til barns beste. (...) 
DMMH skal utdanne kunnskapsrike, kritisk reflekterende og omsorgsfulle barnehagelærere 
og barnehagelektorer. De skal være kompetente ledere, ha god relasjonskompetanse, møte 
barn med respekt, selvstendighet og integritet, og veilede barna i danningsprosessen. DMMH 
skal være en foregangsinstitusjon når det gjelder å utvikle og formidle FoUbasert kunnskap 
om barn, barnehage og barndom. Høyskolen skal aktivt være med på å forme morgendagens 
barnehagevirksomhet.  

Her fremheves det at DMMH skal bidra til å forme morgendagens barnehagevirksomhet, gjennom 
FoU-virksomhet og forskningsbasert utdanning av kunnskapsrike, kritisk reflekterende og 
omsorgsfulle barnehagelærere, lektorer og ledere med god relasjonskompetanse.  

Utviklingsgruppa har diskutert om det kan være hensiktsmessig med en felles overordnet tematikk 
for LUBA v/DMMH, for eksempel ledelse, samarbeid, mangfold eller bærekraft, men anbefaler at 
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lærerutdanningsbarnehagene og deres samarbeidspartnere får videreutvikle egne ideer. Dermed 
åpner vi kanskje mer for det nyskapende – og «det-ikke-før-sette» (Moe, Mørreaunet & Nisen 2018; 
Nissen, Moe & Mørreaunet 2020). 

  

Hovedmål for lærerutdanningsbarnehager ved DMMH 
Utdanningen skal være forskningsbasert, profesjonsrettet og ha høy kvalitet. Praksisnærhet skal 
styrkes gjennom det gjensidige og likeverdige samarbeidet med lærerutdanningsbarnehager basert 
på partnerskapsavtale med aktuelle barnehageeiere. Dagens og fremtidens barnehager trenger 
kreative, kritiske og nytenkende barnehagelærere med barns lærings- og danningsprosesser i fokus. 

Vi ønsker å skape entusiasme for bedre utdanning og forskning gjennom ordningen med 
lærerutdanningsbarnehager. Her tar vi utgangspunkt i den nasjonale strategien 
(Kunnskapsdepartementet 2017a) om at barnehagelærerutdanningen skal ha høy 
profesjonskompetanse og forskningsbasert praksiserfaring.  

 

Målbilde (2025) for samarbeidet mellom lærerutdanningsbarnehager og DMMH   
• Det er tett og gjensidig samarbeid mellom DMMH og LUBA, slik at det blir et «VI»  
• VI bidrar sammen til barnehagelærerutdanning av høy kvalitet og gode barnehager med vekt på 

lek, danning og læring 
• Partnerskapet bidrar til å utdanne kreative, kritiske og nytenkende barnehagelærere som kan 

lede prosesser, bygge relasjoner og bruke godt faglig skjønn 
• Alle parter er i kontinuerlig utvikling og bidrar/deltar i felles kunnskaping og kunnskapsdeling 
• Fagmiljøet består av kvalifiserte praksislærere som samarbeider tett med DMMH om FoU-basert 

praksisopplæring for å utvikle både barnehagen og utdanningen 
• Faglighet og fagspråk vektlegges i lærerutdanningsbarnehagene 
• Vi er synlige i samfunnsdebatten 
• Det er økende interesse for forskning i barnehagefeltet   
• Barnehagelærerutdannere ved høgskolen og barnehagen forsker sammen 

 
Mulige virkemidler/Handlingsplan 
• Kontinuerlig og tett samarbeid om praksis  
• Kombinerte/delte stillinger mellom høyskole og lærerutdanningsbarnehager 
• Tilrettelegge for veilederutdanning for alle praksislærere i lærerutdanningsbarnehager 
• Tilrettelegge for ulike utdanningsmuligheter for hele personale i lærerutdanningsbarnehager på 

alle nivå, bachelor, master, ph.d, samt vurdere videreutvikling av det som tidligere het KOMPASS 
• Etablere nettverk mellom deltagende barnehager og høyskolen for erfaringsutveksling 
• Spredning/deling av kunnskap og erfaring gjennom ulike nettverk og kanaler, herunder utforske 

nye måter for spredning 
 
En mer konkret handlingsplan må utvikles sammen med aktuelle lærerutdanningsbarnehager og i 
samarbeid med barnehageeiere.  
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Partnerskap 
Faglig råd for lærerutdanning (2020) erkjenner at målene for lærerutdanningsbarnehager og 
partnerskap er ambisiøse, og at dette krever komplekse tilnærminger og virkemidler. I figuren 
nedenfor har rådet utviklet et analytisk rammeverk for partnerskap med fire samarbeidsområder: 
Samarbeid mellom studiedesign og organisering (studieplaner, program, emneplaner etc) / om 
studentenes læringsaktivitet i ulike kontekster (undervisning) / om FoU og barnehageutvikling / og 
om partnerskapets faktiske organisering i forhold til praksisdelen av utdanningen. De fire områdene 
er ikke gjensidig utelukkende, men overlappende.  

 

 

 

Figur 2: Rammeverk for partnerskap fra Kunnskapsgrunnlaget (Faglig råd 2020: 14) 
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Analysemodellen viser alle parter som skal samles om en felles visjon om profesjonell praksis med 
mål om å utdanne lærere for en verden i endring. Tanken er å skape bedre sammenheng mellom de 
fire områdene gjennom at alle parter samarbeider. Ekspertgruppa om barnehagelærerrollen peker 
på at: «Mange studier av forholdet mellom utdanningen og yrkesfeltet viser også at utvikling av 
jevnbyrdige partnerskap kan være problematisk». De viser til en studie som identifiserer to 
hovedmodeller for partnerskap: separatistmiljø og samarbeidsmiljø (Kunnskapsdepartementet 2018: 
208). Vi ser ofte at ulike parter jobber i sine egne separate miljøer. Når partene også er på 
hverandres arenaer, blir det lettere å oppnå likeverdige og gjensidige samarbeidsrelasjoner.  

Dette understøtter utviklingsgruppas forslag om kombinerte/delte stillinger som deles mellom 
ansatte i høyskole og barnehager, for eksempel med en fast stillingsandel på hver arbeidsplass som 
kan gi mulighet for større gjensidighet, dialog og felles kunnskapsproduksjon. Fagforbundet 
understreker at det ikke er ønskelig å opprette reduserte stillinger. En stilling kan for eksempel deles 
mellom én ansatt fra barnehage og én ansatt fra høyskolen. Hospitering kan også være aktuelt. Vi 
viser til vedlagte utredning fra Trondheim kommune og NTNU om Delprosjekt – kombinerte stillinger, 
hvor ulike modeller presenteres. Her understrekes blant annet at koordinering og ledelse bør være i 
fokus før etablering av en ordning med kombinerte/delte stillinger.  

Fordeler med kombinerte/delte stillinger kan være kunnskapsproduserende fellesskap, felles 
fagspråk, styrke fagligheten, mer likeverdighet og balanse i aktørenes innflytelse på samarbeidet. 
Felles kunnskaping og samskaping i kollektive prosesser (Levin & Klev 2009), gir grunnlag for 
partnerskap bygget på gjensidig tillit og respekt. Kombinerte/delte stillinger som baseres på stabilt og 
langsiktig samarbeid med tette relasjoner hvor praktikere og forskere jobber sammen, kan gi rom for 
samskaping mellom praksisfelt og forskningsfelt i forhold til forskningstema med mer gjensidighet, 
hvor ting som rører seg i praksis bringes inn i undervisning/forskning og omvendt. Praksisfeltet vil 
dermed i større grad kunne være dialogpartnere for lærere på DMMH. Høyskolens kompetanse er 
viktig for lærerutdanningsbarnehagene og fagutviklinga der, på samme måte er tilgangen til 
praksiskompetanse som UH får gjennom ordninga, viktig for utdanningen.   

