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1 Personalets rolle i barns fantasilek i lys av Vygotskys «lånte erfaringar» 

Liv Ingrid Aske Håberg, Hege Holmqvist Synnes 

Høgskulen i Volda, Volda, Norway 

Abstract 

Denne empiriske studien av norske barnehagar har som formål å undersøke korleis pedagogiske 

leiarar kan stimulere og bidra i barns fantasileik. Studien er forankra i Vygotskys tilnærmingar til 

leik og korleis spesielt fantasileik kan støtte barns utvikling (Vygotsky, 1995). Når fantasi, leik og 

røyndom blir fletta saman hos barn, blir leik ifølge Vygotsky, eit viktig middel for å utvikle 

abstrakt tenking, vilje og følelsar. Vygotsky (1995) peikar på at når vi ikkje har våre eigne 

erfaringar, kan vi «låne» erfaringar frå andre. Overført til barnehagen kan då personalet bidra 

gjennom å tilføre nye og utvida erfaringar i barnas leik.  

For å komme tett på dei som opplever å jobbe med leik til dagleg, har vi i denne studien intervjua 

pedagogiske leiarar og observert barn og tilsette i to barnehagar. Til saman vart det gjennomført 

15 observasjonar (Postholm, 2010) og to kvalitative fokusgruppeintervju (Halkier, 2015). 

Studiens hovudfunn peikar på at organisering av dagsrytme og fleksibilitet knytt til å gi 

samanhengande tid til leik, kan ha verdi når fantasileik skal støttast. Eit meir sentralt funn er 

likevel personalet sine roller i leiken, som i studien varierer frå observatørrolle til å ta del i leik 

med barna, handle på barnas innspel og legge til nye element.   

Funn blir drøfta i lys av Vygotskys tilnærming til fantasileik, personalets sensitivitet når det gjeld 

å ta del i barns fantasileik, og personalets støtte i leiken gjennom forklaringar og introduksjon av 

eit utvida univers. 
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2 Drama- mer enn rollelek og julespill 

Hege Holmqvist Synnes, Liv Ingrid Aske Håberg 

Høgskolen i Volda, Volda, Norway 

Abstract 

Studien har undersøkt hvordan drama som begrep og fenomen, blir forstått og arbeidet med i 

barnehagen. I tillegg har vi undersøkt hvordan fiksjon kan mediere inkludering i barnehagen ved å 

legge til rette for fellesopplevelser. Dette er i samsvar med barnehagelovens paragraf 41 

(Kunnskapsdepartementet, 2005) som vektlegger nulltoleranse for krenkelse og utestenging. 

Barnehagens forebyggende funksjon er dermed styrket. Formålet er således å rette søkelyset på 

problemstillingen Hvordan styrke arbeidet med inkludering gjennom fellesopplevelser? 

 

Utvalget består av to barnehager med tre til seks avdelinger. I hver barnehage ble det for det første 

av førsteforfatter gjennomført fire fortellerstunder. En slik tilnærming faller inn under A/r/tografi 

metodologien (Jevic & Springgay, 2008; Vist, 2016) da hun deltok både som kunstner, forsker og 

barnehagelærerutdanner. Barnegruppa viste engasjement da førsteforfatter benyttet objekter som 

utgangspunkt for å improvisere frem en fortelling.  

For det andre gjennomførte førsteforfatter fantasiverksted, som gikk ut på praktiske metoder som 

kan fungere som igangsettere til lek for alle. Alle i personalgruppene deltok. 

Datamaterialet består av observasjonsskjema og intervju av personalet. 

 

Studien viser at gjennom fiksjon og bruk av dramatiske virkemidler er det mulig å skape 

opplevelser som kan inkludere alle eller store deler av barnegruppa. Studien finner også at det er 

tilstrekkelig med få og enkle virkemidler, ingen ferdige manus eller kostymer, men derimot å 

kunne benytte improvisasjon og å ta barnas innspill. 

 

Studien drøfter pedagogiske lederes muligheter og utfordringer knyttet til å legge til rette for 

fellesopplevelser for alle i barnegruppa, med bakgrunn i Lindqvists (1997) teorier, knyttet til 

lekpedagogiske arbeidsmåter.  
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3 Korleis vert samisk kultur formidla i barnehagen? 

Kari Ryslett 

Høgskulen i Volda, Volda, Norway 

Abstract 

Urfolk utgjer rundt 5 prosent av verda si befolkning, og heile 370 millionar menneske i 90 land 

reknast som urfolk. Samane er Norges urbefolkning. Rettane til urfolk blei vedteke av FNs 

generalforsamling 2007 gjennom ILO-konvensjonen, og i norsk barnehagekontekst peikar 

Rammeplanen for barnehagen på at alle norske barnehagar skal synleggjere samisk kultur og bidra 

til at barn kan utvikle respekt og fellesskapskjensle for det samiske mangfaldet. Denne kvalitative 

studien undersøker korleis pedagogiske leiarar med formidling av samisk kultur i barnehagen. 

Data er samlet inn ved hjelp av fokusgruppeintervju i fire ulike barnehagar, med til saman ti 

pedagogiske leiarar som deltakarar. Resultata peikar på at barnehagane i varierende grad nyttar tid, 

aktivitetar og artefakter i formidlinga av samisk kultur. Studien belyser også korleis arbeidet med 

samisk kulturformidling har endra seg gjennom dei siste tiåra og kva utfordringar dei pedagogiske 

leiarane møter med resursar og kompetanse i samisk kultur. Rammeplanen for barnehagen frå 

2017 ga nytt samfunnsmandat i arbeidet med at det samiske perspektivet og dette skulle 

tydeleggjerast i norske barnehagar. Dette taktskifte førte til nye arbeidsoppgåver for barnehagane. 

På den ene siden skal styringsverktøyet ovenfor følgast etter beste evne, og samtidig kan de 

pedagogiske leiarar som omtalast som bakkebyråkrater (Lipsky, 1980), stå i dilemma når nye 

fagområde skal implementere. Bakkebyråkratane sitt arbeid kjenneteiknast ofte av manglande 

ressursar og store arbeidsmengder. Studien understrekar behov for meir forsking på korleis 

barnehagar arbeider med samisk kultur og formidling av denne,  

Nøkkelord: urbefolkning, rammeplan, fokusgruppeintervju, samisk kultur, bakkebyråkrati, 

 



 

 

8 
 

4 Ledelse av implementeringsprosesser i barnehagen. Barnehagen som lærende 

organisasjoner. 

Hilde Sundnes1, Linnea Jermstad2 

1NLA høyskolen, Bergen, Norway. 2NLA høyskolen, Oslo, Norway 

Abstract 

Barnehagen er en lærende organisasjon, og som leder er man pålagt å drive det pedagogiske 

arbeidet i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Dette innebærer å forholde seg til stadige 

politiske endringer som får innvirkning på barnehagens praksis. I 2021 ble barnehageloven endret 

og forskrift om psykososialt barnehagemiljø § 41 ble innført. Lovendringen innebærer 

nulltoleranse for krenkelser, tiltak og endrede holdninger hos personalet. Lederen i barnehagen er 

ansvarlig for at endringene trer i kraft. I denne studien undersøker vi hvordan ledere i utvalgte 

barnehager på Vestlandet har implementert de nye endringene i organisasjonene. 

Forskningsspørsmålet er: På hvilke måter arbeider lederne med endring av holdninger og praksis i 

samarbeid med de ansatte? Data ble innhentet gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse med 

ledere i barnehager på Vestlandet. I tillegg ble det gjennomført et strukturert litteratursøk for å få 

oppdatert kunnskap om forskningsfronten. Datamaterialet ble analysert og kategorisert i fire 

hovedfunn: forankring i personalet, åpenhetskultur, medvirkning og tid. Konklusjonen er at 

endring av holdninger og praksis fordrer at alle ansatte er involvert i endringsarbeidet, samt at det 

må gis mer tid til å implementere nye nasjonale føringer. Nøkkelord: Lærende organisasjon, 

barnehage, endringsarbeid, åpenhetskultur og holdninger.  
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5 Sensing LGBTQ children’s books: exploring sensitive contents in children’s literature 

through multisensory books 

Radel James Gacumo 

University of Stavanger, Stavanger, Norway 

Abstract 

The use of LGBTQ themed stories, including, but not limited to, children’s literature is one of the 

explicit ways of making and establishing a rich, holistic, and contextualised curriculum for all 

children in early childhood education and care (ECEC). However, there is a lack of research that 

examines the use of LGBTQ friendly literature in Norwegian ECEC. Digital books diversify and 

correspond to children’s reading choices, but a gap exists in research-based resources to support 

children using technology in ECEC and at home. Yet another gap relates to smell, which 

influences the learning process and impacts children’s imagination and experiences. This research 

project will explore how children’s books focusing on LGBTQ themed stories and the digital 

books with mechanism enhanced with olfaction can influence the reading experience and reading 

engagement of children. A literature review of existing LGBTQ themed stories in children’s 

literature will be conducted to get an understanding of its accessibility to children and relevance to 

learning. Furthermore, the project will delve into the perspectives of stakeholders including the 

school administration, teachers, and parents to get a better understanding of the contexts and 

complexities concerning the focus of sensitive topics (LGBTQ) in early education and an 

innovative material (digital books with olfaction mechanism) for reading. This presentation will 

outline the findings from a systematic literature review that motivated the focus for this PhD study 

and the protocol for the planned research. 



 

 

10 
 

6  Nyutdannede barnehagelærere i spagaten mellom gode relasjoner og faglig ledelse. 

Nøkkeltema: Pedagogisk ledelse-Kunnskapsledelse, kompetanseutvikling og ledelse av 

læring. 

Gunn Anita Søraunet, Maria Selmer-Olsen, Marianne Schram 

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelæreutdanning, Trondheim, Norway 

Abstract 

Nøkkelord: faglig ledelse – legitimitet – lojalitet – nyutdannet   

Studien omhandler nyutdannede barnehagelæreres møte med praksisfeltet. Våre informanter er 

tolv deltidsstudenter fra to ulike kull på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), som 

arbeidet i barnehagen parallelt med studiene. Med god kjennskap til praksisfeltet er de i en 

særstilling når det gjelder å være forberedt på rollen som pedagogiske ledere.   

Studiens problemstilling:  

Hvilke forventninger har nyutdannede barnehagelærere til egen lederrolle, og hvilke erfaringer 

har de fått det første året som pedagogiske ledere?  

Designet er todelt, først gjennomførte vi tre fokusgruppeintervjuer á 4-6 deltakere, på studentenes 

siste studiedag. Etter 1,5 år gjennomførte vi et oppfølgingsintervju. Utvalget ble tilfeldig trukket 

blant selvrekrutterte studenter ved den utdanningsinstitusjonen hvor forskerne selv underviser.   

I analyseprosessen ble datamaterialet kodet, systematisert og kategorisert ved hjelp av stegvis-

deduktiv induktiv metode (Tjora, 2017), og sentrale tema trådte frem.   

Funnene viser at deltakerne tidligere har savnet en synlig faglig argumentasjon fra sine ledere. 

Gjennom utdanningen har de utviklet sterk bevissthet om betydningen av faglig ledelse. Som 

nyutdannede er de imidlertid bekymret for om de skal klare å ivareta gode relasjoner med 

medarbeiderne, og samtidig framstå som tydelige faglige ledere i barnehagens allerede etablerte 

kultur. Funn fra oppfølgingsintervjuet tyder på at deltakerne reproduserer den usynlige fagligheten 

de selv opplevde som assistenter. Vi diskuterer årsaker til at nyutdannede barnehagelærerne 

opplever det utfordrende å innfri forventninger til seg selv som ledere. Dette diskuteres blant annet 

i lys av begrepene faglig legitimitet og lojalitet (Ødegård, 2014), faglig mot (Sando, 2017) og 

utdanningens kvalifiserende, sosialiserende og subjektiviserende funksjon (Biesta, 2010).   
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7 Moderne medier, marked og mening: Refleksjoner rundt innføring, bruk og bortvalg av 

kommersielle kommunikasjonsapper i to ulike norske barnehager 

Karoline Jangård Selliseth 

HVL, Bergen, Norway 

Abstract 

Ulike samfunnsendringer og nye styringssystemer har skapt endrede vilkår for eierskap, 

konkurranse, kvalitet og foreldresamarbeid i den norske barnehagesektoren. Flere forskere mener 

at denne komplekse utviklingen har medført et spenningsforhold mellom sektorens mål og verdier 

– at barnehageansatte for eksempel skal fremme læring og utøve omsorg samtidig.  

Dette spenningsforholdet er underutforsket, og i artikkelutkastet som dette abstraktet baseres på, 

analyseres det frem to diskurser som peker på disse interessante spenningene i sektoren på 

bakgrunn av aktørers refleksjoner rundt innføring, bruk og bortvalg av kommersielle 

kommunikasjonsapper[1] (KKA). Dette fordi diskurser rundt innføring og bortvalg av KKA 

fremhever kompleksiteten i verdier og profesjonsidealer i den pågående brytningen.  

Det er derfor interessant å undersøke hvordan aktører som barnehageeiere, barnehageansatte og 

foreldre i to barnehager med forskjellig eierstruktur, størrelse og ulike kommunikative strategier 

mot foreldrene, begrunner valget om å innføre eller velge bort KKA. Den ene barnehagen i studien 

er stor, privat og del av en omfangsrik kjede. De bruker en KKA kalt MyKid. Den andre 

barnehagen er en liten, frittstående en-avdelingsbarnehage som ikke bruker KKA. Det ble altså 

gjennomført semistrukturerte intervjuer av foreldre, ansatte og eier i begge barnehagene.  

Tentative funn indikerer at aktørene begrunner innføring og bortvalg av KKA gjennom to ulike, 

verdiladede diskurser om kvalitet og profesjonalitet, der kommunikasjon og KKA ses på i motsatt 

lys. Den ene barnehagen ønsket for eksempel profesjonalitet som «nærhet», og betraktet KKA 

som et hinder for dette, mens den andre så på KKA som en styrke for effektiv og god drift. 

Nøkkelord: Spenninger, mål og verdier, kompleks barnehagesektor 

Nøkkeltema: Barnehagen i et organisasjonsperspektiv 

[1] App for kommunikasjon mellom foreldre og barnehageansatte, som er kjøpt og betalt av 

barnehagen. 
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8 Intentional pedagogical leadership in staff teams. What pedagogical leaders do. 

Marit Bøe, Karin Hognestad 

1University in South- Eastern Norway, Notodden, Norway. 

Abstract 

In this study we follow up previous research on ECE teachers with formal position as pedagogical 

leaders enacting pedagogical leadership in their staff teams (Bøe & Hognestad, 2015). The aim of 

this study is to further explore the 14 different leadership categories identified in the previous 

study and how they contribute to intentional pedagogical leadership in staff teams.  

The theoretical framework draws upon leadership as social, which provides an understanding of 

the realities of leadership work (Mintzberg, 2009, Tengblad, 2012). This is combined with theory 

of pedagogical and intentional leadership (Waniganayake et al. 2017). 

Our position is that leadership is socially constructed through experience-based practices (Bryman 

2011). Based on a national questionary (n= 574) and six focus groups the study provides new 

knowledge on pedagogical leaders’ everyday leadership. 

