
Barnehagelæreren som 
pedagogisk leder i en 
kompleks hverdag 

Navn Karin Hognestad & Marit Bøe 

Trondheim 2016 

Marit Bøe & Karin Hognestad 

«Forskningen er alltid et mønster, sjeldent et svar. Denne 
kompleksiteten visualiseres gjennom forgreininger – ikke 
bare forgreininger i form av ett tre men lag av trær» 
 Jadwiga B. Podowska: The Tree of Knowledge and 
Humanism-    
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Det dagligdagse ledelsesarbeidet 

 

Det er tidlig på morgenen på småbarnsavdelingen, og den pedagogiske lederen og to assistenter sitter på golvet i 
en sirkel sammen med barna som er opptatt med å kjøre med småbiler, bygge klosser og lese bok. En av guttene 
sitter på fanget til den pedagogiske lederen og forteller henne at han gjør sit-ups.  

Mens dette skjer får den pedagogiske lederen øye på Anne, en av assistentene som kommer inn i rommet. De 
hilser på hverandre og småprater litt om været før assistenten setter seg ned på golvet sammen med de andre.  

Den pedagogiske lederen benytter muligheten når alle er tilstede til å informere assistentene om hva som står på 
dagens plan. Fordi det er for kaldt til å være ute for de minste barna forteller hun at planene må endres. Hun 
foreslår at de kan ha lekegrupper, og sammen snakker de om innholdet i lekegruppene og hvordan barnegruppen 
skal fordeles. Den pedagogiske lederen forklarer hvordan innholdet passer i forhold til framtidige planer, før hun 
foreslår hvilke assistenter som skal ha ansvar for de ulike gruppene. Dette begrunner hun med utgangspunkt i 
deres interesser og kompetanse.  

Samtidig som dette spontane møte på golvet pågår, veksler personalet mellom å være i dialog med barna og 
hverandre. Når møtet er ferdig reiser assistentene seg og går i gang med å organisere de ulike aktivitetene de er 
blitt ansvarlige for, og den pedagogiske lederen hjelper til med å fordele barna i riktige grupper.  
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Å være barnehagelærer og leder samtidig 

• Personalledelseshandlinger er tett sammenvevd med det praktiske og pedagogiske arbeidet 
som er fordelt mellom medarbeiderne 

 

• Den ikke-planlagte og spontane lederpraksisen trer fram i hverdagsarbeidet på avdelingen 

 

• Den pedagogiske lederens kunnskap kommer til uttrykk i lederhandlinger. 

Marit Bøe & Karin Hognestad 



Høgskolen i Sørøst-Norge 

Skygging som metode: 

Skygging av erfarne pedagogiske ledere. 
Å skygge er å følge etter lederne i deres daglige arbeid. 
 
Skygging av det dagligdagse personallederarbeidet 
gjennom: 

• Video observasjon 
• Feltnotater 
• Vise videoklipp slik at lederne kan fortelle om 

sine faglige begrunnelser og vurderinger 
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Personalleder- 

oppgaver i det 

dagligdagse arbeidet 

på avdelingen 
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Informasjon 

- den pedagogiske lederens ledelse som etisk vurdering 

• Men jeg tenker at da vil ikke overtrampet bli så stort, på en måte, hvis jeg vet at et barn er i en 
sårbar situasjon.  Når jeg må informere om det til assistenten, så tenker jeg at det er viktig at 
hun eller han vet, ellers så kan hun eller han da kjøre grensesettingen enda tøffere. Altså, 
personalet vet at det er viktig med tydelige grenser, at tydelige grenser er viktig for oss på den 
avdelingen her. Men så føler jeg at de sitter ikke inne med det i ryggraden, at du føler deg fram 
på når du må sette tydelige grenser og ikke.  

• Mens den andre barnehagelæreren på min avdeling, hun vil skjønne det selv, at nei, nå må jeg 
kanskje tenke meg om, ikke være så hard for eksempel i den påkledningssituasjonen her, 
kanskje er det noe her. Hun vil tenke det selv, men jeg tenker at assistenten min vil ikke det, for 
hun vil mest tenke at tydelighet og grenser er viktig.  
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Ledelse av kunnskapsutvikling i her og nå situasjoner 

 

Når jeg kommer i situasjonene, er jeg veldig obs på, med en gang, å benytte sjansen til å tenke 
veiledning. Det er en assistent som gjerne vil lære og som kan søke og spørre om veiledning. Det 
er der vi kan få jobba, det er der vi har størst potensial til å få heva assistentene i her-og-nå-
situasjoner. Og da tenker jeg på det som jeg har lært om barn og sosial kompetanse, at dette 
bruker jeg også når jeg leder personalet.  
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Tilpasning av lederhandlinger: 

• …men det er det å ta, situasjoner der du er med barn, og du har voksne som du gjerne ville ha 
styrt inn på en annen tanke, og når de i utgangspunktet  kan være litt negative til den der 
pedagogikken (latter),  da skal du være ganske smidig så da kan du ikke være en leder som 
bare sier «sånn og sånn er det, se på meg nå, gjør sånn og sånn» – det krever mye 
tankevirksomhet fordi du skal finne det rette øyeblikket, du skal finne tid, barn og voksen i det 
rette øyeblikket, det er mye føling og kjenning, passer det nå eller nå, og det er i tillegg til alt 
det andre. 
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Kunnskapsledelse som praksis på avdelingen : 

 

1. å gi spontan faglig veiledning til personalet i aktuelle 
praksissituasjoner på avdelingen 

2. å opptre som rollemodeller i pedagogisk arbeid med barn. 

3. å sette ord på delte førstehåndserfaringer i praksis ved å løfte fram 
faglige betraktinger om det som foregår. 

4. å støtte ønskede pedagogiske praksiser som finner sted på avdelingen. 
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Viktigheten av den pedagogiske 

lederens personalledelse på 

avdelingen 

 

1. Tilstedeværelse er mer enn bare  å være 
fysisk tilstede. Det er også praktisk 
kunnskap som formidles gjennom 
oppgavene. 

2. Gi retning og kvalitetssikre det 
pedagogiske arbeidet i forhold til 
barnehagens verdigrunnlag  

3. Være kjernemedlem og leder i 
praksisfelleskapet (Lave & Wenger, 1991) 
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Implikasjoner :  

 

• Den pedagogiske lederen må ikke trekkes bort 
fra avdelingen men bruke potensialet i det 
doble lederarbeidet. 

• Sikre samarbeidsarenaer slik at den 
pedagogiske lederen ikke blir stående alene.  

• Løfte fram og utvikle faglig ledelse i det daglige 
arbeidet. 

• Skygging som metode for lederutvikling 

 

Marit Bøe & Karin Hognestad 

Foto: Caroline Teinum 



Høgskolen i Sørøst-Norge 

Takk  

Marit Bøe & Karin Hognestad 

Bøe,M. (2016) Personalledelse som hybride praksiser. Et 
kvalitativt og tolkende studie av pedagogiske ledere i 
barnehagen. (PhD Artikkelbasert), Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, Trondheim.   (2016:143) 
 
 
Hognestad, K. (2016). Pedagogiske lederes kunnskapsledelse 
som praksis på avdelingen i barnehagen. Et kvalitativt og 
tolkende skyggestudie. (PhD Artikkelbasert), Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, Trondheim.   (2016:137) 