Partnerskap, likeverd, delte stillinger, FoU-samarbeid og et kunnskapsproduserende fellesskap på like 
fot, bør også diskuteres i lys av ulikt utdanningsnivå. Det har tidligere vært større forskjell mellom 
medarbeidernes utdanningsnivå i UH og barnehage. Om lag halvparten av ansatte i barnehager har 
bachelorgrad, etter hvert er det også en del med mastergrad. Hvilke utfordringer kan tenkes knyttet 
til forskningssamarbeid på like fot med ansatte i UH-sektoren? Hvordan kan forskerkompetanse og 
praksiskompetanse både anerkjennes og differensieres? Et viktig poeng som kommer frem i Faglig 
råd sine undersøkelser er at barnehager (og skoler) ofte blir mottakere fremfor aktive deltakere med 
eierskap til partnerskapene (2020: 7). Høyere kompetansenivå i barnehagene vil gi grunnlag for mer 
likeverdig forskningssamarbeid, og kan styrke barnehageansattes rolle som medforskere. Dermed 
skapes muligheter for mer praksisnær forskning.  
 
Uklarheter rundt beskrivelsene i avtalene kan være med på å skape konflikter. «Rådet mener også 
det er viktig at ansvarsfordelingen beskrives i lys av målene for partnerskapet, og at det spesifiseres 
fordeling av ressurser og avsetting av tidsressurser» (2020: 21). Avklaringer om arbeidsgiveransvaret 
for ph.d og kombinerte/delte stillinger må inn i partnerskapsavtalene. 
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Oppsummering 
Innledningsvis har vi sett på styringssignaler og andre UH sine erfaringer med universitetsskoler og 
lærerutdanningsbarnehager som grunnlag for forslag om målsetting og konkretisering ved DMMH. 
Det foreslåtte målbildet legger stor vekt på likeverd og gjensidighet i partnerskapet for å styrke 
praksisopplæring, undervisning og FoU-samarbeid. Samskaping og felles kunnskaping bør få stor 
plass i partnerskapet. Videre i dokumentet kommer forslag og problematisering rundt mulige 
ordninger og strukturer, hvor vi ser på tre ulike alternativer for organisering. Gode strukturer er viktig 
for å lykkes. Videre har vi valgt å ta inn en nokså omfattende Innholdsdel/idebank som kan inspirere 
til å løfte blikket og kanskje fabulere litt om hvilke muligheter denne ordningen kan åpne for. 
Utviklingsgruppa har stadig følt behov for å diskutere innhold og ideer som grunnlag for å vurdere 
mulige ordninger og strukturer. Til slutt i dokumentet kommer noen anbefalinger, men vi vil 
understreke at det er nødvendig å avklare spørsmål rundt økonomi for å vurdere flere sider ved ulike 
alternativer. 
 
 

3) Ordninger og strukturer 

I dette kapitlet legger vi frem tre alternative forslag med argumentasjonen for og mot de ulike 
alternativene. Det kan være et poeng at barnehagene er store nok til å tåle mange aktiviteter og 
relasjoner, på den annen side kan det være fordeler om barnehagene er forskjellige, kanskje også i 
størrelse. Vi anbefaler at det ikke blir for mange LUBA i forhold til koordinering og utvikling av godt 
partnerskap, i hvert fall i startfasen. Det kan vurderes å utvide antallet barnehager underveis.    

 

Økning av kompetansenivå i lærerutdanningsbarnehagene 
Aasen og Birkeland (2018) har undersøkt fagarbeidere/assistenters valg om å ta 
barnehagelærerutdanning og deres meninger om verdien av kompetanse i barnehagearbeidet. Her 
finner de fagarbeidere/assistenter som er opptatte av barnehagelæreres barnesyn og ledende 
tilstedeværelse i praksis. Deltidsstudenter ved barnehagelærerutdanningen med til dels lang praksis 
fra barnehage, tar utdanning med forventninger om egen læring og utvikling, og de forteller om uro 
og irritasjon når de måtte overta barnehagelæreres lederoppgaver. Lafton og Furu (2019: 11) peker 
på at «i en profesjonsutdanning hvor barnehagen defineres som en sentral læringsarena i studiet, blir 
det viktig å ta tak i hvilken plass erfaringslæring har i studenters læringsutbytte. Med henvisning til 
Biesta (2014) understreker Lafton og Furu at erfaringslæring er noe som går bortenfor å 
oppleve/gjøre, det handler om mer utforskende læring som blant annet åpner for taus kunnskap. 

Kompetansenivået i barnehager varierer, og det kan være aktuelt at ledere får mulighet til å ta 
mastergrad og at flest mulig av medarbeiderne har eller tar bachelorgrad eller annen utdanning. 
Lafton og Furu sier videre at «i en utdanningskultur med stadig sterkere fokus på akademisering, (er 
det) en utfordring å inkludere den kroppslige erfaringslæringen i utdanningen. For lærerutdannerne 
blir det imidlertid høyst relevant å undersøke hvordan de kan bidra til å aktivere kunnskapsressurser 
også i denne formen for læring» (2020: 11). Kompetanseheving bør altså foregå på ulike nivå, og det 
kan være vurderes en videreutvikling av utdanningstilbudet KOMPASS for de som ønsker dette. 
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Ph.d.-stillinger i lærerutdanningsbarnehagene 
Det er aktuelt å opprette ph.d.-stillinger med (hel eller) delvis finansiering gjennom ordningen. 
Prioritering av ph.d har vært diskutert i utviklingsgruppa, veid opp mot annen form for 
kompetanseheving som er direkte rettet mot medarbeiderne i LUBA. Det er ingen forutsetninger om 
å inkludere ph.d i prosjektet, men universitetsskoler har dette implisitt. Vårt forslag er at eventuelle 
stipendiater (del-) finansieres av prosjektet og/eller NFR-ordninger slik at ikke barnehagebudsjettene 
belastes. Økonomiske sider ved ph.d og andre kostnader med å høyne kompetansenivået i 
barnehagene må utredes og diskuteres på grunnlag av budsjettforslag. 

Ph.d.-stipendiater kan rekrutteres fra barnehagene eller UH. Eventuell arbeidsplikt bør brukes inn i 
barnehager gjennom kompetanseheving, veiledning og/eller arbeide i barnegrupper for å bidra til 
barnehagefeltet og fellesskapet. Det må inngås kontrakt mellom barnehageeier og stipendiat med 
rammer for å håndtere eventuelle utfordringer, konflikter eller uforutsette hendelser som vanligvis 
håndteres av leder/arbeidsgiver, se også vedlegg om delte/kombinerte stillinger TK-NTNU. Det kan 
være aktuelt å knytte flere barnehager rundt en ph.d.   
 
 
Fordeler med ph.d: 
Ph.d. kan bidra til sterkere koblinger mellom forskning og praksis. DMMH har lite forskningstid 
sammenlignet med andre i UH-sektoren. Stipendiater i barnehagen vil også kunne bidra med mer 
praksisnær forskning - og dermed kunne være bindeledd mellom barnehagen og DMMH. Slik 
kunnskapsutvikling i lærerutdanningsbarnehager med forankring i profesjonen kan være et strategisk 
grep, og ph.d vil kunne bidra med mer forskning og spredning av forskning som kan styrke 
barnehagefeltet på sikt. Se også samarbeidsavtale TK/ILU, som er under utarbeidelse (ettersendes). 
 