The Norwegian Centre for Research Data (NSD) approved the study. For the questionary and the 

interviews, Nettskjema made by University of Oslo (UiO.no/ nettskjema) was used to meet 

Norwegian privacy requirements. 

The findings demonstrate what pedagogical leaders do in their everyday pedagogical leadership 

and the extent to which they perform the various leadership actions. Further the findings 

illuminate the participants experiences within the leadership categories. We discuss how the 

findings contribute to effective pedagogical leadership. The study suggests implications for how 

intentional pedagogical leadership creates a culture of professionalism in multi professional teams. 

Key words: Pedagogical leadership, social practice, questionnaire, focus groups, 

intentional                                                                                                                                             
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9 «Jeg kunne like gjerne vært en assistent» - en studie av nyutdannede 

barnehagelæreres   posisjonering i barnehagen» 

Sissel J Aastevdt Halland, Annette Kristoffersen Winje 

HVL, Campus Stord, Norway 

Abstrakt  

Bakgrunn:  

Forskningsprosjektet har sin bakgrunn i en primærstudie som handler om sammenhengen 

mellom barnehagelærerutdanningen og de nyutdannede barnehagelærernes praksis i barnehagen. I 

denne forskningen etterspør vi: 

Hvordan posisjonerer nyutdannede barnehagelærere seg i de «bestående diskursene» i 

barnehagen?  

Målet med hovedstudien er:  

• Styrke sammenheng mellom utdanning /profesjonsrollen   

• Bidra til kompetanseutvikling i barnehagelærerutdanningen  

• Skape kunnskapsutvikling som styrker barnehagen/praksisfeltet og 

barnehagelærerutdanningen.  

Forskningsmetode:  

Primærstudiet bygger på hermeneutisk fenomenologi som metodologi (Gadamer 2010). Vi har 

brukt kvalitativt forskningsintervju som metode (Brinkmann, 2014; Kvale & Brinkmann, 2015) og 

benyttet Arendt (1996) sine teoretiske perspektiver i vår supplerende annengangsanalyse (Heaton 

2004, 2008) 

Resultater:  

Hovedfunn: 

• Barnehagelærerne avfinner seg med «erfaringsdiskursen» 

• Barnehagelærerne yter mostand mot «erfaringsdiskursen» 

Implikasjoner for utdanningen og praksisfeltet:  

Korrigering og kunnskapsutvikling av barnehagelærerutdanning og praksisfeltet.  

Nøkkeltema:  Ledelsespraksiser og nye lederroller i barnehager  

Nøkkelord:   Nyutdannede barnehagelærere, motstand, posisjon og subjektivitet. 
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10 Fra plan til reflektert praksis? Arbeid med rammeplanen gjennom faglig veiledning og 

kollektiv refleksjon. 

Kari Wallem Bøe 

UiT Norges Arktiske Univsersitet, Alta, Norway 

Abstract 

Nøkkelord: Lærende organisasjon, faglig veiledning, refleksjon, profesjonsutvikling 

Som et ledd i barnehagebasert kompetanseheving har jeg, på oppdrag fra RSK Vest – Finnmark, 

utviklet nettbaserte temamoduler for faglig veiledning i barnehagen i samarbeid med en 

pilotbarnehage. Hovedmålgruppen for veiledningen er assistenter og fagarbeidere. Hensikten er å 

bruke den kompetansen som allerede finnes i barnehagen til å sette veiledning av assistenter og 

fagarbeidere i system samt bidra til å videreutvikle et faglig godt og reflektert barnehagemiljø. 

Parallelt med utformingen av modulene har jeg forsket på deltakernes opplevelse. Gjennom 

nettskjema samt fokusgruppeintervju av deltakerne, veileder og styrer i barnehagen har jeg søkt å 

få belyst i hvilken grad deltakerne opplever at de får videreutviklet et faglig godt og reflektert 

barnehagemiljø gjennom deltakelsen i faglig veiledning. Som teoretisk bakteppe har jeg et 

hovedfokus på refleksjonsbegrepet knyttet til veiledning og. Kari Søndenå (2004) setter søkelys på 

kraftfull refleksjon som kan føre til overskridelser, endring til forskjell fra djuptenking som er 

refleksjon over noe vi allerede vet og som gjerne bare reproduserer det som alltid har vært. Jeg 

jobber og med Paul Martin Opdals (2014) bruk av begrepet kritisk tenkning. Opdal mener at 

kritisk tenkning er en forutsetning for å etablere og videreutvikle demokrati. Resultatene viser at 

til tross for at deltarne ikke opplever alt som «nytt», så erfarer de at den kollektive refleksjonen i 

veiledningen har ført til både en mer faglig bevisst praksis, men og en endring/utvikling av 

eksisterende praksis. 
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11 Kollegarettleiing i gruppe som intersubjektivt rom for kollektiv læring i barnehagen; 

moglegheiter og utfordringar 

Hege Fimreite 

Sogndal, Sogndal, Norway 

Abstract 

Formålet med presentasjonen er å diskutere grupperettleiing som intersubjektivt rom, og 

identifiserer praksisarkitekturar: Kva moglegheiter og utfordringar påverkar grupperettleiing som 

intersubjektivt rom for kollektiv læring i barnehagen som sterk profesjonell verksemd? 

Kritisk refleksjon på praksis saman med kollegaer vert i forsking framheva som verdfullt for 

profesjonslæring, og verdien av struktur, prosess, det fleirstemmige, profesjonell rettleiar, leiing 

og eksterne deltakarar (Edwards, et al., 2020; Damjanovic & Blank, 2021; Recchia & Puig, 2019; 

Schaap & deBruijn, 2018).  

Teorien om praksisarkitektur (Kemmis et al., 2014) tilbyr ei heilskapleg tilnærming med omsyn til 

det dynamiske forholdet mellom individ og system. Kollektiv praksis blir sett på som samanveva 

dimensjonar av det semantiske, fysiske og sosiale, der deltakarane formar praksis ut i frå utsegn, 

handlingar og korleis dei møter andre. 

Presentasjonen tek utgangspunkt i ein kasusstudie (Yin, 2014) med kvalitative data frå samtalar 

mellom barnehagelærarar i fokusgrupper om eiga grupperettleiing. Analysen tek utgangspunkt i 

utsegn og meiningar, ikkje handlingar, og innhaldet i samtalane er førebudd av 

barnehagelærarane.  

Funn viser at det semantiske påverkar både innhaldet i rettleiinga og interaksjonen, det fysiske 

påverkar gjennom til dømes gjennom grupperettleiinga si organisering i tid og struktur. Ein 

profesjonell rettleiar strukturerer diskusjonen, og skapar rom for kreativ tenking og kollektiv 

læring. Manglande kollektivt eigarskap, fråvær av analyse og einsidig refleksjon utfordrar og 

hindrar innovative perspektiv som genererer læring. 

Grupperettleiing kan fungere som eit kollektivt rom med informert refleksjon på praksis, og 

synleggjer diskursar om profesjonsutøving. Rettleiinga kan vere eit viktig intersubjektivt rom i 

møte med systemkrav, og som ein arena for profesjonelle vurderingar.  
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12 Pedagogisk ledelse i norsk forskningslitteratur innenfor barnehagefeltet – en scoping 

review 

Veronika Sørensen, Inger Johanne Riis Tollnes, Lise Hannevig, Anne Lene Kristiansen, Anne 

Marte Sanda, June Berger Storli, Krisitn Tholin, Karin Hognestad, Marit Bøe 

Universitetet i Sørøst-Norge, Horten, Norway 

Abstract 

Bakgrunn: Internasjonal forskning har identifisert pedagogisk ledelse som å støtte barns helhetlige 

læring, utvikling og trivsel. Dette inkluderer ledelse av personalets faglige utvikling og læring 

samt barnehageutvikling (Douglass, 2019; Heikka & Waniganayake, 2011). I norsk 

barnehagesammenheng er begrepet mye brukt og fremstår som vidt (Kunnskapsdepartementet, 

2018; Ødegård, 2011).  

Mål: Studiens mål var å oppsummere ut ifra eksisterende litteratur hvordan begrepet pedagogisk 

ledelse brukes og undersøkes i fagfellevurderte artikler og fagbøker innen norsk barnehagefaglig 

forskningslitteratur.  

Metode: Studien er en scoping review, og det ble søkt i elektroniske databaser og 

forskningsbaserte fagbøker med de norske søkeordene «pedagogisk lede*»/«pedagogiske 

ledelsen» og de engelske søkeordene «pedagogical leadership»/«educational leaders». 

Inklusjonskriteriene var norske og engelskspråklige fagfellevurderte bidrag publisert i perioden 

2011 – 2021 som omhandlet norsk barnehagekontekst. Data ble analysert gjennom en kvalitativ 

tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006) og det ble benyttet et metodisk rammeverk for scoping 

review (Arksey & O'Malley, 2005).   

Resultater: Preliminære resultater viste stor variasjon i hvordan begrepet pedagogisk ledelse 

brukes, og at begrepet i liten grad er utforsket i den undersøkte litteraturen. 

Implikasjoner for praksis: Denne litteraturgjennomgangen vil kunne bidra til å tydeliggjøre 

innholdet i begrepet pedagogisk ledelse for videre forskning, barnehagelærerutdanningen og 

praksisfeltet. 
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13 What matters: Being better pedagogical leaders through listening to children’s voices 

Aihua Hu, Kjerstin Sjursen HVL, Bergen, Norway 

Abstract 

Background 

Transition from childhood to formal schooling is seen as a very most important transition in one’s 

life, which may influence people’s future transition experiences. Research has confirmed that if 

children are prepared to learn when they enter formal schooling, they are more likely to succeed in 

school and in future life. Pedagogical leaders play an important role in helping children have good 

transition experiences. There are substantial studies on perspectives from teachers and parents on 

transition which provide recommendations for kindergartens. However, research on children’s 

perspectives is limited in numbers. Even fewer studies are from cross-cultural perspectives. This 

study will bridge the gaps through exploring children’s perspectives with cross-cultural lens. 

Children’s voices should be heard since they are the ones who undergo this process (Furenes, et.al., 

2021).  

Research aim  

This proposed research aims to explore Norwegian and Chinese children’s perspectives on what 

they think matters in this transition process.  

Methodology/research design  

This study utilizes qualitative research method. Data will be collected in the form of documents, 

children's drawings of their imagination of school life, and interviews with children supplemented 

with interviews with pedagogical leaders. Data collection will be finished in July,2022.  

Expected results/findings 

Preliminary findings will be presented at the conference. This study aspires to inform pedagogical 

leaders of how they can help children with this transition process from children’s perspectives.  

Keywords: transition from kindergarten to primary school, children’s perspectives, pedagogical 

leaders, Norway, China  
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14 Å forske med og ikke på: Erfaringer fra felles forsknings- og utviklingsarbeid i 

Universitetsbarnehageprosjektet 

Charlotte Johannessen, Ellen Os 

Oslomet, Oslo, Norway 

Abstract 

Som del av Universitetsbarnehageprosjektet har en barnehage og OsloMet gjennomført et 

samarbeidsprosjekt. Målsettingen var å styrke barnehagens arbeid med å skape gode hverdager for 

1-3 åringer i barnehagen. Problemstillingen var hvordan personalet kan utvikle gode relasjoner og 

utgjøre trygge baser for barn under tre år. I tillegg ble det arbeidet med hvordan barnelitteratur i en 

gruppe med 3 åringer, kan bidra til å styrke relasjonene mellom barn og ansatte og mellom barna, 

og dermed bidra til fellesskap i gruppene.  

Tema for presentasjonen: 

Hvilke erfaringer har pedagogiske ledere fra det barnehagebasert utviklings- og 

forskningssamarbeidet med UH-sektoren?  

Metode: Utviklingsarbeidet er inspirert av aksjonsforskning (Gotvassli, 2017). Med utgangspunkt 

i Marte Meo-metoden (Aarts, 2000), har arbeidsmetoden vært video-veiledning av de pedagogiske 

lederne. De har blitt filmet i ulike hverdagssituasjoner. Video-opptakene ble fulgt opp av 

veiledning, refleksjoner og videre aksjoner i prosjektet ble deretter avtalt. Andre ansatte på 

avdelingene har deltatt i veiledningene. Barnehagen deltar i kommunens kompetansehevning 

gjennom innføring av CLASS (Classroom Assessment Scoring System), har veiledningen også 

blitt knyttet til CLASS-dimensjonene. Evalueringen av prosjektet vil foregå gjennom 

fokusgruppesamtaler med pedagogene der deres erfaringer vil være tema.  

Foreløpige resultater viser at bruk av video som grunnlag for felles refleksjoner og aksjoner i 

utviklingsprosjektet, har vært meningsfulle og positive. Det har vært en styrke at 

utviklingsprosjektet har blitt koblet sammen med barnehagens arbeid med CLASS. 

Fokusgruppesamtaler med pedagogene gjennomføres i juni for å evaluere deres erfaringer med å 

delta i felles forsknings- og utviklingssamarbeid med UH- sektoren. 
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15 Barnehagelærerstudenters selvledelse i lederopplæring i praksis 

Heidi Østland Vala, Ingunn Sælid Sell Universitetet i Sørøst-Norge, USN, Notodden, Norway 

Abstract 

Barnehagen er en sentral arena for barnehagelærerstudenters profesjonelle utvikling (Eik, Steinnes 

& Ødegård, 2016) og i praksis skal studentene gjennomføre konkrete ledelsesoppgaver (UHR-

lærerutdanning, 2018). I barnehagelærerutdanningen skal det tydeliggjøres at 

barnehagelærerrollen innebærer et pedagogisk lederansvar (UHR-lærerutdanning, 2018, s. 7). 

Selvledelse er en viktig del av barnehagelærerens profesjonelle kompetanse, blant annet fordi det 

kan se ut til at barnehagelærerens pedagogiske autoritet utfordres i norske barnehager 

(Kunnskapsdepartementet, 2018; Vala & Sell, 2020).  

Målet med studien er å styrke lederopplæringen i barnehagelærerutdanningen og problemstillingen 

er: Hva er studenters erfaringer med egen lederutvikling i praksis? 

Studien bygger på teori om profesjonell kunnskap (Grimen, 2008; Heggen, 2008) og 

barnehagelæreres profesjonslæring (Eik et al., 2016). Sentrale teoretiske begreper i studien er 

selvledelse (Busch, 2012) og praksisfellesskap (Lave & Wenger, 1998). 

Dataene er innhentet gjennom intervju av barnehagelærerstudenter og gjennom oppgavetekster og 

evaluering knyttet til deres praksis. Tilnærmingen er fenomenologisk hermeneutisk. Data ble 

abduktivt analysert og begreper og teoretiske ideer ble sett i lys av datamaterialet (Tjora, 2021). Å 

være to forskere har bidratt til bredere perspektiver inn i de etiske refleksjonene. Deltakerne ble 

anonymisert og vi har vært svært bevisste på hvordan studenter, praksislærere og 

partnerbarnehager omtales i studien. 

Dataene viser at partnerbarnehagens komplekse praksisfellesskap påvirker forutsetningene for 

studentenes profesjonelle utvikling og foreløpige funn tyder på at selvledelse er en sentral 

kompetanse for studenters lederutvikling i praksis. 

