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   Innledning 

 

• Lekeressurs blir først og fremst forstått som en 

rekrutteringsstrategi, men hva med kompetansestrategien?  

 

• Problemstilling:  

• Hvordan bruker barnehagene Lekeressurstiltaket til refleksjon 

og kompetanseutvikling?  

• Hva kan de ansatte lære av Lekeressurstiltaket? 



  Metodisk opplegg 

 

• Casestudier i fire barnehager i Oppland og Sør Trøndelag 

– Observasjon av lekeressurser i barnehagene 

– Intervjuer med lekeressurser 

– Intervjuer med styrer /ped.leder 

– Intervju med barnehageeier 

– Intervju med rektor/ inspektør på ungdomsskolene 

 

• Eksempler fra praksis i Steinrøysa barnehage, Lillehammer  



Noen analytiske begreper 
• Barnehagen som lærende organisasjon – hva innebærer det? 

-  Gotvassli (2014:10) sier at en lærende organisasjon     

kjennetegnes ved et engasjement med å skape og dele kunnskap, 

herunder å stimulere de ansatte til å se ting på nye måter og 

finne ut hvordan man best kan lære sammen.  

• Hvordan gjør man det ? 

- Eksternalisering av taus kunnskap dvs. å avdekke og 

artikulere de ansattes tause kunnskap og gjøre den bevisst og 

tilgjengelig for alle ansatte 

-  Internalisering av ny kunnskap og ny innsikt hos de ansatte , 

slik at den kan testes ut og bli til praktisk nytte i barnehagen 

 



 Funn fra casestudiene- guttenes utenfrablikk 
Hva kan guttenes utenfrablikk bidra med ? 

• Aktivisering av taus kunnskap  

Guttene kommer utenfra og ser på barnehagen med nye øyne. 

Guttene læres opp av de ansatte : guttene spør og de ansatte svarer.  

• Refleksjoner rundt veilederrollen 

De ansatte innehar en veilederrolle overfor guttene. 

De kan reflektere over sin rollemodell. 

 « Ja, vi blir mer skjerpa og bevisst at vi er gode rollemodeller og

 mer bevisst på det vi gjør, og hvordan vi gjør det» 

 «Så stiller det krav til oss også, at vi må være litt mer obs på hva vi 

 driver med og begrunne og forklare det.«   

  

 

 

 



Funn fra casestudiene- guttenes lekekompetanse 

• De ansatte påpekte at  guttene  er gode til å leke, og at de leker annerledes 

• En av lekeressursene påpekte at deres alder var en fordel: 

 «De som er der er voksne, og de er ikke så flinke til å leke barn, siden det er så 

 lenge siden de var barn selv. Vi kanskje tenker litt mer slik som barna». 

• Dette ble bekreftet av en av de ansatte som sa: 

 « De er en veldig ressurs på lek. De har, hva skal jeg si, de begynner å bli 

 store, men de er fortsatt veldig lekne. De er sånn midt imellom. De har en 

 egen kompetanse og en veldig bra humor som barna synes er artig.» 

• I tillegg har guttene særskilte interesser som kan utnyttes bedre. 

 Lekeressursene innehar med andre ord en kompetanse som både er til beste 

for barna, og som kan brukes til refleksjon blant de ansette.  

 

 

 

 

 



Hvordan bygge kompetanseutvikling blant de ansatte 

på bakgrunn av Lekeresurstiltaket? 

Følgende kilder til ny læring og ny innsikt er tilgjengelige:  

• De ansattes observasjoner og refleksjoner over tiltaket  

 som kan foregå muntlig og/eller skriftlig- hvordan 

 ivaretas disse? 

• Lekeressursenes egne evalueringsnotater  

 som de skriver etter endt opphold - hvordan brukes 

 disse? 

•  Internalisering av ny læring og ny innsikt krever systematisk 

arbeid- hvordan kan dette gjøres?  

      Dette får vi nå noen eksempler på fra Steinrøysa barnehage. 



Eksempler fra Steinrøysa barnehage 

 

 



Steinrøysa barnehage  

• Vært med i prosjektet i  6 år  

• Implementering   

• Ny formålsparagraf   

• Holdninger og verdier  

• Lekeressursprosjektet «noe mer» 

 



Verdier og verdiord  



Delaktighet og Ulikheter som ressurs  
 

Delaktighet – å være en del av noe «mer» 

       - rom for at ulike individer får delta på sin måte  

       - inkluderende fellesskap 

Ulikhet som ressurs – ulikheter skaper muligheter 

       - ved å synliggjøre ulikheter skapes 

         kunnskap og respekt 

       - det vi bringer inn i gruppa av ferdigheter, 

         kunnskaper og personligheter skal sees  

                   på som ressurser 

 

 



Refleksjon som kompetansehevingsverktøy 

• Rundt egen praksis 

• Ut ifra ulike perspektiver  

• Målet er ikke å bli enige,  

     men å få nye tanker 

• Det er lov å snakke før man tenker,  

     og det er lov å ombestemme seg.  

• Å «se» på en «ny» måte  



Refleksjon på bakgrunn av utsagn fra guttene 

• Kontakten med barna har vært litt vanskelig ettersom noen få 

barn bare ler når en er streng og sier stopp. 

• Har lært mye, feks at det kan være vanskelig å ordne opp når 

noen krangler eller har slått seg.  

• Jeg kan se at forholdet mellom barna og de ansatte er bra og at 

barna har det bra her. 

• Jeg har lært at ikke alle barna er like glad i å leke. 

• Jeg har lært mye om hva små og store barn liker best, og at det 

er stor forskjell på barna.  

• Føles nesten ikke ut som en jobb! 



Veien videre 

Hvordan kan vi dra enda mer nytte av «lekeressursene» som 

kompetansehevende tiltak?  

• Evalueringsskjemaet 

• Evalueringssamtale 

• Refleksjon underveis   

 

 

 

« Jeg har lært at barn og voksne og ungdom tenker sååå mye 

   annerledes ut ifra småting». 
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