Argumenter mot ph.d: 
En ph.d vil ta en ganske stor del av de nasjonale midlene dersom denne skal fullfinansieres av 
ordningen, og kan dermed gå på bekostning av annen kompetansebygging, forskningstid og flere 
mindre forskningsprosjekter for faglærere, medarbeidere i barnehagen og studenter.   
 
 
Mulige organiseringer  
Utviklingsgruppa har diskutert ulike ordninger og vil her presentere tre alternativer som alle kan gi 
rom for ph.d. eventuelt knyttet til flere barnehager, og mulighet for kombinerte/delte stillinger, som 
fortrinnsvis kommer i tillegg til grunnbemanning. For alle alternativene blir det viktig at både 
praksisopplæring og forskning også foregår i andre barnehager (som i dag).  
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Alternativ A: 2 (3) lærerutdanningsbarnehager 
Lærerutdanningsbarnehagene kan gjerne være ulike når det 
gjelder størrelse, sosioøkonomiske forhold og kulturelt mang-
fold. Her foreslår vi å starte med 2 barnehager, og utvide med 
1 ny barnehage etter ca ett år når ordningen er godt etablert.  
Argumenter for 
• Styrke muligheten for en vellykket start på prosjektet 
• Få barnehager gir mulighet for å gode samarbeids-

relasjoner uten for mye organisering   
• Tettere samarbeid for å utvikle fagmiljø, felles forsknings-

interesser og relevante forskningstema  
Argumenter mot: 
• Kan være begrensende for hvor mye som kan utforskes/ 

utprøves uten å overbelaste barnehagen  
• Vil også være begrensende for antall studenter og lærere 

som kan delta aktivt i samarbeidet 
 
 
Alternativ B: 2 lærerutdanningsbarnehager med 2-4 barnehager i egne nettverk  
Rundt hver LUBA etableres et eget lite nettverk av 2-4 barnehager fra aktuelle nettverk som LUBA er 
med i, hvor det også kan foregå utprøving av nye praksisoppgaver, studentaktiviteter, kombinerte 
stillinger og forskning etc. Tanken er at lærerutdanningsbarnehagene kobler på eget bydelsnettverk 
og/eller andre eksisterende nettverk som for eksempel Barn og Rom, Reggio Emilia, REKOM. 

Argumenter for: 
• Flere barnehager gir muligheter for flere prosjekter og 

aktiviteter 
• LUBA med eget nettverk vil til sammen kunne ta imot 

flere studenter, som også kan være arena for studenter 
utenom praksisperiodene 

• Nettverkene kan være en utvidet arena for både 
utforskning og spredning, med større mangfold av 
barnehager og flere mulige barnehager for forskning og 
utviklingsarbeid 

• LUBA kan være pådrivere i sine egne nettverksgrupper, 
de kan være mellomledd mellom praksisfelt og 
høyskolen, og barnehagene i nettverkene kan være 
første ledd i erfaringsspredning 

• Mindre behov for felles organisering 
Argumenter mot: 
• Uklar tilknytning til prosjektet og DMMH for de som ikke 

er LUBA, bl.a økonomi   
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Alternativ C: 4-5-6 lærerutdanningsbarnehager  

Her kan det i utgangspunktet bli flere LUBA, med rom for 
større variasjon og plass til flere studenter, lærere og forskere 
i likhet med alternativ B. Vi foreslår også her en forsiktig start 
med 2-3 barnehager av ulike størrelse. Da kan ordningen være 
godt implementert og bygges utover, eventuelt utvides til 
maksimum 6 etter 1-2 år når de første er kommet godt i gang. 

Argumenter for: 
• Større mangfold av barnehager, arenaer og prosjekter 
• Flere LUBA som kan ta imot studenter i praksis og andre 

prosjekter 
• Mange nok til å være et nettverk hvor de kan lære mye av 

hverandre 
Argumenter mot: 
• Krever mye organisering og administrering  

Forskjellen mellom alternativ A og C er antallet barnehager og 
størrelse. Vi antar at alternativ A ogB vil kreve mindre 
organisering fra DMMH, mens C vil kreve mer organisering fra 
DMMH, men B og C også vil gi flere muligheter/arenaer med 
plass for flere studenter, lærere og forskere.  

 

 

De ulike alternativene bør diskuteres i lys av formålet med partnerskapet, som handler om hvordan 
de fire samarbeidsområdene (figur 2) best kan ivaretas: samarbeid mellom studiedesign og 
organisering, studentenes læringsaktiviteter i ulike kontekster, FoU og barnehageutvikling, og 
partnerskapets faktiske organisering i forhold til praksisdelen av utdanningen. Målene for 
lærerutdanningsbarnehager og partnerskap er ambisiøse, som Faglig råd for lærerutdanning (2020) 
peker på, noe som krever komplekse tilnærminger og virkemidler. En mulighet kan være å starte med 
modell A og vurdere en utvidelse til modell B eller C når ordningen er kommet godt i gang. 

 
Forhold som må drøftes videre 
• Vurdere antall lærerutdanningsbarnehager ut ifra størrelse og organisering 
• Hvordan skal fokuset på praksis, undervisning og forskning ivaretas? 
• Undersøke samarbeidsløsninger om delvis finansiering av ph.d, se for eksempel HVL (vedlagt) 
• Kombinerte/delte stillinger, se avtale mellom TK og NTNU om Universitetsskoler (vedlagt) 
• Økonomiske beregninger 
• Deltakelse og prioritering fra DMMH:  

• Hvor mye ressurser vil høyskolen bruke?  
• Hvem skal følge opp prosjektet videre internt? 
• Hvilke krav skal stilles til faglærere som skal delta i ordningen? 
• Hvordan skal vi legge opp prosessene internt på DMMH for lærere som ønsker å bli med?  
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• Det bør ikke være kun de som har ledig tid, men muligheter for de som har forutsetninger og 
lyst til å inngå i tett partnerskap 

• Skal hver LUBA ha et team rundt seg?  
• Hvordan involvere andre faglærere og ansatte ved DMMH? 
• Hvordan involvere studenter i organisering av ordningen? 
• Hvordan jobbe med spredning? 