Implikasjoner kan være at selvledelsesaspektet i lederopplæringen bør styrkes og at 

utdanningsinstitusjonen og partnerbarnehagen videreutvikler lederopplæringen i et helhetlig 

perspektiv og i lys av barnehagens komplekse praksisfellesskap. 

NØKKELTEMA: Studier av lederutdanning og Selvledelse i barnehager. 

NØKKELORD: Selvledelse, Pedagogisk autoritet, Profesjonell utvikling, Praksisopplæring, 

Praksisfellesskap.Begge forfatterne presenterer. 



 

 

21 
 

16 Pedagogisk ledelse og progresjon i praksisstudiene 

Inger Benny Espedal Tungland1,2, Kjersti Lønning Velde1 1uis, Stavanger, Norway. 2 

Abstract 

Barnehagelærerutdanning er en lederutdanning og pedagogisk ledelse skal være til stede gjennom 

hele studieforløpet som teori og praksis (udir, 2018). Spørsmål om hvordan progresjon kan sikres i 

pedagogisk ledelse i undervisningen på campus og i praksisstudiene er sentrale i denne studien. 

Formålet med studien er å utvikle praksisoppgaver som gir studentene mulighet til å tolke og 

forstå hva pedagogisk ledelse kan innebære i barnehagens praksisfellesskap i samarbeid med 

praksislærerne. Studien er en del av Universitetsbarnehagesatsningen i Stavanger. Et partnerskap 

om å styrke profesjonsutdanningen fordrer personlig involvering og samskaping i et arbeid der lite 

er kjent fra før. Studien impliserer et tett samarbeid, nytenkning og at alle deltakerne er i stand til å 

stå i prosesser. 

Studien er forankret i Sosiokulturelle perspektiv, samskaping, deltakelse og medvirkning er 

sentralt. Likesom Språkets betydning for profesjons kvalifisering – (Engström 1987; Sàljø 2001, 

2001, 2006; Vygotskij 2001), og at profesjonell identitet tilegnes gradvis i praksisfellesskap 

(Wenger 1998)  

Aksjonsforskning benyttes som metode (Tiller,2016). Både praksislærere, studenter og hele 

barnehagens personale er involvert. Studenter som kommer til universitetsbarnehagen, har aktivt 

søkt seg til universitetsbarnehagen og er motiverte for å være medforskere i prosjektet. Personalet 

har selv løftet fram ord som de finner meningsfulle for å kunne lede seg selv i arbeidet.  

Studenter og praksislærerne finner ordene meningsfulle som grunnlag for å drøfte teoretiske 

perspektiv. Foreløpige resultatene viser 4 tema som trer frem i erfaringsmaterialet: 

• 1.     Fra sperre til muligheter. 

• 2.     Nødvendigheten av å reflektere selv og sammen  

• 3.     Betydningen av å tre frem 

• 4.     Bevisstgjørende på eget arbeid 

Nøkkeltema: Pedagogisk ledelse, selvledelse i barnehager 

Nøkkelord: Partnerskap, samskaping, profesjonsspråk, selvledelse. 
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17 Mot en selvoppfyllende rammeplan. En kritisk diskursanalyse av rammeplanens siste 

revisjon. 

Silje Katrine Grimen 

Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norway 

Abstract 

Abstrakt: 

«Barnehageopprøret» er betegnelsen for reaksjonen som oppstod i barnehagefeltet da 

Kunnskapsdepartementet i 2016 publiserte St.meld. nr. 19 (2015 – 2016) Tid for lek og læring – 

Bedre innhold i barnehagen hvor de presenterte føringer for revisjonen av Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017b). Disse føringene ble av 

mange ansett som et stort brudd med den sosialpedagogiske tradisjonen i norske barnehager og et 

like stort steg mot skolifisering. 

Ved bruk av kritisk diskursanalyse sammenlignes rammeplanen fra 2006 med den fra 2017, og det 

ses etter hvorvidt endringene medfører økt grad av skolifisering. Slik blir to forskningsspørsmål 

besvart: «Hvilke diskursive endringer har rammeplanen gjennomgått etter revisjonen 2017?» og 

«Hvilke følger kan disse endringene få for barnehagens sosiale struktur?». 

Funnene viser at det har forekommet en dreining mot skolifisering. Særlig identifiseres en 

dreining fra fokus på barnehagens helhetlige systematiske praksis mot et fokus spesielt på 

barnehagens pedagogiske arbeid og dermed på barnas læreprosesser. Denne dreiningen åpner for 

en mer skoleforberedende praksis enn det som teksten muliggjorde tidligere. I tillegg observeres 

en endring av rammeplanens virkningskraft i barnehagen ved å forplikte alle aktørene i 

barnehagen til oppfyllelse av den. Dermed endres de styringsmessige rammer for ledelse og 

utvikling i barnehagen. Barnehagelæreres, så vel som øvrig personales, formelle rolle reduseres til 

forvalter og iverksetter av rammeplanen – som igjen fremmer en mer skoleforberedende praksis. 

Nøkkeltema 

- Styringsperspektiver på barnehage 

- Ledelsespraksiser og nye lederroller i barnehager 

 



 

 

23 
 

18 Styring og evaluering i kommunale barnehageplaner 

Gunnar Magnus Eidsvåg, Elin Kirsti Reikerås 

Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norway 

Abstract 

I rapporten "Nordic Approaches to Evaluation and Assessment in Early Childhood Education and 

Care" var et av funnene den sentrale rollen kommunen spiller i å styre barnehagesektoren i Norden 

(Nordic Council of Ministries, 2022, s. 45). Et av forslagene i rapporten var å undersøke forholdet 

mellom sentrale og lokale styringsnivå som et definerende element ved barnehagesektoren (Nordic 

Council of Ministries, 2022, s. 47).  

Inneværende studie tar sikte på å svare på denne oppfordringen ved å undersøke kommunenes 

rolle i barnehagesektoren i Norge.   

Kommunenes tilgang til å styre de private barnehagene er begrenset, mens eierrollen gir 

kommunen større frihet til å utvikle sine institusjoner. Denne studien fokuserer på kommunenes 

rolle som eiere og stilte følgende forskningsspørsmål: Hvordan styrer kommunene sine barnehager 

gjennom strategiplaner?  

Artikkelen vil utrede 15 kommuners strategier for utvikling av sine barnehager. Kommunene 

varierer i størrelse og geografisk beliggenhet, 5 store, 5 mellomstore, 5 små fra hver region (øst, 

vest, nord, sør, midten). Gjennom dokumentanalyse skal studien gi innsikt i variasjoner 

målsettinger og tilnærminger i lokal barnehagestyring.  

Resultater fra denne studien indikerer at store kommuner utvikler egne planer for utvikling av 

barnehagene, mellomstore kommuner samarbeider med andre kommuner om lovpålagte planer 

(f.eks. mot mobbing, for tverretatlig samarbeid), mens i de små kommunene er det barnehagene 

selv som lager planer for å utvikle seg.   

Studien drøfter variasjonen i målsettinger og arbeidsmåter i planene fra de forskjellige 

kommunene. Til slutt peker framlegget på flere områder hvor mer forskning trengs.  

Stikkord: 

Kommunal styring, kvalitet, strategiplaner, profesjon 
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19 Latter i foreldresamarbeid med flyktningforeldre 

Maria Kristianne Myrann 

Universitetet i Agder, Kristiansand, Norway 

Abstract 

Bakgrunn 

FNs 16. bærekraftsmål dreier seg bl.a. om å legge til rette for inkluderende institusjoner (United 

Nations, u.å.). Inkluderingsbegrepet er knyttet til sosial og kulturell bærekraft (Grindheim et al., 

2019), men i en barnehagefaglig kontekst har det multikulturelle perspektivet i liten grad blitt 

knyttet til bærekraftsforståelsen (Boldermo & Ødegaard, 2019). Barnehageloven (2005) 

vektlegger foreldresamarbeid (§ 1) og foreldres deltakelse (§ 4). En del barnehagelærere opplever 

imidlertid usikkerhet ved kommunikasjon med minoritetsforeldre (Gjervan & Svolsbru, 2013). 

Mål 

Denne studien søker å utforske latter som ett aspekt ved kommunikasjonen i foreldresamarbeid 

mellom barnehagelærere og flyktningforeldre. Gjennom forskningsspørsmålet Hvilke funksjoner 

har latter i foreldresamarbeid med flyktningforeldre? undersøkes latterens betydning for 

kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage. Forekomst av latter ses i sammenheng 

med vilkårene for likeverdig deltakelse i samarbeidet. 

Metode 

Studien er en casestudie, der det empiriske materialet bygger på seks dagers observasjon ved 

levering og henting i garderoben i en norsk barnehage med en høy andel flyktningfamilier. 

Analysen bygger på fire kommunikasjonssekvenser mellom foreldre og barnehagelærer som 

involverer latter. 

Resultater og implikasjoner 

Funnene tyder på at latter på den ene siden kan bidra til å styrke relasjoner mellom 

barnehagelærere og flyktningforeldre, men på den andres siden potensielt føre til en opplevelse av 

avstand og fremmedgjøring. Barnehagelæreres refleksjon rundt forekomst av latter i 

foreldresamarbeid med flyktningforeldre kan øke bevisstgjøringen rundt likeverdig deltakelse og 

bidra til oppnåelse av målet om sosial og kulturell bærekraft. 

Nøkkeltema: Ledelse og bærekraft 

Nøkkelord Latter, foreldresamarbeid, flyktningforeldre, bærekraft 
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20 Pedagogisk ledelse og barnehagelærerrollen i overgangen innad i barnehagen 

Tina Tellefsen1, Lars Yngve Rosell2, Sara Esmaeeli2 

1Skattekisten kulturbarnehage, Egersund, Norway. 2University of Stavanger, Stavanger, Norway 

Abstract 

Barns liv preges i de første årene av flere overganger og adskillelser. Rammeplan for barnehagens 

peker på tre sentrale overganger for barn i barnehagealder. Når barnet skal begynne i barnehagen, 

overganger innad i barnehagen og overgangen mellom barnehage og skole. Alle disse 

overgangene finner man relativt lite forskning på, og enda svært lite når det gjelder overgangen 

som skjer innad i barnehagen (fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling). 

Mål 

Det overordnede formålet var å bidra til økt innsikt i overgangen innad barnehagen med fokus på 

pedagogisk ledelse.  

Metode 

Forskningsmetode var kvalitativt design med forskningsintervju for datainnsamling. Fire 

barnehagelærerne og tre foreldrene ble intervjuet individuelt i den aktuelle barnehagen i lånte 

grupperom. 

Nøkkeltema: Pedagogisk ledelse, overgang og kvalitet i barnehagen 

Nøkkelord: Pedagogisk ledelse, overgang innad barnehagen, barnehagelærerrollen og 

foreldresamarbeid  

Resultater 

I intervjuet ble barnehagelærerne på flere ulike måter spurt om deres rolle som barnehagelærer i 

overgangen innad barnehagen. De hadde litt forskjellige tolkninger og svar på hvordan de som 

barnehagelærere jobber med å sikre barn en god og omsorgsfull overgang innad barnehagen. Noen 

av dem la vekt på organisering og veiledning av ansatte, noen på forberedelse og noen på deres 

eget møte med barna.  

Implikasjoner for praksis 

Vi foreslår en reflektert og systematisk pedagogisk ledelse som først og fremst legger vekt på 

kvalitetsbegrep i overgangen innad barnehagen. For den andre, en systematisk arbeidsmetode som 

ta vare på kontinuitet i overgangen. En kontinuitetstilnærming omhandler blant annet at vi 

introduserer små barn til verden og utfordringene i små doser, og med faste rutiner selvsagt.  



 

 

27 
 

For det siste, en god overgang innad barnehagen preges av både et system arbeidsmetode som 

omhandler å involvere enkelte barn, barnehageansatte og foreldrene. 

Nøkkeltema: Pedagogisk ledelse, overgang og kvalitet i barnehagen 

Nøkkelord: Pedagogisk ledelse, overgang innad barnehagen, barnehagelærerrollen og 

foreldresamarbeid  
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21 Leading ECEC’s cooperation with diverse groups of parents. Reflection on the basis of 

research material from Tanzania and Norway 

Alicja Renata Sadownik, Laurent Gabriel Ndijuye 

Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway 

Abstract 

This paper addresses the issue of leadership by shedding the light on the early childhood education 

and care (ECEC) services collaboration with parents and caregivers from migrant and minority 

backgrounds. Based on research material comprising over interviews with migrant parents in 

Tanzania and Norway, we will try to trace culturally sensitive and universal issues important for 

the educational leaders to consider when leading the ECEC’s collaboration with parents. 

Both in Tanzania and Norway it is the ECEC service that is responsible for initiating and 

sustaining information flow (MoEST, 2016) and cooperation with all children’s parents (UDIR, 

2017 ). Policies in both countries are strengthened by the general agreement among academics and 

practitioners, on the significant benefits of parental involvement for children’s well-being and 

well-becoming (Garvis et al. 2021). Nevertheless, some groups of parents, particularly migrant 

parents, are reported to be on a vulnerable and disadvantaged position when encountering 

communication and collaboration with their child’s ECEC, which may lead to their 

(self)marginalisation from home-ECEC cooperation. In order to respond to that “policies, 

practices and research should consider communicative spaces for parents, professionals and 

researchers in which multiple, yet opposing, meanings can be discussed” 

(p. 187). This paper takes this postulate seriously and on the basis of migrant parents’ experiences 

from encountering ECEC services in two very unlike countries and traditions for ECEC, draws a 

practical tool compass helping the educational leaders to navigate in the complexity of 

collaboration with very diverse groups of parents. The compass will strengthen the ECEC in their 

role of leaders of the collaboration, but at the same time create room for the parental participation 

on parental premises. This will say then when addressing to ECEC’s leadership of parental 

collaboration, we draw across the categories of positional, distributed and knowledge-based 

leadership. 
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22 Å gi og få tilbakemelding på jobben. En kvalitativ studie av pedagogiske lederes bruk av 

tilbakemelding fra et leder- og medarbeiderperspektiv 

Linda Marie Viddal 

Høgskulen i Volda, Institutt for pedagogikk, VOLDA, Norway 

Abstract 

Nøkkelord: pedagogisk leder, ledelse, systemteori, tilbakemelding, etikk 

Nøkkeltema: systemisk ledelse, veiledning som ledelsespraksis 

Bakgrunn: Tilbakemeldinger er en bestanddel i veiledning (Bjerkholt, 2017). Veiledning skal 

være del av pedagogiske lederes ledelse (Kunnskapsdepartementet, 2017, Ansvar og roller). 

Rapport fra Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen etterlyser mer kunnskap om pedagogiske 

ledere som veiledere (Kunnskapsdepartmentet, 2018). Studien har en systemteoretisk ramme for 

ledelse, og betrakter lederen som medskaper av medarbeidernes jobbutførelse (Bateson, 1972, 

2002; Maturana, 1992; Hornstrup, 2018). Systemisk ledelse er å skape bedre resultater gjennom å 

koordinere forståelser, forventninger, følelser og handlinger (Hornstrup, 2018). Å gi 

tilbakemeldinger blir del av koordineringen når lederen responderer språklig på det hen hører og 

ser. Tilbakemelding er «[…] the return of information to influence the next step (Reed & Stoll, 

2000).  

