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Kort om tiltaket Lekeressurs 

• Et praktisk rekrutteringstiltak  

– Å bidra til økt rekruttering av menn til barnehagene 

– Å øke statusen til barnehagen som arbeidsplass 

• Et kompetansehevende tiltak 

– Å sikre høy kvalitet på tjenestene 

– Å sikre kompetent og stabil arbeidskraft i sektoren 

 

 



Bakgrunn 

• 2014: Evaluering av Lekeressurs i Lillehammer 

– Fokus på guttenes erfaringer og holdninger til yrket 

• Fikk noen svar, men også nye spørsmål: 

– Ulike variasjoner av Lekeressurs rundt om i landet, men det 

finnes ingen forskningsbasert kunnskap om: 

• Utbredelse av tiltaket 

• Omfanget av offentlige midler 

• Organisering og gjennomføring av tiltaket  

• Effekt i form av hvordan tiltaket virker 

 

 

 



FoU-prosjektet 

• 2015: Forsknings- og utviklingsprosjekt  

– Innovasjonsperspektiv, med vekt på barnehagenes organisering 

og gjennomføring av Lekeressurs 

– Et partnerskap mellom Fylkesmannen i Oppland, 

Østlandsforskning, Dronning Mauds Minne Høgskole, 

Likestillingssenteret, Betel barnehage, Brekkåsen 

idrettsbarnehage, Lundgaardsløkka barnehage, Jørstadmoen 

barnehage og Steinrøysa barnehage 

 



Hensikt 

• Å studere, videreutvikle og spre en ny måte å organisere 

rekrutterings- og kompetansestrategier i barnehagesektoren 

• Verdiskapingspotensial 

– Bærekraftig bruk av offentlige midler 

– Styrket kvalitet på tjenestene i barnehagen 

– Styrke arbeidet mot frafall i skolen 



Mål 

• Hovedmål: 

– Å videreutvikle og forbedre metoder for å styrke rekrutterings- 

og kompetansestrategier i barnehagen  

– Tilpasse og overføre Lekeressurs til andre områder og sektorer 

• Delmålene er knyttet til: 

– Å kartlegge og sammenligne organiseringen av tiltaket i utvalgte 

barnehager 

– Å kartlegge utbredelse og omfang av offentlige midler brukt til 

tiltaket 

– Å utarbeide kunnskapsstatus om rekrutterings- og 

kompetansestrategier rettet mot menn 

 



Fokus 

1. Betydningen organisering og gjennomføring av Lekeressurs 

har for guttene, og deres holdning til et fremtidig yrke i 

barnehagen 

2. Betydningen arbeidet med Lekeressurs har for barnehagen 

som organisasjon og tjenesteleverandør 



Metoder 

• Kvalitativ tilnærming 

– Litteraturstudie 

– Intervjuundersøkelse via telefon 

• Alle fylkesmannsembeter 

– Casestudier i deltakende barnehager 

• Observasjon, intervju med ansatte og lekeressurser og 

dokumentstudier 

• Utviklingsverksteder  

• Kunnskapsoverføring, erfaringsutveksling, videreutvikling 

• Tilbakeføringssløyfa er sentral 



Tilbakeføringssløyfe 

•Erfaringsutveksling 

•Utvikle sentrale 
problemstillinger 

Utviklingsversted  

•Litteraturstudie 

•Intervjuundersøkelse 

•Casestudier 

Forskning 
•Presentasjon av funn 

•Erfaringsdeling 

Utviklingsverskted 

•Publisering 

•Foredrag 

•Ressurshefte for å 
rekruttere og beholde 
menn i barnehagen 

Formidling 
•Menn til berikelse 

eller besvær? Å 
rekruttere og beholde 
menn i barnehagen 

Avslutningskonferanse 



Å spre et godt tiltak 

• Nasjonal konferanse: Menn til berikelse eller besvær?  

• Ressurshefte for å rekruttere og beholde menn i barnehagen 

• Lekeressurs – rekruttering og innovasjon, Barnehagefolk 3/2017 

• Fra handlingsplan til handlingslammelse, Barnehagefolk 4/2017  

• Artikler på forskning.no 

• Intervjuer og artikler i lokalaviser og tidsskrifter 

• Kronikker i ulike aviser 

• Innlegg og presentasjoner på regionale, nasjonale og 

internasjonale konferanser 

• Vitenskapelige artikler i arbeid 