 

Rekruttering/utvelgelse av lærerutdanningsbarnehager og samarbeidspartnere fra DMMH 
Lærerutdanningsbarnehagene vil inngå i et forpliktende og gjensidig samarbeid, og det bør stilles en 
del krav til deltakere både fra barnehagene og høyskolen. Rekruttering/utvelgelse bør foregå i nært 
samarbeid med TK og andre aktuelle barnehageeiere, for eksempel ved at de foreslår et utvalg på 2-3 
aktuelle barnehager. Utviklingsgruppa er opptatt av hvordan en utvelgelsesprosess kan ivareta 
likeverdighet. Hvordan denne prosessen kan gjennomføres bør diskuteres grundigere, men vi foreslår 
likevel her noen mulige kriterier. Ønske om deltakelse må være forankret i ledelse, medarbeidere og 
tillitsvalgte. Vi forventer at barnehageeiere/ledere avklarer at aktuelle barnehager: 

• preges av kollektiv tenkning, fellesskap, delingskultur, og samtidig har en kritisk og 
utforskende holdning til egen praksis 

• er villig til å inngå i forpliktende og gjensidig partnerskap over tid, noe som innebærer å sette 
av tid og ressurser til møter, aktiviteter og prosjekter 

• er positive til å ta imot forskere, faglærere og studenter, både lokale og internasjonale, også 
ut over praksisperiodene 

• er åpen for internasjonalt samarbeid gjennom å ta imot utvekslingsstudenter, lærere og 
forskere fra samarbeidsinstitusjoner  

• er villig til å prioritere kompetansebygging for alle medarbeidere på ulike nivå 
• er villig til å bidra med kunnskapsdeling utover egen barnehage både i utdanning, aktuelle 

nettverk, ellers barnehagefeltet og i samfunnet for øvrig 
 

Se også eksempel søknadsskjema hos HVL https://www.hvl.no/samarbeid/samarbeid-
lararutdanning-og-kreative-fag/larerutdanningsskoler/. Utviklingsgruppa er opptatt av gjensidighet 
og likeverd i utvelgelsesprosessen. Det må være tydelig i utlysningen at det følger økonomi med. 
Aktuelle/interesserte barnehager og lærere fra DMMH kan inviteres til å melde seg på og delta på et 
dialogmøte der prosjektet presenteres og diskuteres. 

 

Økonomi 
Kostnader med å øke kompetansenivået i lærerutdanningsbarnehager inkludert ph.d må utredes 
nærmere. Den nasjonale finansieringen kan dekke kostnader med utvikling av nye, tilrettelagte 
studietilbud og studieutgifter til utdanning for medarbeidere i lærerutdanningsbarnehagene som vil 
ta mer utdanning. Ekstra kostnader med kombinerte/delte stillinger må utredes, samt eventuelt en 
20 % bistilling hvor faglærer går inn fast i en barnehage en dag i uka. Ph.d-stillinger kan delvis 
finansieres gjennom statlig overføring, eventuelt kombinert med søknad om offentlig ph.d og 
nærings-ph.d: 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/narings-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-bedrift/ 
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/offentlig-sektor-phd/ 

https://www.hvl.no/samarbeid/samarbeid-lararutdanning-og-kreative-fag/larerutdanningsskoler/
https://www.hvl.no/samarbeid/samarbeid-lararutdanning-og-kreative-fag/larerutdanningsskoler/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/narings-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-bedrift/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/offentlig-sektor-phd/
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Dette må diskuteres nærmere når mer konkrete kostnadsberegninger foreligger. Se også vedlagte 
finansieringsplan for HVL. 

 

Spørsmål videre i prosessen 

• Hva trenger barnehagene til frikjøping for prosjektarbeid, deltakelse i møter, forskning mm? 
• Kan det være aktuelt med en egen lærerutdanningskontakt i hver barnehage? Jfr HVL 
• Kan vi gi mulighetsrom for at barnehagelærere i prosjektet får bedre tid med barna? 
• Hvordan organisere kompetanseheving uten at det går ut over barna?  
• Kan vi åpne for at ansatte skifter arbeidssted? Nytilsettinger? 
• Hvordan løse ekstra utgifter til høyere lønn pga høyere kompetanse? Barnehageeieres ansvar? 
• Hvordan gjøre partnerskap og kombinerte/delte stillinger? Se også samarbedsavtale mellom TK 

og NTNU, inkludert juridiske spørsmål og ulike modeller (vedlagt). 
 

 

Prosjektorganisering 
Det bør opprettes en styringsgruppe med forankring i ledelsen og tillitsvalgte hos alle parter. I tillegg 
bør det opprettes prosjektgrupper for den enkelte barnehage med lærere/forskere fra DMMH, 
tillitsvalgte og studenter. Organisering internt på DMMH må diskuteres nærmere. 

 
 

4) Innhold/Muligheter 
 

Med henvisning til DMMHs strategiplan skal vi utdanne kunnskapsrike, kritisk reflekterende og 
omsorgsfulle barnehagelærere/lektorer, og ledere med god relasjonskompetanse. Utviklingsgruppa 
er opptatt av hvordan DMMH gjennom tettere samarbeid med praksisfeltet, kan være i kontinuerlige 
forbedringsprosesser for å utdanne barnehagelærere og ledere for fremtidens barnehage. Idebanken 
i dette kapitlet kan bidra til visualisering og konkretisering av noen muligheter, og kan videre danne 
utgangspunkt for diskusjoner med de aktuelle lærerutdanningsbarnehagene. 

 

Barnehagelærerutdanning og praksisopplæring 
Ifølge Rammeplan for barnehagelærerutdanning (Kunnskapsdepartementet 2012) skal 
praksisopplæringen være veiledet, variert og vurdert, og inngå som en integrert del i alle 
kunnskapsområder og fordypninger. Praksis i barnehagelærerutdanningen er på totalt 100 dager. 
Ved DMMH er praksis fordelt på 35 dager 1. studier, 40 dager 2. studieår (herav 5 dager i 
grunnskole), og 30 dager 3. studieår. De fleste barnehagene i Trondheim tar imot studenter i løpet av 
et studieår. Det er likevel stor variasjon på hvor mange studenter barnehagene tar imot. Å skaffe 
tilstrekkelig antall praksislærere, spesielt til 1. og 2. klasse praksis, er en stor utfordring.  

Samarbeidet med praksisbarnehagene er primært knyttet til praksisperiodene. Gjennom flere år har 
praksislærere i utvalgte klasser deltatt i Kvalitetssikringsorganets (KSO) undersøkelser etter 
praksisperioder. Her, i møte med praksislærere og gjennom mer spontane innspill får høgskolen 
tilbakemeldinger om hva som fungerer og hva som bør endres/forbedres. Planer for praksis blir 
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revidert årlig, og spesielt det som kommer fram i KSO undersøkelser blir fulgt opp. I forbindelse med 
omlegging av barnehagelærerutdanningen (nye BLU) utarbeides ny plan for praksis. Her blir 
studenter og praksisfeltets innspill lyttet til og forhåpentligvis resulterer dette i en praksis som blir 
bedre og mer relevant for framtidige profesjonsutøvere.  
 
Barnehagelærerutdanningen skal være forskningsbasert, praksisnær og profesjonsrettet, ifølge 
Rammeplan for barnehagelærerutdanningen (Kunnskapsdepartementet 2012), som beskriver hvilke 
kompetanser barnehagelæreren skal ha for å oppfylle forpliktelser basert på samfunnsmandat, 
kunnskapsgrunnlag og til etikk (Aasen og Birkeland 2018). Molander og Terum (2008) definerer 
profesjoner som yrkesgrupper med arbeidsoppgaver som forutsetter at formalisert og spesialisert 
kunnskap kombineres med utøvelse av faglig skjønn.  
 
Gjennom utviklingsgruppas prosesser er det kommet fram mange tanker, gode ideer og innspill til 
hvordan samarbeidet mellom praksis og undervisning kan utvikles og gi bedre utdanning. Med 
bestemmelsen om godt faglig skjønn (Rammeplanen, 2017), blir det viktig at studenter får konkrete 
erfaringer som grunnlag for å kunne lede prosesser, samarbeide og stå i ulike utfordringer som 
dukker opp i barnehagehverdagen. Pedagogisk skjønn og dømmekraft (virtuositet) dreier seg om 
øyeblikkets kunst med vekt på intoning, intuisjon og improvisasjon (Biesta 2014; Gotvassli & Moe 
2020). En god mulighet for «ekte» erfaringer er for eksempel barnehageovertakelse, som 
konkretiseres på slutten av dette kapitlet.  
 