Formål: Studiens bidrag til forskningsfeltet er å utvikle kunnskap om pedagogiske lederes bruk 

av tilbakemelding. Det er viktig fordi tilbakemelding kan påvirke medarbeidernes neste steg på 

jobben slik disse er, eller ikke er, i overenstemmelse med kravene i rammeplanen og 

lærerprofesjonens etiske plattform; til barnets beste, eller ikke. 

Metode: 6 fokusgruppeintervjuer av hhv 18 pedagogiske ledere og 18 barnehagemedarbeidere gir 

kunnskap om pedagogiske lederes tilbakemeldingspraksis. 

Funn: Foreløpige funn viser variasjon i hvordan pedagogiske ledere og barnehagemedarbeidere 

opplever å få/gi og ikke få/ikke gi tilbakemeldinger, hva som hemmer og fremmer bruk av 

tilbakemelding og hvilke funksjoner tilbakemeldinger kan ha. 

Implikasjoner: Studien kan styrke kvaliteten barna i barnehagen erfarer, gjennom å gi 

kunnskapen plass i grunnutdanning og etter- og videreutdanning av barnehagelærere, pedagogiske 

ledere og styrere.  
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23 Profesjonsfaglig digital kompetanse i norsk barnehagelærerutdanning: utfordringer og 

muligheter 

Marianne Undheim, Maria Ploog 

Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norway 

Abstract 

I denne presentasjonen utforsker vi hvordan digital kompetanse vektlegges i norsk 

barnehagelærerutdanning. Digital kompetanse sees i dag som en nøkkel kompetanse, nasjonalt og 

internasjonalt (f.eks. Erstad et al., 2021; European Commission, 2020; OECD, 2016; Vuorikari et 

al., 2022). Å være barnehagelærer i en digital barnehagehverdag krever en bevisst og reflektert 

holdning til hvilken teknologi som brukes når og hvorfor, i tillegg til en forståelse for teknologiens 

påvirkning på samfunnet (Alvestad & Jernes, 2014) – og en evne til å lede barnehagepersonalet i 

denne prosessen. Dette omtales ofte som profesjonsfaglig digital kompetanse (bl.a. Børhaug et al., 

2018; Kunnskapsdepartementet, 2021). Med utgangspunkt i Goodlad, Klein og Tye (1979) sin 

læreplanteori, har vi gjennomført en innholdsanalyse av sentrale læreplandokumenter. Våre funn 

viser at digital kompetanse vektlegges på det ideologiske nivået, dvs. i overordnede politiske 

føringer; mens på det formelle og oppfattede nivået vektlegges begrepet i mindre grad. På det 

formelle nivået finner vi forskriften (Kunnskapsdepartementet, 2012), retningslinjene (UHR-

Lærerutdanning, 2018) og institusjonenes programplaner; på det oppfattede nivået finner vi 

institusjonenes emneplaner. Flere forskere (bl.a. Solbrekke & Karseth, 2016; Tømte et al., 2013) 

påpeker at når læringsutbytteformuleringer på det formelle og oppfattede nivået er vide og 

generelle, er det stor fare for at læringsutbytteformuleringene på det operasjonelle nivået, f.eks. i 

semesterplanene, i for stor grad påvirkes av personlige faktorer. Med utgangspunkt i våre funn, gir 

vi eksempler på hvordan profesjonsfaglig digital kompetanse kan defineres og operasjonaliseres i 

norsk barnehagelærerutdanning, for å utvikle fremtidige barnehagelærere med evne og 

kompetanse til å lede barnehagepersonalet i en digital barnehagehverdag. 
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24 Early childhood development: the role of community-based day care centers in Metro 

Manila 

Efren Domingo1,2, Arnold Lapuz2, Ian John Noel Alvarez3, Erin Jude Dela Cruz2 

1De La Salle University, Manila, Philippines. 2Philippine Science High School - Main Campus, 

Quezon City, Philippines. 3Novaliches High School, Quezon City, Philippines 

Abstract 

It takes a village to raise a child. It rings true especially in the context of Philippine early 

childhood education and development (ECED) services. There has been a long history of the 

utilization of day care centers in the Philippines. However, there is a gap in literature regarding the 

practices and processes taken by these institutions even in small-scale contexts. The “barangay” 

(community villages) take a prominent role in creating, shaping, planning, and implementing 

ECED on their respective locales. Furthermore, the community assesses the overall program and 

proposes solutions to various issues. Thus, this research looks at the experiences and perspectives 

of the day care or kindergarten teachers, staff, and management in a “barangay” in the city of 

Metro Manila, Philippines. There are various themes that emerged which shed light on the 

experiences and practices of kindergarten teachers and staff.  These themes solidify the role of 

community in day care centers or kindergartens. On the other hand, the management and 

implementation of the kindergarten program in the “barangay” were highlighted to show the 

progress and development of the children and the program as a whole.  
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25 Kvalitet i barnehagen - hva forskes det på og hvordan? 

May Irene Furenes1, Ingrid Midteide Løkken2, Tone Rove Nilsen3, Thomas Moser2, Anne Kristin 

Hansen Andresen2, Anne-Lene Skog Dahl3, Helene Marie Storli Aaseth3 

1Kunnskapssenter for Utdanning, Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norway. 2Nasjonalt Senter 

for Læringsmiljø og Atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, Porsgrunn, Norway. 3Nasjonalt 

kunnskapssenter for barnehager, Bodø, Norway 

Abstract 

Studier viser store variasjoner i kvalitet mellom barnehager i Norge (Alvestad mfl., 2019; 

Bjørnestad & Os, 2018), samtidig som det fremdeles diskuteres hva som menes med kvalitet. Økt 

kunnskap om forståelsen og bruken av kvalitetsbegrepet i forskning er viktig for å skape en god og 

trygg barnehagehverdag for barn. Hensikten med dette prosjektet er å skape et kunnskapsgrunnlag 

for hvordan kvalitet i barnehagen i Norge forstås og undersøkes. Gjennom en scoping review 

(Arksey & O’Malley, 2005) av fagfellevurderte journalartikler, vitenskapelige monografier, 

antologier, avhandlinger, rapporter og kunnskapsoversikter undersøkes forskningsspørsmålet: Hva 

finnes av forskning om kvalitet i barnehager i Norge – hva vet vi allerede og hva trenger vi mer 

kunnskap om? Litteratursøket er gjennomført i nasjonale og internasjonale databaser, med norske 

og engelske søkestrenger. Inklusjonskriteriene er at dokumenter må være publisert i perioden 

2010-2022, begrepet «kvalitet» skal forekomme i tittel, abstrakt eller søkeord, bidraget omhandler 

en norsk barnehagekontekst og det er publisert på norsk, nordisk eller engelsk språk. Søket 

resulterte i om lag 700 treff (eksakt tall under utarbeidelse) som analyseres dobbel blind på 

grunnlag av tittel, abstrakt og nøkkelord. Bidrag som inkluderes, går videre til en 

fulltekstscreening. Dataekstraksjon gjennomføres ved hjelp av EPPI-Reviewer Web 4 (The 

Evidence for Policy and Practice Information and Coordinating Centre (EPPI)-Centre). 

Kvalitetsdimensjonene struktur-, innholds-, prosess- og resultatkvalitet legges til grunn for 

analyseprosessen. Kunnskapsoversikten vil fremstille akkumulert kunnskap og avdekke 

kunnskapshull med betydning for praksis, profesjonsutdanning- og utvikling samt fremtidig 

forskning og politikkutforming. Analysen er pågående og preliminære funn vil stilles til diskusjon 

i presentasjonen. 
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26 Organisering, arbeidsdeling og profesjonalisering i barnehagen 

Felles tematikk for dette symposium er hvordan endringer i organisering og arbeidsdeling i 

barnehagen kan påvirke personalets praksis og profesjonalitet. Formålet med vårt felles 

forskningsprosjekt er å få økt kunnskap om barnehagelærere, assistenter og fagarbeideres 

erfaringer med prosjektet «Prosjektet». Dette prosjektet ble innført av barnehagemyndigheten i 

kommunen. Fokus for våre analyser er hvordan personalet i barnehagene forstår endringene 

prosjektet medfører, og hvilke implikasjoner det får for deres praksis. Vi har jobbet med kollektiv 

kunnskapsutvikling der vi i en tverrfaglig forskergruppe sammen har analysert datamaterialet ut 

fra kollektiv kvalitativ analyse. Fokus i analysen har vært ny organisering, arbeidsdeling og 

profesjonalitet i barnehagen. Problemstillingen for vårt forskningsprosjekt er: «Hvordan har 

prosjektet «Prosjektet» virket inn på arbeidsdeling mellom pedagogiske ledere og andre ansatte i 

barnehagen?» 

Presentasjon 1: 

«Prosjektet» - prosjekt og prosess  

Magritt Lundestad, dosent, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet 

Mette Vaagan Slåtten, dosent, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet-storbyuniversitetet 

Med rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet 2017), har det 

i barnehagen blitt en tydeligere markering av barnehagelæreres særskilte ansvar for den 

pedagogiske virksomheten. Prosjektet «Prosjektet» kan betraktes som en beslutning en 

barnehageeier har tatt for å styrke kvaliteten på barnehagens pedagogiske arbeid. Innholdet i 

prosjektet er endret arbeidsdeling av oppgaver mellom de ulike yrkesgruppene: barnehagelærere, 

fagarbeidere og assistenter. I fremlegget sees det nærmere på selve implementeringen av 

prosjektet i de seks prosjektbarnehagene. Problemstillingen er: «Hvordan har de ulike 

yrkesgruppene opplevd prosessen med implementering av prosjektet «Prosjektet»?» Svaret på 

problemstillingen er basert på resultater fra fokusgruppeintervjuer med de ulike yrkesgruppene. 

Resultatene viser at det er etablert en felles oppfatning i yrkesgruppene om at prosjektets 

kjernekomponenter er at pedagogene skal være mer til stede med barna og gjøre færre praktiske 

oppgaver. Det er også en felles forståelse av at prosjektet har et særlig søkelys på 

barnehagelærerne og den pedagogiske lederrollen. Prosjektet blir oppfattet som et ovenfra- og ned 

prosjekt, med lite mulighet for dialog mellom barnehageeier og særlig assistent- og 

fagarbeidergruppen. I disse to gruppene er motivasjonen for, og lojalitet til prosjektet, varierende. 

Styrere og pedagogiske ledere har møtt en god del motstand i assistent- og fagarbeidergruppene. 

Der lederne i barnehagen har gitt rom for dialog og tilpasninger, er det en mer positiv holdning til 

prosjektet. Resultatene viser at det ser ut til at barnehageeier har implementert prosjektet i større 

grad gjennom styring enn gjennom lederskap. 

Nøkkeltema: Arbeidsdeling og profesjonalisering, ledelse og kvalitetsutvikling 

Nøkkelord: Implementering, styring, arbeidsdeling, yrkesgrupper, motivasjon, lojalitet   

Presentasjon 2: 
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En styrket profesjonsrolle? Barnehagelærernes syn på endring av egen profesjonsrolle i lys 

av prosjektet Prosjektet. 

Ann Kristin Larsen, Dosent, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet  

Kristina A. Ivarson, Stipendiat, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – 

storbyuniversitetet  

Innføring av prosjektet Prosjektet innebærer tydeligere grenseoppganger mellom 

barnehagelærernes, fagarbeidere og assistenters arbeidsoppgaver. En slik grense-

oppgang endrer organisasjonsstrukturene, og viser hvilke oppgaver hver av stillingsgruppene skal 

utføre og hvilke de ikke skal utføre.  I denne artikkelen undersøker vi om endrings-prosjektet får 

betydning for profesjonsrollen, og hva det i så fall innebærer. Problemstillingen er:  

Kan Prosjektet bidra til å styrke barnehagelærernes profesjonsrolle, og i så fall på hvilke måter?  

Vi har spesielt hatt som mål å se på utvikling og anvendelse av fagkunnskap, jurisdiksjon og 

grunnlaget for profesjonalisering. Resultatene fra denne kvalitative undersøkelsen viser at 

barnehagelærerne erfarer en mindre flat struktur og en tydeligere og styrket jurisdiksjon. 

Arbeidsdelingen fører til flere muligheter til å utvikle kunnskapsgrunnlaget, og det gir flere 

muligheter til profesjonelle møter og rom for utøvelse av profesjonelt skjønn. På grunnlag av vår 

empiri er det sannsynlig at endringsprosjektet har ført til en profesjonalisering av 

barnehagelærerrollen i disse barnehagene. Innføringen er endringene er initiert ovenfra, og kanskje 

kan en si at profesjonaliseringen er initierte ovenfra. Det ser imidlertid ut til at det skjer en 

profesjonalisering innenfra ved at barnehagelærerne selv bidrar til å styrke profesjonsrollen. 

Nøkkeltema: Barnehagen i et organisasjonsperspektiv, styringsperspektiver på barnehager 

Nøkkelord: profesjon, profesjonsrolle, arbeidsdeling, jurisdiksjon. 

Presentasjon 3: 

Å miste foreldresamarbeidet? Hvilken betydning har personalets kompetanse for 

samarbeidet med foreldrene? 

Charlotte U. Johannessen, Førstelektor, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – 

storbyuniversitetet 

Maria Brennhovd, Universitetslektor, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – 

storbyuniversitetet 

I innføring av prosjektet «Prosjektet» ble det innført tydeligere retningslinjer for 

foreldresamarbeid. I denne studien ønsket vi å se nærmere på hvordan ny organisering av 

ansvarsoppgaver for ulike ansattegrupper påvirket de formelle og uformelle sider ved 

foreldresamarbeidet. Vår problemstilling er: 

 «Hva erfarer personalet som muligheter og utfordringer i foreldresamarbeid i ny organisering?» 
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Dette belyses ut fra assistenters, fagarbeidere og pedagogers perspektiver. Resultater fra det 

empiriske materialet fremhever at det er positivt at pedagogene fikk en forsterket rolle i det 

formelle samarbeidet i foreldresamtaler og i tverretatlig samarbeid. Utfordringer i prosjektet er at 

pedagogene mistet noe av den uformelle kontakten med foreldrene i hverdagssituasjoner. 

Fagarbeidere og assistenter fikk mye ansvar i det uformelle foreldresamarbeidet i hente- bringe 

situasjoner og i observasjon av samspill mellom barn og foreldre. Samtidig beskriver disse 

ansattegruppene at de ikke har tilstrekkelig kompetanse i dette arbeidet. Våre funn viser at 

pedagogenes arbeide med ledelsesfunksjoner i form av veiledning og opplæring av personalet er 

sentralt for at personalet skal fylle de formelle og uformelle roller i foreldresamarbeidet. Dette blir 

sentralt i utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. 

Nøkkeltema: Kunnskapsledelse, kompetanseutvikling og ledelse av læring. Pedagogisk ledelse. 

Nøkkelord: foreldresamarbeid, kontakt, kompetanse, pedagogisk ledelse.  

Presentasjon 4: 

Hvor går grensene mellom praktiske og pedagogiske oppgaver i barnehagen? 

Cecilie Thun, Førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – 

storbyuniversitetet 

Elisabeth Førde, Universitetslektor, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – 

storbyuniversitetet 

En arbeidsdeling der det skilles mellom hva som er praktiske og pedagogiske oppgaver handler 

både om en strukturell organisering av arbeidshverdagen og om å lage noen symbolske grenser 

mellom ulike oppgaver. En slik arbeidsdeling handler også om tradisjonens betydning i omlegging 

av arbeidsformer i barnehagen, og hvilke arbeide som tillegges status. 