Først kommer en liste med forslag som kan diskuteres mer konkret med aktuelle LUBA som grunnlag 
for utforskning og utprøving i praksisopplæringen:  
1. Punktpraksis  

Punktpraksis kan være i etterkant av praksisperioden, hvor studentene kommer tilbake en gang i 
uka. Vi foreslår at en hel klasse prøver ut dette, i tett samarbeid med barnehagene. Studentene i 
utviklingsgruppa er litt skeptiske med tanke på at dette kan gi studentene merarbeid.   
A) For studenter: en type punktpraksis der studenter følger en avdeling 1-2-3 dager i uken i et 
helt barnehageår, for eksempel bolker i august/september, november/desember, februar/mars 
og mai/juni. Oppgaver og innhold i praksis kan følge både studieplanen ved DMMH og årets gang 
i barnehagen. August/september kan for eksempel handle om å jobbe med relasjonskompetanse 
(barn og foreldre), observasjon og didaktisk planlegging. Praktiske erfaringer kan gjøres/utprøves 
i barnehagen - og undervisningen på DMMH bør da «følge» studenten.  
B) For faglærere: Praksisstipend på DMMH utvides og kan bli en miniutgave av det studenten gjør 
dvs følge en barnegruppe/avdeling gjennom et barnehageår. 
 

2. Gruppeoppgaver/prosjektarbeid som kan foregå i praksis, f.eks Barn og rom, Reggio Emilia, 
naturlekeplass. Tanken er at studenter og barnehage kan jobbe fram noe sammen. Hver 
studiegruppe følger en barnegruppe over tid med ulike oppgaver/prosjekter, ute i barnehagen. 

3. Praksisforberedelser: pedagoger fra barnehagen kan være mer aktivt inne i planlegging og 
gjennomføring av undervisning/forberedelser og evaluering av praksis. 

 
4. Praksisteam etableres: student-praksislærer-praksisveileder (og evt faglærer) 

 
5. Parpraksis som fast organisering: eventuelt i praksisgrupper, mindre individuell praksis 
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6. Åpne praksisplaner, studenter og praksislærere kan samarbeide om å lage planer og oppgaver i 

praksis med utgangspunkt i studentenes utviklingsområder/behov. 
   

7.  «Selvledet» praksis i tredjeklasse med utgangspunkt i læringsutbyttet: kan planlegge, 
gjennomføre og vurdere endrings-/ utviklingsarbeid i barnehagen. Innhold / oppgaver og 
aktiviteter blir tema i veiledning 

 
8. Praksislærere deltar i praksisforberedelser ved høgskolen 

 
9. Hele praksisbarnehagen tar ansvar for studenter i praksis, ikke bare praksislærers ansvar 

 
10. Barnehageovertakelse med utgangspunkt i erfaringer fra 2 NF, utdypes nedenfor 

Flere innspill om praksis: 
• Kan vi få til en mer bevegelig praksis? 
• Individuell tilpasning av oppgaver? Krever mye planlegging? 
• Hva med en smørbrødliste, må velge noen? Kan tilpasse til studentens behov for utfordringer 
• Noen faste oppgaver, mens noe skapes i samspill mellom student og praksislærer/barnehager?  
• Lærere må ta praksiserfaringer mer inn i undervisningen 
• Kontakten mellom høyskolen og praksisveileder/praksisbarnehage må være tett, man trenger 

raske svar, veldig forskjellig hvordan studentene opplever det 
• Praksislærere i lærerutdanningsbarnehager ansettes v/DMMH? 
• Hvordan jobbe med felles forståelse for studentenes rolle og oppgaver? 
• Hvordan få til mer reelle situasjoner og praksisoppgaver?  
• Hvordan få mer fokus på barn i gruppe? Motvirke individtenkningen i samfunnet... 
• Kan bacheloroppgaver knyttes mer til praksis som (felles) forskningsprosjekt? 

o Skrive bacheloroppgaver sammen med barnehager (ikke bare hente info)? 
o FoU-konferanse for bachelorstudenter, hvor studenter legger frem prosjekter og 

erfaringer de har gjort i praksis 
• Etablere ordning med referansebarnehager igjen? 
• Etablere en ekspertgruppe i LUBA som deler erfaringer med andre praksislærere? 
• Hvordan legge til rette for at studentene får prøve seg mer, bli tryggere på seg selv i rollen? 
• Hvordan kan studenter få større muligheter til å prøve seg når det gjelder ledelse?  

o Flere lederuker i 2.klasse?  
o Barnehageovertakelse? (utdypes nedenfor) 

 
Med tettere bånd til praksis er det større muligheter for å bruke barnehagenes kompetanse inn i 
undervisning. Det kan handle om at barnehagelærere er med inn i grupper som utvikler fagplaner, og 
bidrar i diskusjoner om hva som bør være sterkere – eller i mindre grad – vektlagt i undervisningen. 
Medarbeidere i barnehagen kan være viktige sparringspartnere for lærerne som kan få lufte ideer, 
forslag om undervisning - og kanskje også prøve ut ting. I et slikt samarbeid kan lærere komme 
tettere på praksis og få ideer og forestillinger til forbedring og aktualisering av egen undervisning. 
DMMH kan imidlertid ikke bare legge seg på det som rører seg i barnehagen, selv om det 
barnehagefeltet er opptatt av, er nødvendig kunnskap for undervisningen. Det er også viktig at 
faglærere trekker inn nye elementer for å utfordre de barnehageansattes tenkning. Tettere 
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samarbeid med praksisfeltet kan gi mer praksisnær undervisning, samtidig som undervisningen 
fortsatt er forskningsbasert.  

Diskuteres videre: 
• Hva er høyskolens behov?  
• Hvordan utdanne kunnskapsrike, kritisk reflekterende og omsorgsfulle barnehagelærere og 

ledere med god relasjonskompetanse?  
• Behov for 5-årig utdanning pga økt kompleksitet i samfunn og profesjon? 
• Tilbud om bachelorutdanning og master for de som ønsker det? 
• Videreutvikle/utvide utdanningstilbudet KOMPASS for barne- og ungdomsarbeidere og 

assistenter?  
• Skal alle praksislærere i prosjektet ha/få 30 stp veiledningskompetanse? 
• Hvordan kan studenter få mer ekte erfaringer med ledelse og personalarbeid? 
• Hvordan jobbe mer med relasjonell kapasitet? (eks TK: Sten, saks, papir) 
• Felles kompetanseheving for hele personale 
• Hvordan jobbe med praksisnær kompetanseheving for ansatte høyskolesektoren?  

o Hvordan kan flere lærere fra DMMH delta mer aktivt i praksisopplæring? 
o Utvide ordningen med praksisstipend? 
o Lærere i praksis over lenger tid, bli kjent med barnehagen som arena og bidra faglig? 

• Fleksible stillinger i LUBA? Konstruere et miljø? 
• Hva kan være mulig utbytte av ordningen for lærerutdanningsbarnehagene?  
• Hva kan være mulig utbytte av ordningen for undervisning og forskning? 
• Hva kan være mulig utbytte av ordningen for studenter?  