Problemstilling er: 

Hvordan forhandles de symbolske grensene mellom praktiske og pedagogiske oppgaver i 

barnehagen? Hvilke positive og negative konsekvenser kan en slik arbeidsdeling føre til i 

arbeidsfellesskapet/praksisfellesskapet i barnehagen? 

Våre funn viser at grensene mellom praktiske og pedagogiske oppgaver ikke er gitt, og at det skjer 

forhandlinger om hvor grensene skal gå. Det er variasjon mellom avdelingene og mellom de ulike 

barnehagene, noe som tyder på at det er fleksibilitet og at grenser er situerte og ofte porøse og 

tvetydige. Pedagogene definerer grensene for sin profesjon ved å vise til hva deres 

ansvarsoppgaver er i relasjon til fagarbeidere og assistenter. Dette grensearbeidet bidrar til 

hierarkisering og tydelige uttrykk for motstand hos fagarbeidere og assistenter. Positive 

konsekvenser av Pedagogressurs-prosjektet er en økt bevissthet omkring pedagogenes rolle i 

barnehagen. Våre funn viser imidlertid en tendens til at «vi»-følelsen i barnehageteamet kan 

svekkes, og at assistenter og fagarbeidere opplever at deres kompetanseutvikling er glemt i 

prosjektet.  

Nøkkeltema: Barnehagen i et organisasjonsperspektiv 
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Nøkkelord: Profesjon, arbeidsdeling, symbolske grenser 

Presentasjon 5: 

Ledelse, demokrati og psykologisk trygghet   

Ann Kristin Larsen, Dosent, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet 

Alona Laski, Universitetslektor, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – 

storbyuniversitetet 

De gjennomførte strukturendringene i prosjektet Prosjektet har medført endringer i hierarki, 

funksjoner, oppgaver og roller i ansvars- og oppgavefordeling. Vi har i denne artikkelen undersøkt 

om prosjektet også kan ha ført til endringer av ledelse på avdelingene, og hvordan disse 

endringene i så fall har påvirket arbeidshverdagen. Vi ønsket å studere hva informantene opplever 

som annerledes fra tidligere, og har hatt et spesielt søkelys på assistenter og 

fagarbeidere. Problemstillingen er som følger:   

På hvilke måter har prosjektet ført til endringer i ledelsen av avdelingsteamet på avdeling, og 

hvordan opplever de ulike stillingsgruppene at endringene har påvirket deres arbeidshverdag?  

Pedagogene opplever en faglig utvikling i lederteamet de er en del av. Prosjektet kan ha styrket 

både deres lederrolle og lederteamene i barnehagene. Opplevelsene er annerledes for assistenter og 

fagarbeidere. Det kan synes som at demokratisk ledelse oppleves svekket for disse. Mange i denne 

yrkesgruppen opplever at det har blitt større avstand mellom dem og lederen på avdelingen. 

Fagarbeiderne fremhever at de har en verdifull kompetanse, og ønsker større anerkjennelse for 

sin kompetanse. Flere viser også til at de ikke får utviklet seg faglig og peker på dette som et savn. 

Dett kan ses i sammenheng med lavere grad av psykologisk trygghet på avdelingen, som kan ses 

som en forutsetning for faglig utvikling.  

Nøkkeltema: Ledelse i barnehagen, Barnehagen i et organisasjonsperspektiv, 

Nøkkelord: Ledelse, arbeidsdeling, demokratisk ledelse, Empowerment, psykologisk trygghet 
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27 Ubehag som ressurs. Kritisk mangfoldsledelse i barnehagen 

Cecilie Thun1, Line Marie Onsrud1, Kristin Amine Sund2, Ingrid Lønnkvist Røri2 

1OsloMet - storbyuniversitetet, Oslo, Norway. 2Ahus barnehage 3, Lørenskog, Norway 

Abstract 

Presentasjonen diskuterer utfordringer og muligheter knyttet til å lede et mangfoldig fellesskap i 

barnehagen. Vi presenterer resultater fra et samarbeidende forskningsprosjekt mellom forskere ved 

OsloMet og ansatte i Ahus barnehage 3, én av Universitetsbarnehagene. Prosjektet undersøker 

hvordan det jobbes og reflekteres rundt mangfold i en personalgruppe, samt utfordringer og 

muligheter knyttet til mangfoldsledelse. Prosjektet er et deltagerbasert forskningsprosjekt der et 

viktig metodisk prinsipp har vært å forske med og ikke forske på. Vi analyserer både hvordan 

barnehagen fremstår som et fellesskap og hvordan det profesjonelle fellesskapet skal ledes i arbeid 

med mangfold. Mangfoldsledelse er her forstått både på styrernivå og på pedagogisk ledernivå i 

barnehagen, herunder ledelse av foreldresamarbeid. 

Problemstillinger for presentasjonen: Hvordan blir et mangfoldig fellesskap forstått og reflektert 

over i det profesjonelle læringsfellesskapet i barnehagen, og hvilke utfordringer og muligheter er 

knyttet til å lede et mangfoldig fellesskap i barnehagen? Et sentralt funn er ubehaget som dukker 

opp der ulikheter oppleves som uenigheter i barnehagefellesskapet. Vår undersøkelse viser at det å 

lede et mangfoldig fellesskap i barnehagen, også innebærer å lede et arbeid der man – i møte med 

ansatte, foreldre og barn – står i en rekke dilemmaer. Til slutt drøfter vi muligheter og utfordringer 

når man benytter ubehaget som ressurs i kritisk mangfoldsledelse i barnehagen. 
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28 Digitale studentaktive læringsomgivelser i utvikling av lederkompetanse for 

barnehagelærerstudenter. 

Lise Hannevig1, Marianne Hatlem2, Lisbeth S. Rådstoga1 

1USN, Drammen, Norway. 2OsloMet, Oslo, Norway 

Abstract 

Digitale læringsformer skal understøtte studentaktiv læring og bidra til økt læringsutbytte, men 

studenter vurderer den digitale undervisningen som dårligere enn fysisk undervisning og mener 

det skyldes manglende medstudentkontakt og mindre engasjerende forelesninger (SHOT, 2021). 

Barrierer mot studentaktive læringsformer i høyere utdanning er gjenstridige og identifisert som 

pedagogiske, strukturelle, institusjonelle og kulturelle (Børte, Nesje & Lillejord, 2020). 

Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan barnehagelærerstudenter opplevde 

læringsutbytte i hel-digital undervisning for utvikling av lederkompetanse. Undervisningen ble 

gjennomført med studentaktivt læringsdesign i emnet LSU (ledelse, samarbeid og utvikling). 

Studien er en kvalitativ case-studie, et enkelt-case med to analyseenheter (Yin, 2018: 52); et 

spørreskjema med fritekstsvar (N=60) og et fokusgruppeintervju med fem studenter rekruttert 

blant tillitsvalgte. Informasjon ble gitt til, og samtykke innhentet fra alle deltagere. Materialet er 

analysert ved bruk av innholdsanalyse med fenomenologisk tilnærming. 

Forutsigbar struktur i varierte læringsformer; korte fellesforelesinger etterfulgt av 

seminarundervisning med ferdighetstrening i faste grupper og individuell utviklingsplan sier 

studentene fremmet læringsutbytte. Læringsprosessene i grupper fasilitert av fast faglærer ble 

opplevd som avgjørende for å skape et trygt lærings-fellesskap. Engasjerte faglærere i tett samspill 

med læringsgruppene, ga studentene opplevelsen av å bli sett og fulgt opp. Studentene opplevde 

personlig utvikling som ledere og følte seg mer forberedte på å møte lederrollen i barnehagen 

Studien bidrar til kunnskap om utvikling av studentaktive læringsomgivelser i digital 

ledelsesundervisning i lederutdanning for barnehagelærere. Resultatene peker på to viktige 

forutsetninger for å overkomme barrierer i utvikling av studentaktive læringsomgivelser; et 

helthetlig og samstemt læringsdesign og faglæreres fasilitering av ferdighetstrening i faste 

læringsgrupper.  

Nøkkelord: Digital undervisning, studentaktiv læring, studentaktive læringsomgivelser, 

lederutdanning, lederrolle i barnehage. 

Nøkkeltema: studier av lederutdanning, pedagogisk ledelse 
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29 Verdibasert ledelse i arbeid med "tilvenning" i den kulturelt mangfoldige barnehagen? 

Lina Lillebø Bjunes 

NLA Høgskolen, Bergen, Norway 

Abstract 

Å begynne i barnehagen er en stor overgang i et barns liv. I mitt ph.d.-arbeid har jeg fokus på 

utøvelse av ledelse i arbeidet med denne overgangen, som i norsk sammenheng i praksis og 

faglitteratur omtales som «tilvenning». Det er interessant å studere hvordan ledelse utøves, hvilke 

verdier som ligger til grunn, og hvilket handlingsrom man har eller opplever å ha i utøvelse av 

ledelse i denne sammenheng. Dilemmaer kan oppstå, prioriteringer må gjøres og (verdi)valg må 

tas. Verdibasert ledelse som retning innen ledelsesforskningen kan i den forbindelse potensielt gi 

interessante og relevante innfallsvinkler.  

I ph.d.-studiens første fase kartlegges feltet, og resultatet av dette review-arbeidet vil presenteres 

på konferansen. Det vil gis innsikt i hva forskning og faglitteratur sier om «tilvenning» i den 

kulturelt mangfoldige barnehagen, og om utøvelse av ledelse i arbeidet med "tilvenning". Det vil 

også ses på implikasjoner for videre forskning. Ut fra resultatene vil det videre diskuteres om 

verdibasert ledelse kan være en relevant innfallsvinkel til ledelse i arbeid med «tilvenning» i den 

kulturelt mangfoldige barnehagen.  

Nøkkelord: Kulturelt mangfold, overgang, tilvenning, verdibasert ledelse. 

Nøkkeltema: Pedagogisk ledelse. 
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30 ECEC educators’ methods and approaches in leading the children in play with coding 

toys: A systematic review. 

Enrico Pollarolo, Francesca Granone, Elin Kirsti Lie Reikerås 

University of Stavanger, Stavanger, Norway 

Abstract 

This paper presents a systematic literature review that aims to identify the methods and 

approaches used by the ECEC educators to lead and support children in play with coding toys, 

especially with an emphasis on children's problem-solving approach, mathematical knowledge, 

and communication skills. 

Even though digital technology is considered as an important approach in Norwegian ECEC, 

research shows lack of competence among ECEC educators in leading children playing with 

digital tools in pedagogical settings. Several researchers call for the development of a set of skills, 

which they refer to as professional digital competence by teachers, regarding the use of technology 

in an integrated approach with children. 

In the systematic search for literature the PRISMA-ScR statement was followed. The initial search 

through six databases (Eric, Scopus, Web of Science, Academic research Ultimate, Idunn, nb-

ECEC) between January 2010 and May 2022 resulted in 2781 peer-reviewed articles. After a first 

evaluation, applying the inclusion and exclusion criteria, around 100 papers have been selected.  

Preliminary results highlight some preferred approaches in leading children playing with coding 

toys in ECEC. In particular, results show that ECEC educators, when playing with coding toys, 

are more focused on leading the children through open questions, collaborative work, leaving 

them the freedom to try and fail. The present systematic literature review is part of a research 

project, and the results will be used, together with the results form a set of observations, to identify 

useful leading approaches in ECEC educators' professional digital competence.  

Key words: coding toys, digital technology, Early Childhood and Care, educators, problem 

solving 

Key theme: Barns lek og læring og ledelse av dette i barnehagen 
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31 Innvirkningen barnehagelæreres kroppsspråk har på ledelse av barns utforskende 

aktivitet 

Francesca Granone, Elin Kirsti Lie Reikerås 

University of Stavanger, STAVANGER, Norway 

Abstract 

Målet med denne studien er å få mer kunnskap om hvordan kroppsspråket til barnehagelærere 

innvirker på ledelse av barns utforskende lek. Spesielt undersøkes det hvordan barnehagelæreren 

gjennom sitt kroppsspråk kan stimulere til, eller hindre, utforskning, deltakelse og kreativitet når 

grupper av barn utforsker en kodeleke (en robot).  

Litteraturen belyser at aktiviteter formidles ikke-verbalt så vel som verbalt (Kelly et al., 2008), og 

selv om det er mange studier som fremhever betydningen av ikke-verbalt språk for å lette læringen 

til barnehagebarn (Luque Carbajal & Baranauskas, 2020), er det i liten grad undersøkt hvordan et 

opposisjonelt kroppsspråk hos lærere kan hemme læringen. 

Utbredt skepsis til bruk av teknologi i norske barnehager (Fagerholt et al., 2019) var en årsak til at 

utforskning av kodeleke var et bevisst valg for om mulig også å få fram opposisjonelt kroppsspråk. 

Dataene er basert på filmklipp hentet inn i tre barnegrupper, hver med fire barn i fire-fem årsalder 

og en barnehagelærer, som utforsket en ukjent kodeleke (KUBO) i ca. 30 minutter for å forstå 

hvordan de kunne leke med den. Opptakene ble analysert innenfor den teoretiske rammen til 

embodied education (Barsalou, 1999) gjennom en multimodal tilnærming (Jewitt, 2013). Studien 

synliggjorde hvordan lærerens kroppsspråk kan påvirke barns handlinger, spesielt når det ikke er i 

samsvar med verbalt språk. En opposisjonell holdning kan føre til en reduksjon i interessen og 

kreativiteten til barn, mens en entusiastisk holdning kan stimulere barnas utforskning. Studien 

presenterer refleksjoner rundt viktigheten av å bevisstgjøre lærerne på hvilken betydning 

kroppsspråk har for arbeidet med barna. 

Keywords: Kroppsspråk, ledelse av barns utforskende aktivitet, embodied education, kodeleker 

Nøkkeltema: Barns lek og læring og ledelse av dette i barnehagen 
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32 Hvordan barnehagelærerstudenter diskuterer matematiske digitale spill som har 

læringspotensial 

Mona Karbaschi Vee1, Tamsin Jillian Meaney2 

1Høgskulen på vestlandet, Sogndal, Norway. 2Høgskulen på vestlandet, Bergen, Norway 

Abstract 

  

I Norge krever rammeplanen at barnehagelærere bruker digitale verktøy i arbeidet i barnehagen. 

Derfor må lærerutdannere og følgelig barnehagelærestudentene vite hva slags digitale verktøy som 

kan oppmuntre barns engasjement i møte med matematikk. I denne artikkelen undersøker vi 

barnehagelærestudentenes beskrivelse av hvordan de brukte digitale spill i barnehagen med barn i 

sin praksisperiode. Vi har brukt Artifact-Centric Activity Theory i dataanalysen for å identifisere 

hvordan de digitale spillene støtter barns matematikklæring. Dette gav innsikt i hva 

barnehagelærerstudentene anså som passende matematikk for små barn. Det ser ut til at de 

rettferdiggjør digitale spill med hvilken matematikk barna trenger å bruke i rammeplanen, og også 

hvor lett det er for dem å spille. Resultatene viser at mesteparten av barnehagelærerstudentene 

legger vekt på lek, og noen ganger legger de også vekt på at spillene utfordrer barnas matematiske 

tenkning.  Dette gir informasjon om hva de tror var den viktige læringspotensjell for barna.  

Nøkkelord: Artifact-Centric Activity Theory, barnehagelærerstudent, digitale spill, matematikk 

Nøkkeltema: barns lek og læring og ledelse av dette i barnehagen  
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33 Kvalitativ studie om styrers forståelse og ledelse av kvalitetsutvikling i barnehagen 

Anne-Lene Skog Dahl 

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Bodø, Norway.  

Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norway 

Abstract 

Nasjonal forskning på kvalitet i barnehagetilbudet viser at det er variasjon i feltet (Alvestad, et al., 

2019; Rege, et al., 2018). Styreren har en særlig rolle i å lede og følge opp arbeidet med å utvikle 

barnehagekvaliteten. En del barnehager benytter ulike verktøy for å vurdere kvaliteten i tilbudet, 

og av de styrerne som bruker verktøy for å endre praksis i barnehagen er det en stor andel som 

opplever verktøy som nyttig (Sivertsen, et al., 2015). 

Formålet med prosjektet er å søke forståelse og kunnskap om utvikling av barnehagen som 

organisasjon, og få kunnskap om styrers erfaringer med bruk av vurderingsverktøy i 

kvalitetsarbeidet i barnehagen.  Prosjektet gjennomføres som en kvalitativ studie med 

fenomenologisk tilnærming. Innsamling av datamaterialet gjøres gjennom fokusgruppe- og 

individuelle forskningsintervjuer med et strategisk utvalg styrere.  

Utvalgskriterier;  

1. Jobbe som styrer 

2. Lede kvalitetsarbeid i barnehagen 

3. Ha erfaring med et av vurderingsverktøyene; BLIKK eller CLASS 

Gjennom tematisk analyse av empirien vil jeg søke svar på forskningsspørsmålene, som vil 

presenteres gjennom tre artikler.  

Prosjektets forskningsspørsmål; 

FS1: Hva er styreres forståelse av kvalitetsutvikling i barnehagen?  

FS 2: Hvordan beskriver styrere egen ledelse i utvikling og sikring av prosesskvaliteten i 

barnehagen? 

FS 3: Hvilke erfaringer har styrere med vurderingsverktøy som BLIKK eller CLASS i 

kvalitetsarbeid?  

Studien vil bli et bidrag til økt kunnskap om og forståelse rundt ledelse av kvalitetsutvikling i 

barnehagen, og kunnskap om styreres erfaringer med bruk av vurderingsverktøy 

Nøkkeltema; Kvalitetsledelse (begrepet kvalitet i barnehager) 

Nøkkelord; Kvalitet, ledelse, vurderingsverktøy, barnehage 
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34 Barnehageledelse i bevegelse 

Merete Moe, Sissel Mørreaunet, Kjersti Nissen   

DMMH, Trondheim, Norway 

Abstract 

I denne presentasjonen vil vi ta utgangspunkt forskningsprosjektet Barnehageledelse i bevegelse, 

som ble gjennomført i en større bykommune i 2017-2018 hvor 10 barnehageledere styrere ble 

skygget.  

Målet for presentasjonen er å få fram bevegelser som skjer i lederteam med nye roller. Vi vil ha 

særlig fokus på og presentere/diskutere styrers rolle og ansvar som pedagogisk leder.  

Gjennom skygging, løpende dialoger og intervju med ti ledere i ulike barnehager belyser vi i 

denne presentasjonen styreres pedagogiske ledelse i ulike situasjoner og kontekster preget av 

mangfold og kompleksitet. Skygging er en kraftfull og produktiv metode for å utforske ledelse, og 

åpner for å studere uforutsette og foranderlige kontekster (Bøe & Hognestad, 2014). 

Å lede til barns beste utfordres av politiske diskurser og forvaltningsmessig styring. Nærhet og 

fortolkning av barns stemmer og personalets praksiser i møter med barn, blir stadig viktigere. 

Styrere står i spenn mellom interessenter innenfra, utenfra og ovenfra og trenger kunnskaper om 

hva det innebærer å være leder - og gjøre ledelse. Medvirkning fra barn, foreldre og medarbeidere 

sentralt, noe som krever relasjonelle ledelsesformer. Relasjonell ledelse utvikles i hverdagens 

samspill.  

Vi skal se nærmere på hvordan verdsetting av tvil, usikkerhet og ulikhet kan åpne for brudd med 

vanetenkning og vi vil belyse spenninger som kan oppstå i leders møter med hendelser og 

komplekse samspill preget av det uforutsigbare. 

Presentation 1. Hvordan lede med faglig skjønn i dialogiske, improviserende og performative 

bevegelser? Merete Moe 

Presentation 2. Hvordan lede med tydelighet i det pedagogiske arbeidet? Sissel Mørreaunet 

Presentation 3. Hvordan lede i samskapte prosesser? Kjersti Nissen 
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35 Pedagogisk leiarskap i overgangsprosessen 

Berit Huse 

Volda University College, Volda, Norway 

Abstract 

Denne studien undersøkjer ein barnehage sin praksis for overgangsprosessen i samband med tre 

eittåringar sin barnehagestart. Rammeplan for barnehagen peikar på betydinga av samarbeidet 

mellom barnehage og føresette for ein trygg og god start (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogisk leiarskap inneber å dekkje mange funksjonar og oppgåver som skal utviklast gjennom 

strategiar og planar (Skogen, 2021). Utprøving av tilvenningsrutinar vert undersøkt i «Liten og ny 

i barnehagen», der målet er å utvikle ein forskingsbasert modell for tilvenning 

(https://litenogny.com/). Det er likevel behov for meir forsking som gjeld samarbeidet mellom 

heim og barnehage. I denne studien er overgangsprosessen følgt over tid ved å gjennomføre to 

intervjurundar; før og etter barnehagestart. Intervjua vart gjennomført som fokusgruppeintervju 

(Halkier, 2015) med fem personale og intervju (Kvale og Brinkmann, 2015) med tre foreldrepar.  

  

Barnehagen sin praksis syner at dei legg til rette for samarbeid mellom heim og barnehage før, 

under og etter borna sin start i barnehagen gjennom ulike tilbod til føresette og borna. Før barna 

startar arrangerer barnehagen foreldremøte, tilbod om heimebesøk og oppstartssamtale, samt 

besøk i barnehagen. Under oppstart vektlegg barnehagen fleksible løysingar tilpassa føresette og 

borna sine behov, samt tett oppfylgjing og kontakt mellom heim og barnehage som vert fylgt opp 

også etter oppstart.  

  

Funna vert analysert i lys av Bronfenbrenner (1979, 2005) sin bioøkologiske modell og Sameroff 

(2009) sin transaksjonsmodell, som begge vektlegg den gjensidige påverknaden av individ og 

miljø over tid. Det er relevant å prøve å sjå overgangsprosessen sitt moglegheitsromet for ein 

trygg og god barnehagestart. 
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36 Pedagogisk ledelse i kulturelt mangfoldige barnehager – profesjonsutvikling, makt og 

institusjonaliserte barnehagepraksiser 

Hilde Lund 

Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norway 

Abstract 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver fastslår at kulturelt mangfold skal 

anerkjennes og brukes som ressurs i det pedagogiske arbeidet og ser barnehagen som en viktig 

inkluderingsarena (Kunnskapsdepartementet, 2017). Videre ses ledelse som viktig for faktor for 

kvaliteten på det pedagogiske innholdet. Studien undersøker den pedagogiske lederrollen og 

hvilken betydning den kan ha i inkluderingsprosesser. Ledelse ses som praksis og interaksjoner, 

og er posisjonert i ledelsesforskning i barnehagen, forstått som distribuert lederskap (Heikka et al., 

2019; Spillane, 2012). For å belyse barnehagens rolle som inkluderingsarena i lys av 

samfunnsmessige strukturer anvendes Bourdieu (1977, 1995) analytiske rammeverk. Studien 

baserer seg på kvalitativ metode (Kvale, 2009); gruppeintervjuer med 20 pedagogiske ledere og 4 

styrere/daglige ledere, feltarbeid og deltakende observasjon i fire barnehager. Barnehagen har ulikt 

eierskap og geografisk beliggenhet. 

Funn fra studien kan tyde på en sammenheng mellom utøvelse av lederrollen, styrers rolle, 

utdanningsnivå og hvordan kulturelt mangfold konstrueres, faktorer som kan være viktige faktorer 

i inkluderingsprosesser. Studien fant tre ulike måter å forstå kulturelt mangfold og tre typologier 

av lederutøvelse som i ulik grad bidrar til inkludering. For å utøve en mer inkluderende praksis 

argumenteres i studien at barnehagepersonalet bør åpne opp for å gi større rom for kulturelle 

ulikheter knyttet til omsorg, foreldreskap og barndom gjennom en mer kultursensitiv praksis og 

integrasjonsprosesser som flytende integrasjon (Qureshi, 2009; Rugkåsa et al., 2017; Skrobanek & 

Jobst, 2019). Empirisk kunnskap frambrakt i denne studien kan bevisstgjøre profesjonsutøvere i 

barnehagen om hvordan profesjonelle handlinger og oppfatninger virker inn på integrasjons- og 

tilhørighetsprosesser.  
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37 Transitions and transformations to intergenerational practices in Norwegian 

kindergartens during the height of the COVID-19 pandemic 

Czarecah Tuppil Oropilla1, Elin Eriksen Ødegaard1, Gloria Quinones2 

1KINDknow-HVL, Bergen, Norway. 2Monash University, Melbourne, Australia 

Abstract 

Intergenerational practices involving young children and older adults/ the elderly in kindergartens 

have benefits for both generations; however, the COVID-19 pandemic has changed social 

situations across the globe.   

In this presentation, results from a study entitled ‘Kindergarten practitioners’ perspectives on 

intergenerational programs in Norwegian kindergartens during the COVID-19 pandemic: 

exploring transitions and transformations in institutional practices’ published in the European 

Early Childhood Education Research Journal will be presented.  

A total of 64 kindergarten practitioners shared their insights on intergenerational programs and 

practices between young children and older adults in kindergartens in Norway during the 

pandemic through an online survey form and online focus group discussion.  

Results revealed challenges that hinder intergenerational programs in kindergarten settings during 

the pandemic, as well as conditions that facilitate its implementation. In addition, the important 

mediating role of kindergarten practitioners is highlighted.  

Implications from this research indicate the need to think differently to be able to provide children 

with intergenerational experiences in kindergarten settings in Norway even during the pandemic 

and beyond. 
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38 Studentmobilitet i barnehagelærerutdanning i Nord: spennende pedagogiske spenninger i 

dialoger mellom russiske og norske studenter 

Elena Merzliakova 

Alta, Alta, Norway 

Abstract 

Formålet med studien er bidra med kunnskap om akademisk nytte som studentmobilitet i 

barnehagelærerutdanninger kan gi. Studien finner sted i den europeiske nord, et grenseområde 

mellom Russland og Norge. To klasser med bachelor studenter fra barnehagelærerutdanninger fra 

to land har deltatt i et prosjekt med utveksling. Studentene besøkte hverandre sine universiteter og 

barnehager, og skrev oppgaver om læringssituasjoner i barnehager i de besøkte landene. 

Datamaterialet for denne studien er fokusgruppeintervju med studentene i etterkant av besøkene. 

Intervjuene analyseres ved hjelp av Bakhtin-inspirert diskursanalyse. Funnene viser at deltakelsen 

i utvekslingsprosjektet har gitt studentene mulighet til å bli kjent med allmennpedagogisk tenkning. 

Studien bekrefter tidligere forskning om positive effekter av utvekslingsprogrammer, og bidrar 

med kunnskap om hvordan mobilitet kan også gi akademisk nytte for både deltakere (studenter), 

og pedagogikkfaget i utdanningen. 
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39 Interkulturell kompetanse: et arbeid på systemnivå 

Embla Haua Gustavsen1, Gunnar Magnus Eidsvåg2, Sara Esmaeeli2 
1SiS Barnehagen, Stavanger, Norway. 2University of Stavanger, Stavanger, Norway 

Abstract 

Bakgrunn 

I barnehagens verdigrunnlag i rammeplanen står det at barnehagen skal «fremme demokrati, 

mangfold og gjensidig respekt, likestilling…». Denne studien ser på hvordan barnehagen arbeider 

med kunnskap på det flerkulturelle feltet.  

 

Mål 

Studiens formål er å bidra til økt innsikt i hvordan barnehager arbeider med interkulturell 

kompetanse. 

 

Metode 

Denne studien anvender kvalitativt forskningsdesign, og metode for data innsamling var 

semistrukturerte intervju, og dokumentanalyse av årsplanene fra de aktuelle barnehagene. Grunnet 

covid-19 og smittesituasjonen som pågikk, alle fire intervjuene ble gjennomført over zoom. 

 

Resultater 

Funn fra analyse av intervju viser blant annet at det er et behov for en leder som lytter, har 

forståelse og er åpen for det øvrige personalets tanker og bidrag. Alle informantene uttrykker at 

kompetanseheving er viktig for å holde tritt med samfunnets utvikling. En av informantene 

forteller at hun ser et behov for utvikling og kompetanseheving fordi hun opplever at personalet i 

barnehagene er litt «ignorant», og vet for lite om arbeid med mangfold og interkulturell 

kompetanse. Funn fra analysen av årsplanene viser at årsplanene er et verktøy som bidrar til å 

sikre at barnehagene imøtekommer krav og føringer fra styringsdokumentene, ut ifra lokale 

tilpasninger.  

 

Implikasjoner for praksis 

Interkulturelt arbeid trenger systematisk arbeidsmåter på et systemnivå som omhandler å involvere 

ledelsen, barnehageansatte og foreldrene for å arbeide med synliggjøring og ivaretakelse et 

flerkulturelt ressursperspektiv og praksis i barnehagen. 

Nøkkeltema: Barnehagen i et organisasjonsperspektiv, ledelse rollen i flerkulturelt 

kompetanseutvikling i barnehagen  

Nøkkelord: interkulturell kompetanse, årsplan i barnehagen, flerkulturelt ressursperspektiv og 

systemnivå arbeid 
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40 Voksenrollen i utforskende prosesser med barn 

Ove Bergersen1, Heidi Olsen Hagen2, Anne Birgitte Balle Tungland2 

1Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norway. 2Jåttå barnehage, Stavanger, Norway 

Abstract 

Utøvelsen av voksenrollen er avgjørende for barns opplevelse av kvalitet i barnehagen, men i en 

hektisk barnehagehverdag forhandles ulike hensyn parallelt. Det er derfor mye som tyder på at 

intervensjoner som gir barnehageansatte fleksible verktøy til å forbedre egen praksis, er å 

foretrekke framfor på forhånd ferdigstrukturerte verktøy (Bleses et al., 2021). 

Dette prosjektet tematiserer hvordan de ansatte i barnehagen kan dele observasjoner i 

læringsfellesskap for å reflektere over barns relasjoner og voksenrollen (Solbrekke & Sugrue, 

2014). Følgende tre aspekter ved barnets opplevde hverdag danner utgangspunktet for 

sammenvevde refleksjoner over veivalg: fascinasjonsobjektet/det barn blir fascinert av i en 

aktivitet, relasjonene mellom barna og de voksnes rolle.  