 
Forsknings- og Utviklingsarbeid (FoU) 
Ekspertgruppen for barnehagelærerrollen etterlyser mer praksisnær forskning 
(Kunnskapsdepartementet, 2018). Samarbeid mellom UH-sektoren og praksisfeltet belyses i et par 
nyere undersøkelser som begge vektlegger praksisfellesskap, uformelle nettverk som i stor grad 
utvikles nedenfra (Wenger 2004). Vala og Sell (2020) har undersøkt studentenes spillerom og 
praksisfellesskapets betydning i partnerbarnehager for læringskultur og studenters profesjonelle 
utvikling. Kaarby og Lindboe (2020) finner at partnerskap og mer dialog kan styrke samarbeidet 
mellom UH og barnehager.  

Tette relasjoner og lettere tilgang til forskningsfeltet gjennom partnerskap, kan gi bedre grunnlag for 
godt forskningssamarbeid. Praksisnær forskning har først og fremst utspring i praksisfeltet, gjerne i 
form av aksjonsforskning hvor aktører i praksisfeltet er medforskere, med vekt på gjensidighet. 
Aksjonsforskning er basert på systematisk og dokumentert samarbeid om forbedringer og 
kvalitetsutvikling mellom praktikere og forskere (Gotvassli 2019: 45). Her er det viktig å tenke UH-
ansatte og barnehageansatte som likeverdige bidragsytere. Forskning bør bidra til mer kunnskap, 
forståelse og kompetanse for livet som leves i barnehagen. Lærerutdanningsbarnehagene vil være en 
tilgjengelig forskningsarena, hvor forskning kan gjøres med respekt for – og i samarbeid med – 
praksisfeltet. FoU-arbeid kan få større betydning for praksis gjennom aksjonsforskning (Gotvassli, 
2019), blant annet ved at kunnskap som utvikles gjennom forskning i LUBA spres ut til andre 
barnehager. Aksjonsforskning reiser imidlertid nye etiske spørsmål fordi man kommer tett på (Moe & 
Gotvassli, 2019), og det blir viktig med diskusjoner og bevissthet om forskerrollen, og om veksling 
mellom ulike roller som ledere, lærere, medarbeidere og forskere (Johansson, Moe & Nissen 2021). 
Ulike sider ved praksisnær forskning vil dessuten kunne være aktuell tematikk for en ph.d.  
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Forskning i forbindelse med pågående prosjekter/prosesser kan være aktuelt. I lærerutdannings-
barnehager kan det være kortere vei fra ide til gjennomføring. Døråpnerne blir mindre viktige, da 
forskere vil få større tilgang til en arena som er ‘klar’ for forskning og medforskning.  
Barnehagelærere kan produsere fagtekster, vitenskapelige artikler og fagbøker med støtte fra 
høyskolen, også barne- og ungdomsarbeidere kan bidra i sampubliseringer hvis de vil. Dermed kan 
alle medarbeiderne utvikle FoU-interesser og felles fagspråk. Samskaping med REKOM kan være 
aktuelt, dersom de aktuelle lærerutdanningsbarnehagene er med her (utdypes senere). 

Utviklingsarbeid handler også om tett samarbeid mellom praksis og UH, men her tas det gjerne mer 
utgangspunkt i barnehagens behov. UH vil i en slik sammenheng være lett tilgjengelige som 
samarbeidspartnere og kan bidra til at barnehagene får utviklet seg innen tema de selv opplever er 
viktige. Barnehager har ulike satsninger, og noen er opptatt av praktisk-estetiske fag, jfr lederne i TK 
som peker på at dette også bør få plass. Med henvisning til hvordan kunst engasjerer, foreslår 
Gergen & Gergen (2018: 54-55) at forskning kan vektlegge affektive og performative perspektiver 
med aktive og samskapende forskere. Eksperimentering med performative tilnærminger hvor 
forskning fremstilles på liknende måter som kunst, kan bidra til mer engasjement og nyskaping. En 
fremtidsorientert, verdibasert og eksplorerende forskning åpner for nye tanker og praksiser (Gergen 
2015). Kan dette være en mulig innfallsvinkel for spredning av erfaringer og økning av 
forskningsinteressen i barnehager og ellers utenfor akademia?  

 

Mulige tematiseringer - idébank 
En del tema og koblinger med andre pågående prosjekter har vært diskutert i utviklingsgruppa: 
barnehageovertakelse, bærekraft, Lydhør, REKOM, mangfold og internasjonalisering. 
Barnehagelærerjobben dreier seg mye om personalledelse, relasjonsbygging og prosessledelse, blant 
annet i uventede situasjoner, som korona-tiden er eksempel på. Hvordan kan vi tilrettelegge for mer 
‘ekte’ ledelseserfaringer i praksis? Her vil vi gi en konkret beskrivelse av barnehageovertakelse som 
en mulig satsing. 

 

Barnehageovertakelse – et konkret forslag 
I dag gjennomføres barnehageovertagelse (heretter omtalt som BHGO) på våren i 2.klasse på Natur 
og friluftslivsprofilen (NF). BHGO gjennomføres som en “praksisperiode” for hele klassen i tillegg til 
den ordinære praksisperioden (som nå er i uke 2-8). Under prosjektet BHGO arbeider studentene i 
faste team (ca 5-6 stk) hvor prosjektet foregår i tre faser: 

Fase 1: Først arbeider studentene i team på skolen (gruppeprosesser, samhandlinger og ledelse), og 
deretter ute i barnehagen hvor de skygger/observerer personalet på den avdelingen de skal overta 
uka etter. Her ligger det muligheter for å gjennomføre mer undervisning i ulike fag som er relevant 
for BHGO, for eksempel knyttet til tema studentene skal planlegge for barna i overtagelsen. Det er 
også en fin anledning til å få undervisning av ped.ledere/styrere fra aktuelle barnehager om: 
reflekterende team, og praksisnære tema som trygghetssirkelen, Marte meo, Reggio Emilia, Barn og 
rom og andre satsingsområder i barnehagen.  

Fase 2: Selve BHGO foregår i uke 2 av perioden. Her tar studentene over storbarnsavdelingene på de 
aktuelle barnehagene (Fjæraskogen og Solbakken). Studentene styrer avdelingen som om det var de 
som var ansatte. De har avdelingsmøte midt i uka, der kollegene (studentene) evaluerer/reflekterer 
over samspillet seg imellom, over egen rolle i gruppa, og hvordan dette fungerer for barn og foreldre. 
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Det ordinære personalet holder seg borte og gjennomfører for eksempel planleggingsdager/faglig 
oppdatering (noen leier møterom på DMMH).  
 
Fase 3: Etterarbeid på skolen består av refleksjon etter praksis som ender opp i et individuelt 
refleksjonsskriv. Styrer/ped.leder på de ulike avdelingene skal trekkes inn i denne fasen. Her er det 
også aktuelt med reflekterende team og andre former for veiledning/respons. 
 
BHGO gjennomføres nå på våren i 2 klasse fordi dette er en tid på året hvor både barnegruppa og 
studentgruppa har “satt seg”. Barna kjenner rutiner og er trygge i barnegruppa, studentene er trygge 
på hverandre. Noen studenter har vært i praksis i de aktuelle barnehagene og kan fungere som 
nøkkelpersoner i de ulike teamene. Klimamessig er våren en lettere periode. Studentene er dessuten 
over halvveis i utdanningen, og får en “boost” som kan dras inn i LSU i tredje klasse og erfaringer fra 
BHGO, kan gi nyttige refleksjoner under arbeidet med LSU (jfr Kunnskapsdepartementet 2017a).  