Presentasjonen vil rapportere fra et toårig samarbeid mellom to barnehagelærere og en forsker 

innenfor rammene av en universitetsbarnehage. Ett lengre og to kortere utforskende prosesser vil 

bli beskrevet av de involverte parter. Prosjektet gir eksempel på hvordan praksisnære utfordringer 

og dilemmaer kan formuleres på en åpen, men likevel konkret måte, og hvordan en lyttende 

tilnærming til barn og lærende fellesskap kan danne utgangspunkt for vedvarende 

kompetanseutvikling i barnehager og dialog med studenter i barnehagelærerutdanningen.  
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41 Brettspel som tilrettelegging for berekraftige praksisar i barnehagen 

Annette Furnes, Liv Torunn Grindheim 

Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norway 

Abstract 

Barnehagen er ein lærande organisasjon det utviklingsarbeid knytt til berekraftig utvikling står 

sentralt. Dette inngår i individuell og kollektiv profesjonsutvikling. Det er aukande etterspurnad 

etter kunnskap om korleis ein kan leggje til rette for berekraftig utdanning i barnehagen. Sidan 

leiken er sett som barns måte å vere i verda og som ei transformativ kraft, vil vi bidra med 

utvikling av leikande praksisar som kan møte denne etterspurnaden. Vi avgrensar leikande 

praksisar til brettspel. Artikkelen er organisert rundt problemstillinga: Kva innspel har 

barnehagelærarstudentar og barnehagepersonale til bruk av brettspel som berekraftig utdanning i 

barnehagen? Materiale er henta frå to verkstadar; ein med studentar og ein personale, organisert 

rundt eit fyrsteutkast av eit berekraft-brettspel. Observasjonar frå verkstadane og deltakaranes sine 

forslag til korleis spelet kan utviklast for å vere relevant for barnehagebarn, er analysert ut frå 

forståing av leik og av berekraft. Analysen synleggjorde forslag til utbetring av spelet som viser 

overlappande tilnærmingar mellom økologisk, sosial og kulturell, økonomisk tilnærming til 

berekraft og godt styresett. I tillegg kjem det fram at det leikande i spelet ser ut til å kunne gi rom 

for nytenking og praktiske tilnærmingar til berekraftige praksisar. Etter at form og innhald i spelet 

er vidareutvikla ut frå funna våre, vil vi prøve ut spelet saman med barn.   

 

Nøkkelord: barnehage, berekraftig utdanning, spel, verkstad  

Nøkkeltema 1: Ledelse og bærekraft 

Nøkkeltema 2: Barns lek og læring og ledelse av dette i barnehagen 
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42 organisering av pedagoger etter innføring av ny pedagognorm 

Per Einar Sæbbe, Carl Cato Wadel 

Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norway 

Abstract 

Tema: Hvordan har barnehagene valgt å organisere et økt antall pedagoger, og hvilken betydning 

har organiseringen av pedagogene for å nå målsetningen om å heve kvaliteten i barnehagen? 

Bakgrunn: Organiseringen av pedagogene etter at ny pedagognorm ble innført i 2018 er overlatt til 

den enkelte barnehageeier og styrer. Vi vet per i dag for lite om de ulike måtene barnehager har 

valgt å organisere pedagogene på, og hvilke erfaringer barnehagene har gjort seg med disse 

organiseringsmåtene. Hovedmålsetningen med pedagognormen var å heve kvaliteten i barnehagen. 

Vi mangler kunnskap om hvordan organiseringen av pedagogene virker inn på 

barnehagehverdagen og hvilken betydning organiseringen av pedagogene har på mulighetene for å 

heve kvaliteten i barnehagen.  

Mål: Bidra med kunnskap om hvordan ulike barnehager har valgt å organisere den økte 

pedagogressursen og hvilke erfaringer det har gjort seg med denne organisering i forhold til 

målsetningen med pedagognormen. Gjennom det bidra til økt innsikt i sammenhengen mellom 

personalets kvalifikasjoner og kvalitet i barnehagen.  

Metode: Semistrukturerte intervjuer med et strategisk utvalgt av styrere som har gjort seg 

erfaringer med ulike måter å organisere pedagogene på etter innføringen av nye pedagognorm 

Nøkkelord: Pedagognorm, barnehagekvalitet, kompetanse, organisasjonsdesign 
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43 Utadrettet barnehageledelse og inkluderende praksis 

Birgitte Ljunggren, Wencke Iversen, Linda Janninger, Paal E. Salvesen 

DMMH, Trondheim, Norway 

Abstract 

“Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis” implementeres nå og skaper 

endringer i barnehagefeltet. Det skal styrke den spesialpedagogiske kompetansen blant 

barnehageansatte slik at barn med særskilte behov får et spesialpedagogisk tilbud i hele 

oppholdstida. Samtidig settes inkluderende praksis på dagsorden. Barnehagelederne befinner seg i 

organisatoriske grenseposisjoner når inkluderende praksis skal skapes. Målet med paperet er å 

utforske hvordan ledere utøver og opplever utadrettet ledelse når inkluderende praksis skapes i 

møte med eksterne aktører som pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og foresatte, med 

kunnskapsløftet som bakteppe. Aktørene kan representere ulike interesser, kunnskapssyn og 

mandat. Dette undersøkes ved å analysere kvalitative data fra fokusgruppeintervju og individuelle 

intervju med styrere og pedagogiske ledere. Foreløpige funn indikerer at utadrettet ledelse tar 

ulike former i arbeidet med å skape inkluderende praksis. I møte med PPT ser tilpasningsledelse 

(Gotvassli, 2021) ut til å være fremtredende i arbeidet med gjennomføring av kartleggingen av den 

spesialpedagogiske kompetansen i barnehagene, som står sentralt i komptanseløftet. Ledelse tar 

også form som representantskap (Gotvassli, 2021). Dette berører diskusjoner om likeverd i 

tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Foresatteledelse (Smeby, Ljunggren og Haugen, 2021) 

aktualiseres ved at inkluderende praksis kan bli et konkurransefortrinn og ledd i profilering av 

egen organisasjon i en situasjon hvor barnehager konkurrerer om foreldre og barn; foresatteledelse 

tangerer derfor konkurranseledelse. Foresatteledelse omhandler i tillegg å etablere og skape gode 

relasjoner med foreldre i tilfeller hvor man ønsker å involvere andre instanser som PPT. 
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44 Metodiske utfordringer og muligheter med deltakende observasjon i studier av 

barnehageledelse 

Hilde Hjertager Lund 

Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norway 

Abstract 

Ledelsesteorier har vært kritisert for å være lite egnet til å beskrive ledelse i barnehagesektoren 

(Bøe, 2016, s.2). Situasjonsbasert ledelse, ledelse som funksjon, og ledelse som distribuert for å 

nevne noen, er perspektiver som stadig har fått sterkere fotfeste innenfor barnehagefeltet. 

Metodisk har man undersøkt barnehageledelse gjennom surveystudier, intervjumateriale og 

skygging (se for eksempel Bøe, M., Hognestad, K., & Waniganayake, M. 2017, Børhaug og 

Lotsberg 2010; 2016, Gottvassli 2019). Færre studier baserer seg på empirisk materiale innhentet 

gjennom deltakende observasjon. Artikkelen reiser metodiske spørsmål knyttet til studier av 

ledelse som praksis og handlinger, og diskuterer fordeler og ulemper med deltakende observasjon 

som metode for å studere ledelse. Et fokus på refleksivitet vil gi en dypere forståelse av hvordan 

ledelse kommer til uttrykk i praksis som handlinger, relasjoner og interaksjoner. Feltroller og 

samspillet mellom deg som forsker og informantene er avgjørende i så måte (Berger, 2015; 

Crapanzano, 1992; Hammersley & Atkinson, 1998). Forankret i begreper om epistemologisk 

refleksivitet basert på en empirisk studie av pedagogiske lederes rolleutøvelse i praksis i 

barnehagen, reises følgende spørsmål: Hvordan kan man studere ledelse som praksis gjennom 

deltakende observasjon? Hvilke utfordringer og muligheter gir deltakende observasjon som 

metode i studier av ledelse? Metodiske drøftinger av empiriske funn tyder på at nærhet til 

deltakere, observasjon, refleksivitet og åpenhet om forskerens feltrolle kan gi en dypere forståelse 

av det feltet som studeres. Det argumenteres her at bevissthet og refleksivitet knyttet forforståelser 

og interaksjoner mellom mennesker gir en helhetlig innsikt og kunnskap om ledelse som praksis i 

barnehagen (Lund, H.H 2021, Lund H.H. 2022, Lund H. H in press).   

Nøkkelord: kvalitativ forskning, refleksivitet, feltroller, feltarbeid, deltakende observasjon, 

barnehageledelse som praksis 
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45 Målrettet pedagogisk arbeid for økt kvalitet i barnehagen 

Kari Rosnes Hansen 

Stavanger, Stavanger, Norway 

Abstract 

Tema: Hvordan blir mål for det pedagogiske innholdet fastsatt og hvordan barnehagen konkret 

jobber for å nå målene de har satt seg? Hvilke faktorer er avgjørende for suksess? Hvilke 

utfordringer kjenner de på? 

Jeg ønsker her å presentere en studie som er under utvikling, med tanke på få innspill til det videre 

arbeidet. 

Bakgrunn: Det har i de senere årene vært et økt fokus på kvalitet og innhold i Norske barnehager, 

og rammeplan for barnehager har forventninger til ledelse av barnehagen som en lærende 

organisasjon – det innebærer å ha søkelys på kvalitet, innhold og utvikling. En lærende 

organisasjon har ifølge Senges teoretiske perspektiv klare uttalte mål for, og forventninger til det 

pedagogiske arbeidet, god kommunikasjon og involvering av hele personalet i arbeidet med å nå 

mål og visjoner. I et sosiokulturelt læringssyn utvikles kunnskap sammen og en lærer av 

hverandre.  

Mål: Denne studien vil bidra til økt kunnskap om barnehagen sitt pedagogisk arbeid for å sikre 

kvalitet og hvordan de videre arbeider for å synliggjøre mål og visjon – som vil bringe barnehagen 

nærmere myndighetene sitt mål om at barnehagen skal være en lærende organisasjon. 

Metode: Kvalitativ tilnærming; intervju, uformelle samtaler gjennomført som et feltarbeid. 

Strategisk utvalg av barnehager som har en uttalt satsning på kvalitet.    

Nøkkeltema: Pedagogisk ledelse 

Nøkkelord: Kvalitet, lærende organisasjon, organisering og ledelse 

Forfatter: Kari Rosnes Hansen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universittet i Stavanger. 

kari.hansen@uis.no 
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46 Kampen om barna – styreres konkurranseledelse i møtet med et marked i forandring 

Gry Mette D Haugen, Birgitte Ljunggren, Kristine W Smeby 

DMMH, TRONDHEIM, Norway 

Abstract 

Bakgrunn for prosjektet er en utvikling mot mer markedsrettet barnehageledelse fordi «kampen 

om barna» blir sterkere. Synkende barnetall og full barnehagedekning gjør at styrere i sterkere 

grad må ha mer fokus på rekruttering av barn. Foreldre velger nå mellom ulike barnehager. 

Utviklingen impliserer en maktforskyvning mellom barnehage og brukere hvor markedsmakt og 

foreldrestyring kan få større plass. Problemstillingen er: Hvordan leder styrere i en endret 

markedssituasjon?  

Metode: Problemstillingen belyses ved hjelp av en tematisk analyse av et kvalitativ materiale 

bestående av individuelle intervju med åtte styrere, samt fokusgruppeintervju med seks strategisk 

utvalgte barnehagestyrere. Analysene er inspirert av ressursavhengighetsteorien og viser at 

styrerne arbeider i ulike skjæringspunkt mellom marked og styring. Foreløpige analyser indikerer 

tre ledelsespraksiser:  

1. Aktiv markedsføring og foreldrekontakt: Her benyttes ulike metoder og strategier for å 

rekruttere nye foreldre (barnehageshoppere) og barn til barnehagen.  

2. Kvalitetsarbeid: Her arbeides det strategisk mot egen bedrift ved at man legger til rette for 

at foreldre skal «velge» barnehagen.  

3. Strategier knyttet til opptaksprosessen. Styrere har ulike strategier knyttet til 

opptaksprosessen. De formelle opptaksprosessene er ulike organisert og gir dermed ulike 

handlingsrom for styrerne.  

Diskusjon: Analysene viser til en spenning mellom det å være tilbyder i et marked og å være en 

profesjonell utøver som forvalter et mandat på vegne av velferdsstaten. Styrerne må balansere 

mellom ulike hensyn knyttet til markedets knapphet på barn på den ene siden, og tid til 

pedagogisk arbeid og barnets beste på den andre siden. Videre diskuteres en spenning mellom 

profesjonell makt vs. markedsmakt.  

Undertema: Ekstern barnehageledelse (her tolket som utadrettet ledelse) 



 

 

59 
 

47 Samledelse, læring og barns forståelse for naturens samspill. 

Kristin Grøsvik1, Tor Are Førland2 

1. UiS, Stavanger, Norway.  

2. Jåttå barnehage, Stavanger, Norway 

Abstract 

Siden 2019 har UiS hatt samarbeid med en universitetsbarnehage. Det overordnede målet med 

samarbeidet er å forbedre kvaliteten i utdanningen og å styrke kunnskapen i 

universitetsbarnehagen gjennom likeverdig samarbeid mellom partene. Formålet med dette 

utviklingsprosjektet var å undersøke hvordan samledelse av utviklingsarbeid kan bidra til å utvide 

barns forståelse for humlas rolle i naturen. 

I følge rammeplanen for barnehagen (2017), skal barn få mulighet til å eksperimentere og utforske 

mangfoldet i naturen. Insekter er en økologisk viktig gruppe og deres tilbakegang er en av de 

største miljøutfordringene (Hallmann et al., 2017). Forskere er bekymret for studentenes 

artskunnskap og hevder at naturkunnskap og naturopplevelser i tidlig barndom kan ha stor 

betydning for holdninger til og ønske om å ta vare på naturen i fremtiden (Chawla, 2007). 

Samledelse i partnerskap og kvalitativ metode er sentralt i prosjektet. Deltakerne i studien 

inkluderer tre barn i alderen 5-6 år og deres barnehagelærer. Empirien baserer seg på intervju og 

gruppesamtale (Kvale, 2007) om naturopplevelser og barnas humletegninger. Barna ble muntlig 

informert, mens deres foreldre signerte et samtykkeskjema. Barnas deltakelse var frivillig og de 

kunne når som helst trekke seg fra gruppeintervjuet. 

Resultatene indikerer at humler fanger barns oppmerksomhet, interesse og empati for insektene. 

Barnehagelæreren fremhever at tid og kunnskap om humlearter og bærekraftig utvikling er viktige 

faktorer for å skape pedagogiske samhandlinger og utvikle samledelse. Førstehåndserfaringer kan 

fremme kjærlighet til og et ønske om å beskytte og ta vare på naturen. Barnas deltakelse i 

prosjektet utvidet deres forståelse for naturens samspill og bærekraftig utvikling. 