BHGO vil kunne styrke yrkesidentiteten og praktiske ferdigheter knyttet til profesjonen generelt og 
ledelse spesielt. Dette bør dokumenteres i større grad enn tidligere, og et aktuelt forskingsprosjekt 
kan blant annet være å kartlegge læringsutbytte om ledelse for studentene etter BHGO. Tidligere 
studenter formidler større grad av “kroppslig ledelseserfaring” og praktiske referansepunkter, noe 
som kan forstås som at de er i ferd med å utvikle et grunnlag for faglig skjønn.  

Her ser vi dessuten muligheter for et tett og konkret samarbeid mellom DMMH og barnehagene som 
deltar i BHGO, med sikte på å skape en kultur hvor vi i fellesskap har ansvar for studentene, en arena 
der barnehagelærerutdannere i praksisfeltet og på høgskolen kan samarbeide om studentenes 
læring, utveksle og utvikle ny kunnskap. BHGO åpner opp for at hele personalgruppa kan involveres i 
studenters praksis, de kan ha delt ansvar for studentene på avdeling/base og hele barnehagen. 

Ordningen med barnehageovertakelse utvides til å gjelde flere fra inneværende studieår. BHGO bør 
diskuteres og foregå i tett samarbeid med Studentparlamentet som vet mye om hvordan studentene 
har det i praksis.  

 

Bærekraft 
Faglig råd for lærerutdanning slår fast at «muligheter for partnerskapsutvikling må ses i lys av 
behovet for bærekraftige ordninger for alle involverte (2020: 13). Gode koblinger mellom sosiale, 
økonomiske og miljømessige forhold er grunnlag for bærekraftig utvikling, og det vil være sentralt at 
ansatte på DMMH og LUBA sammen med studenter og barn, utvikler kunnskap og kompetanse som 
gjør oss i stand til å ta etiske og miljøbevisste valg.  

Aktuelt her er prosjektet Lydhør som presenteres nedenfor. Vi finner også mye interessant på 
nettsidene til BarnKunne: Senter for barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid 
for barna våre v/HVL: https://www.hvl.no/om/barnkunne/om-barnkunne/ 

«Profesjonell praksis i barnehagen vil, slik vi ser det, alltid være relasjonell, uforutsigbar og 
politisk». Og videre:  

Men vi tar også inn over oss at den nordiske barnehagetradisjonen kommer til kort når 
det gjelder de samfunns- og økologiske utfordringer vi ser i dag. Lek, læring og danning 
er ikke verdifrie praksiser uten maktrelasjoner og usikkerhet. Derfor vil vi utvikle ny 
kunnskap og nye praksiser som tar med flere av de utfordringer som barn, deres 

https://www.hvl.no/om/barnkunne/om-barnkunne/
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familier og barnehagepersonalet står i. (...) Senteret videreutvikler et integrert 
forskningsområde der både barnehagens innhold, indre liv og aktivitet, vilkår for 
praksis studeres og utvikles. Senteret studerer danning som kulturell tradisjon, 
personlig erfaring, gjensidige endringsprosesser og ledelse. Aktivitet, utforsking, 
identitetsutforming, agentskap og meningsskaping, er ulike innganger til å forstå mer 
om hvordan mennesker formes og gjennom deltakelse endrer sin praksis. Danning og 
didaktiske praksiser i barnehage og lærerutdanning ses som holistiske, sammensatte og 
foranderlige praksiser. Forskningssenteret arbeider med å samle, beskrive, analysere og 
endre praksiser med mål om å kunne fremskape ny kunnskap og praksis for alle barn 
med aksept for kulturell ulikhet, men med mål om mer sosial og kulturell rettferd. 

Et par av hovedområdene som nevnes her, kan være aktuelle hvis noen av barnehagene vil jobbe 
mer med bærekraft, for eksempel: 

• Ledelse, utdanning og kompetanseutvikling for mer sosial rettferdighet og økologisk 
bærekraftighet i barnehagesektoren 

• Hvordan man skal kunne forske på måter som bidrar til en etisk bærekraftig framtid 

 

Lydhør 
Et konkret eksempel på bærekraftig kompetanseutvikling innenfor barnehage er Lydhør i 
Kongsgården (2019-21), der samspill med natur og gjenbruksmaterialer står i fokus. 
https://lydhorikongsgarden.wordpress.com/   

Prosjektet ledes av professor i drama v/DMMH Lise Hovik, og er bygget opp som et utforskende 
kunstlaboratorium for barnehagebarn. I Lydhør utforskes «sympoetisk (samskapende) samspill 
mellom natur, miljø, omgivelser, materialer, små barn, kunstnere, pedagoger og forskere i et 
tverrfaglig perspektiv. Dette er eksempel på kunstprosjekt slik ledere i TK etterlyser, med vekt på 
bærekraft og samarbeid. Prosjektet er pågående (til sommeren 2021) og finner sted på tidligere 
Kongsgården barnehage i Trondheim i samarbeid med ReMida - senter for kreativ gjenbruk i 
Trondheim. Lydhør søker midler til videre kunstpedagogisk arbeid i Kongsgården, og tar sikte på å bli 
en fast kunstarena og besøksbarnehage. I en eventuell videreføring av prosjektet kan det være 
aktuelt å se på mulige samarbeidsformer mellom LUBA og Lydhør. 

Drøftes: 
• Kan det være aktuelt å videreføre noe av Lydhørprosjektet sammen med/som del av LUBA? 
• Et mulig forskningsprosjekt kunne sett på Lydhør sine kunstverksteder som modell for samarbeid 

mellom lærerutdanningen og barnehagene. 
• Kan et samarbeid mellom DMMH og Lydhør gi muligheter for å inngå partnerskap med LUBA der 

man kan prøve ut ulike verkstedmodeller? For eksempel at barnehagelærerstudenter skaper 
kunstpedagogiske opplegg i Kongsgården, eller at Lydhør tilrettelegger opplegg for LUBA? 

 
Verdien av de poetiske språkene 

Alle er vi født med mulighet til å uttrykke oss på mange forskjellige måter - på mange forskjellige 
språk. Barn er mestre i å undersøke verden gjennom sansene sine, både gjennom inntrykk og uttrykk. 
De poetiske språkene som vi vanligvis definerer som tegning, musikk, maling, dans, drama har dette i 
seg og skaper et rikere liv for barna også om de møter dem i barnehagen. De poetiske språkene gir 
intens næring til omgivelsene. De skaper tanker som ikke er konforme. De er viktige for en rikere og 

https://lydhorikongsgarden.wordpress.com/
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mer helhetlig utvikling og læring hos barna. Barnehagene behøver derfor pedagoger som gir barna 
muligheter for å utvikle og videreutvikle alle sine poetiske språk. 
 
 

REKOM 
Den nasjonale satsingen på lærerutdanningsbarnehager går parallelt med den nasjonale innføringen 
av en ordning for regional kompetanseutvikling for barnehager (REKOM), som også har fokus på å 
legge til rette for at barnehager, barnehageeiere, barnehagemyndighet og lokal UH skal samhandle 
som likeverdige parter om barnehagebasert kompetanseutvikling. Ordningen skal både bidra til 
bedre kvalitet for barn i barnehagen og bidra til å videreutvikle og styrke barnehagelærer-
utdanningen. Målsetting for LUBA er å styrke utdanning, mens REKOM har fokus på 
kompetanseheving i barnehagene.  

Det vil være naturlige koblinger/samspill mellom REKOM og LUBA. En mulighet for LUBA kan også 
være å lage ulike pakker ut fra egne prosjekter, som flere barnehager kan melde seg på, slik REKOM 
har organisert seg i Trondheimsregionen (4 pakker eller satsingsområder). I LUBA blir det viktig å 
bygge på tematikker, utviklingsarbeid og satsingsområder fra barnehagene. Mange lærere fra DMMH 
er jevnlig ute og jobber med barnehagebasert utvikling.  

Drøftes  

• Kan noe av det som foregår i REKOM være grunnlag for LUBA? F.eks forskning om 
kompetanseutviklingen i REKOM? 

• Hvordan kan disse to løpene kobles sammen? Dersom aktuelle LUBA også er med i REKOM. 
• Kan vi koble på flere barnehager som jobber med interessante prosjekter, aktuelle profiler? 
• I alternativ B kan det vær aktuelt med flere barnehager i REKOM nettverk 

 

Mangfold og internasjonalisering 
DMMH har i mange år jobbet med og satset på internasjonalisering gjennom student- og 
ansattutveksling, forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter. Hvert år har DMMH-studenter praksis 
i afrikanske, europeiske og amerikanske barnehager. Hvert semester får vi internasjonale studenter 
som har praksis i barnehager i Trondheim og omegn. DMMH har kontakt med ca 30 
barnehagelærerutdanningsinstitusjoner i utlandet, en ressurs for vår egen barnehagelærerutdanning 
som vi i for liten grad har tatt i bruk. Barnehagene blir stadig mer flerkulturelle og kunnskapen en 
opparbeider seg gjennom internasjonalt samarbeid vil være verdifull for barnehagelærerprofesjonen. 
Derfor ser vi det som naturlig at utdanningsbarnehagene også har et internasjonalt fokus.  
Det vil være naturlig å knytte lærerutdanningsbarnehagene opp mot allerede pågående - og 
involvere dem i nye internasjonale forskningsprosjekter. I stadig større grad legger utlysninger av 
forskningsmidler nå opp til at en skal koble arbeidslivet inn i prosjekter, dette vil samtidig gi 
muligheter for samarbeid med barnehager i andre land. Lærerutdanningsbarnehagene vil også kunne 
ha utbytte/glede av å ta imot forskere og internasjonale gjester.  
 
I forhold til utvikling av praksis, ser vi mange muligheter, som for eksempel parpraksis med en 
internasjonal student og en lokal student sammen i lærerutdanningsbarnehagene. Dette vil gi nye 
perspektiver for alle parter. Praksislærere som nå har internasjonale studenter, uttrykker at dette er 



21 
 

givende, fordi de i større grad er nødt til å reflektere, begrunne og argumentere for hvorfor ting 
gjøres som det gjøres, og kan bli inspirert til å endre praksis.  
 
 

Spredning 
For å få til god spredning av erfaringer og kunnskaper fra lærerutdanningsbarnehagene ut i hele 
feltet kan ulike modeller diskuteres. Et alternativ kan være at lærerutdanningsbarnehagene bruker 
aktuelle nettverk for erfaringsdeling og dialog med andre barnehager. Kommunale barnehager 
forventes å bruke bydelsnettverk i tillegg til andre faglige nettverk. Det kan også være aktuelt med 
jevnlige konferanser/samlinger i regi av LUBA for både UH og barnehagene, hvor erfaringer deles og 
diskuteres. En tredje mulighet er å knytte seg tettere på REKOM-nettverkene for på den måten å spre 
erfaringer og kunnskap og få innspill fra andre deler av praksisfeltet. I tillegg vil det være aktuelt å 
arrangere praksiskonferanser og organisere sampubliseringer. Aksjonsforskning og performativ 
forskning kan, som nevnt, være mulige innfallsvinkler for å vekke større interesse for forskningen 

Drøftes videre 

• Hvordan unngå at LUBA blir superbarnehager, satellitter, en eksklusiv klubb? 
o Hvordan kan LUBA brukes av andre i feltet? 
o Kan LUBA være arena for andre? 
o Hvordan kan LUBA bidra til å løfte hele feltet? 
o Hvordan kan vi unngå at ting blir for lokale i lærerutdanningsbarnehagene?  
o Hvordan kan andre barnehager komme inn på arenaene sammen med LUBA? 

 

 

5) Avsluttende perspektiver 
 

Partnerskapet skal bygge på forskning og utviklingssamarbeid med gjensidige forpliktelser og likeverd 
mellom barnehagene og UH, og med respekt for hverandres bidrag til samarbeidet. Aktiviteten i 
lærerutdanningsbarnehager skal være erfaringsbasert og forskningsbasert med vekt på høy 
profesjonskompetanse og oppdatert praksiserfaring. Med utgangspunkt i vår konkretisering av 
målbildet i den nasjonale strategien (Kunnskapsdepartementet 2017b), har vi foreslått ordninger for 
utvikling av aktive profesjonsfelleskap med høy kompetanse på FoU. Vi ønsker å åpne for en ordning 
med mulighetsrom for spennende partnerskap og kontinuerlige utforskninger og forbedringer av 
forskningsbasert barnehagelærerutdanning på alle nivå. 

 

Noen anbefalinger 
Utviklingsgruppa vil ikke komme med så veldig konkrete anbefalinger, det ligger heller ikke i vårt 
mandat. Vi har imidlertid referert noen av momentene som har veiet for og imot ulike alternativer 
slik at ledelsen har noen ulike argumenter å gripe fatt i. Utviklingsgruppa anbefaler at det ikke blir for 
mange lærerutdanningsbarnehager, slik at vi kan bruke denne muligheten til å ha en utforskende 
tilnærming, uten for mye administrering. Vi foreslår å starte med to forskjellige barnehager og 
vurdere utvidelse når ordningen er godt etablert (alternativ A). Det kan da vurderes å utvide med 1 
barnehage (fortsatt alternativ A), eller utvide med barnehagenes egne nettverk (alternativ B). På 
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dette tidspunktet vil det også være mulig å vurdere det tredje alternativet (C) og en utvidelse med 2-
3 barnehager av forskjellig størrelse. 

Økonomi: Lærerutdanningsbarnehagene får en sum til frikjøping for deltakelse i møter, undervisning, 
praksisopplæring og forskning. Kostnader ved høyere utdanningsnivå i barnehagene, 
kombinerte/delte stillinger, aktuelle forskningsprosjekt og ph.d. må utredes for grundigere diskusjon 
og prioritering. Det avsettes tid til prosjektledelse. Se også vedlagte finansieringsordninger v/HVL.  

Prosjektorganisering: Videre prosjektledelse må avklares. Det må etableres en styringsgruppe med 
forankring i ledelsen, studenter og fagforeninger hos ulike parter. I tillegg bør det være 
prosjektgrupper knyttet til hver barnehage, forankret i ledelse, studenter, tillitsvalgte og med 
aktuelle faglærere/forskere fra DMMH.  

 

Til slutt 
Hensikten med partnerskapet er større praksisnærhet mellom utdanning og profesjonsfellesskap. 
Synergieffekter kan være større kompetanse både i barnehagen og blant faglærere på DMMH om 
praksis, forskning og aktuelle tema og satsinger. Dette kan for eksempel gi seg utslag i større 
bevissthet om globale spørsmål, miljø og bærekraft, om internasjonalisering og mangfold. 
Morgendagens barnehagelærere må rustes for en ukjent fremtid, og i dette prosjektet har vi 
muligheter for å utforske og prøve ut aktiviteter og samarbeide tettere og på nye måter. I tillegg er 
det viktig at vi helt fra starten har gode strategier for spredning.  
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