 

 

60 
 

48 Children’s environmental, rhetorical and social contributions to sustainability, through 

garden activities 

Ove Bergersen, Barbara Maria Sageidet 

University of Stavanger, Department of Early Childhood Education, Stavanger, Norway 

Abstract 

Garden-based learning is multiply addressed in education and research and has been related to 

science education and early childhood education for sustainability. This project sets a focus on 

cultivating and gardening together with (young) children, recognizing that future, nature-culture 

related experiences will for most of the world's children occur mainly in urban areas, and thereby 

in gardens or gardenlike areas.  

Within a framework of sustainability, and rhetorical and environmental citizenship, the study will 

explore the following research questions: How do children interact with, experience, and 

communicate ecological processes, in nature-culture related spaces for learning, like gardens? 

How do children develop environmental, rhetorical, and social competences in such settings?  

Embedded in sociocultural theory, this qualitative study uses interdisciplinary inquiry (Derry, 

Schunn & Gemsbacher, 2014) and an interactive approach (Svensson, Brulin, & Ellström, 2015), 

to involve children in garden contexts highlighting ecological processes, and to collect data 

through observations and through video-recorded conversations with children, in collaboration 

with the staff in a kindergarten in Rogaland.  

Ethics include active listening, respecting the children's verbal and nonverbal individual 

expressions and (re)actions, and adaptations of the activities and questions, to be understandable 

and comfortable for each child.  

Preliminary results indicate that many children reveal interest, engagement, good memories, and 

language development, related to ecological processes. The study may contribute to research to 

support children's active and discursive participation in transitions to a sustainable future, like the 

improving of the upper Earth's layer, and empower children and their teachers to active 

participation in countering climate change. 
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49 Pedagogisk ledelse og barnehagelærerrollen i møte med mangfold 

Sara Esmaeeli1, May Irene Furenes2, Fereshteh Nikzad Amoli3 

1University of Stavanger, Stavanger, Norway. 2Kunnskapssenter for utdanning, Stavanger, 

Norway. 3Solstrålen Barnehage, Sola, Norway 

Abstract 

Bakgrunn 

Samfunnet vårt utvikler seg og preges av stadig større kulturelt mangfold og «Hvis vi behandler 

alle likt, skaper vi større ulikhet» ifølge St.Meld. 30 (2003-2004). Dermed vil det bli enda 

viktigere å arbeide med språkferdigheter hos flerspråklige barn i barnehagen. Her har 

pedagogisklederen stort ansvar i å tilrettelegge for barnehagebarns språkutviklingen.  

Mål 

Formålet er å bidra til økt innsikt i språkferdigheter hos flerspråklige barnehagebarn. 

Metode 

Forskningsmetode er kvantitativt metode, og innsamlede data fra prosjektet På Sporet (vokabular 

ferdigheter hos 1119 barn) skal analyseres ved regresjonsanalyse. Hovedmålet er å finne ut 

dersom flerspråklighet kan fortsatt forklare forskjellen i vokabular ferdigheter mellom enspråklige 

og flerspråklige barn mens vi kontroller for andre variabler som antall år i barnehagen, kjønn, 

foreldrenes utdannelsesnivå, og lese miljøet i barnets hjemme.   

Resultater 

Analysen er ikke fullført, men vi forventer at flerspråklige barn skåret lavere enn enspråklige barn 

i norsk vokabular ferdigheter. I tillegg, regner vi med at blant annet lese miljøet i hjemme (f.eks., 

hvor ofte foreldrene lese for barnet) kan spille en viktig rolle i barnas vokabular ferdigheter. 

Implikasjoner for praksis 

Funnene i studien skal drøftes om hvordan lese-miljøet i hjemmet og barnehagen kan løfte barnas 

språklige ferdigheter, og hva pedagogisk ledelsen betyr i forhold til et systematisk arbeid preget av 

den Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modellen. 

Nøkkeltema: Pedagogisk ledelse, mangfold i barnehagen 

Nøkkelord: Pedagogisk ledelse, mangfold og flerspråklige barn i barnehagen, språk ferdigheter og 

barnehagelærerrollen  
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50 Ansattes rolle i barns utforskning og lek på tur 

Bente Gjerde1, Marianne Presthus Heggen2, Sissel Knudsen1, Sidsel Stendalen1, Hege Wergedahl2 

1Sollien barnehage, Bergen, Norway. 2Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norway 

Abstract 

Denne studien undersøker ansattes refleksjoner over egen praksis rundt barns utforsking og lek på 

tur i en barnehage. Praksisfortellinger ble brukt som metode. De ansatte skulle skrive en 

praksisfortelling om noe de opplevde på tur som handlet om leke- og læringsmiljøet, og 

praksisfortellingen skulle beskrive utforskning. Personalet ble bedt om både å skrive om selve 

hendelsen og om å sette ord på sine refleksjoner. Det ble til sammen skrevet 30 praksisfortellinger. 

Vi har valgt ut 4 fortellinger med hverdagslige episoder som viser barnas utforsking og samspillet 

mellom barn og ansatte. 

Praksisfortellingene viser situasjoner der de ansatte har en viktig rolle for barns muligheter til 

utforskning. Dette kan handle om hvordan hver enkelt selv eller andre ansatte oppdager det barna 

er opptatt av, hvordan de møter barnas opplevelser og legger til rette for barns utforskning. I 

praksisfortellingene gir de ansatte barnas opplevelser verdi ved at de stopper opp, snakker om, 

kommer tilbake til, og viser kroppslig engasjement og verbale uttrykk. De ansatte følger barnas 

initiativ, men for å klare det er det flere forutsetninger som må være på plass, som personlig 

engasjement, kunnskap om barnegruppen, kjennskap til det enkelte barn og deltagende 

tilstedeværelse.  

Studien konkluderer med at de ansatte må samarbeide godt, jobbe med felles forståelse og gi 

hverandre tillit og romslighet. Det gir tid og rom for å være sammen med barn i deres undring, 

utforskning og nysgjerrighet, og barna får erfaringer med at det de er opptatt av har betydning og 

de blir tatt på alvor. 
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51 Vi trenger bare gå på UDIR. Utdanningsdirektoratets rolle i påvirkning av 

barnehagesektoren 

Trude Kyrkjebø, Kjersti Sandnes Haukedal 

HVL, Bergen, Norway 

Abstract 

Barnehagesektoren og tilhørende kvalitetsdiskurs har de siste årene i økende grad fått 

oppmerksomhet fra fra politisk hold. Siden 2012 har barnehagesektoren vært en del av 

Utdanningsdirektoratet sitt arbeidsfelt, UDIR er dermed en viktig aktør i det barnehagepolitiske 

feltet. Kunnskapsdepartementet har et uttalt mål om å styrke kvaliteten i barnehagesektoren. Et 

omfattende kvalitetssystem med tilhørende ressurser blir presentert gjennom deres nettsider. Dette 

omfatter blant annet standardiserte systemer for ståstedsanalyse, foreldreundersøkelse, og prosess 

og refleksjonsverktøy. Mens lovverk og rammeplan er statens juridiske styringsdokument, er disse 

standardiserte verktøyene såkalte myke styringsverktøy som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet 

på vegne av Kunnskapsdepartementet. Vår problemstilling er på bakgrunn av dette: Hvilke ideer 

kommer til uttrykk i UDIR sine styringsverktøy, og hvordan viser dette seg i barnehages 

kvalitetsarbeid? Det empiriske materialet er basert på analyse av barnehageledere sine 

prosjektrapporter og egne erfaringslogger vi som aktører i UH sektoren har i samlet gjennom 

veiledning og utviklingspartnere. I lys av teori om styringskunst og iverksettingsstrukturer drøfter 

vi kvalitet som masteride i barnehagefeltet. Analysene våre så langt viser at myke styringsmidler 

som for eksempel ståstedsanalysen har stor gjennomslagskraft for de tiltak barnehagen styrer 

mot.   

 

Stikkord: Styringskunst, masteride, legitim og disiplinerende makt, barnehagesektor, 

styringsmidler og barndomspolitikk  

Tema: Styringsperspektiver og egenledelse i barnehagesektoren  
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52 Musikalsk trygghet og kompetanse med fokus på ledelseskompetanse. Et FoU-arbeid i 

partnerskap mellom faglærere og pedagogiske ledere i Universitetsbarnehagesatsingen 

Elisabeth Barstad  Institutt for barnehagelærerutdanning Musikk 

Universitetet i Stavanger 

Abstract 

 Bakgrunn: 

Dette er et FoU-arbeid der målsetningen er å utvikle personalets kompetanse i musikk og finne 

trygghet i sitt musikalske uttrykk. Det startet med at personalet selv ytret ønske om å sette fokus 

på musikken i barnehagen. Selv om de visste at de burde synge mer, bruke musikken på ulike 

måter og hadde teoretisk innsikt i det, var det en sperre som måtte overvinnes. Etter snart 2 år med 

utviklingsarbeid, har det funnet sted mange viktige prosesser.   

 Mål: 

Målet for utviklingsarbeidet og partnerskapet er å styrke profesjonsutdanningen, og se ny 

sammenheng mellom teori og praksis. Dette prosjektet har som formål å gi partnerne verdifulle 

erfaringer, og fremme partnerskapet generelt. Universitetsbarnehagen får ny kompetanse som den 

kan bygges videre på i utviklingen av praksis, samtidig som faglærer viderefører erfaringene fra 

arbeidet til undervisningen med studentene. Fokuset i utviklingsarbeidet er å våge å bruke 

musikken i lek og kreativt arbeid med mindre hemninger og mer glede.  

Metode: 

Metoden som er blitt benyttet, kan benevnes som aksjonsforskning, med praktiske tiltak som jeg 

som forsker medvirker i. Gjennom dialog og ulike former for formidling og aktiviteter støtter vi 

hverandre. bl.a. i ledelse av musikksamlinger. Det handler om ledelse av seg selv, ledelse av 

barnet og ledelse av andre ansatte i barnehagen.  

 Implikasjoner for praksis: 

Universitetsbarnehagen er en viktig praksisbarnehage for Universitetet i Stavanger. 

Utviklingsarbeidet vil gi kompetanseheving i ledelse på ulike plan og løfte fram musikken i 

barnehagehverdagen. Det vil gi studentene økt bevissthet på musikkens sentrale betydning for 

trivsel, lek og læring i barnehagen.  

Nøkkeltema:   Ledelse av utviklingsarbeid, Kunnskapsledelse, kompetanseutvikling og ledelse av 

læring 

Nøkkelord: partnerskap, musikkompetanse, kommunikasjon, læring  
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53 MELLOM LEIK OG LEIING Refleksjonar rundt eit scenisk arbeid med barn 

Hallgjerd Byrkjeland 

University of Stavanger, Hafrsfjord, Norway 

Abstract 

Bakgrunn for framlegget er eit landskapsteater så langt tilbake som 2011, bygd på Arne Garborg 

sin diktsyklus Haugtussa. Fem barnehagebarn medverka i oppsettinga, og eg gjorde ein studie av 

dei ved sida av oppgåvene som kunstnarleg ansvarleg.  

I desse dagar får eg publisert eit vitskapleg essay (DU OG EG OG HAUGTUSSA. Om tid, 

erfaring, minne) i DRAMA Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, basert på denne studien. Åra som 

har gått spelar ei sentral rolle for mi forståing av prosessane barna og eg gjekk gjennom. 

Eg vil mellom anna knyta refleksjonane opp mot Nietzsche si framstilling av det apollinske og 

dionysiske som uttrykk for grunnleggande motsetnader i det menneskelege tilværet:  

orden og kaos.  

Som kunstnarleg ansvarleg for eit scenisk arbeid der barn deltek som aktørar, blir denne 

konflikten heilt konkret: Ein regissør skal gjennom si leiing samla dramatisk handling og ulike 

sceniske element til eit ordna uttrykk. Samtidig er det nettopp i leiken - og kaoset - at dei skapande 

kreftene finst. Korleis balansera mellom desse ytterpunkta, og ivareta kvalitetane som ligg i både 

orden og kaos? Korleis påverkar forventninga om eit produkt små og store skapande prosessar? 

Dette er relevant problematikk, også i barnehagen. 

 Nøkkeltema  

• Ledelse og bærekraft (bærekraft forstått som varighet, minne)  

• Ledelse av estetiske prosesser med barn 

 Nøkkelord 

• Leik 

• Leiing 

• Fantasi 

• Fiksjon 

• Kulturformidling 
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54 Om å bli pedagogisk leders medspiller 

Anne Marte Sanda 

Universitetet i Sørøst-Norge, Horten, Norway 

Abstract 

Bakgrunn: 

I ny bemanningsnorm fra 2018 settes det krav til minst en pedagogisk leder pr syvende barn under 

tre år, og minst en pedagogisk leder pr fjortende barn over tre år. Det betyr at to pedagogiske 

ledere i større grad enn tidligere derfor arbeider sammen om pedagogisk ledelse av sin avdeling. 

Det gir nye vilkår for samarbeid mellom profesjonsutdannet personell i norske barnehager.   

Målet med denne studien er undersøke hva som hindrer og muliggjør godt samarbeid mellom to 

profesjonsutøvere med lik utdanningsbakgrunn, men ulik stillingskategori og erfaring.    

Problemstilling som belyses: Hvilke erfaringer og vilkår har nyutdannede barnehagelærere for 

samarbeid med pedagogisk leder, og hvordan forholder omgivelsene seg til de to pedagogene som 

profesjonsmakkere tilsluttet samme avdeling? 

Metode: 

Det ble gjennomført lydopptak av to fokusgruppeintervju med henholdsvis 4 og 5 nyutdannede 

barnehagelærere med 1-2 års erfaring. Intervjuene var semistrukturerte med fire tema; samarbeid, 

relasjonelle vilkår, team og profesjonsutøvelse..  

Fokusgruppeintervjuene anses være en sosial situasjon hvor kunnskap skapes mellom deltagerne 

(Kvale et al., 2015). Transkripsjonene vil bli analyseres etter tematisk innholdsanalyse (Braun & 

Clarke, 2006).  

Teori: 

Teori som vi bli benyttet i denne studien er en form for praksisteori fra Alkemayer og Buschmann 

som omhandler vilkår for at et nytt medlem av et team opplever distribuert agency og blir såkalt 

medspiller (Alkemeyer & Buchmann, 2017).   

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å si noe om resultater og implikasjoner.  

 Nøkkelord: pedagogisk ledelse, team, profesjon, samarbeid, nyutdannet  

 



 

 

67 
 

Alkemeyer, T., & Buchmann, N. (2017). Learning in and across practices, enablement as 

subjectivation. In A. Hui, T. R. Schatzki, & E. Stove (Eds.), The Nexus of Practices, Connections, 

constellations, practitioners (pp. 8-24). Ruthledge.  

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in 

psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa  

Kvale, S., Brinkmann, S., Anderssen, T. M., & Rygge, J. (2015). Det kvalitative 

forskningsintervju (3. utg. ed.). Gyldendal akademisk.  

  

  

 



 

 

68 
 

55 Kunnskapsområda i barnehagelærarutdanninga - moglegheiter og utfordringar 

Solveig Borgund 

Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norway 

Abstract 

I 2012 såg ei ny barnhagelærarutdanning dagens lys. Den største endringa frå den gamle 

utdanninga, sett vekk frå namneendring frå førskulelærar til barnehagelærar, var overgang til 

tverrfaglege kunnskapsområde som organiserande prinsipp for utdanninga. I den nye 

rammeplanen for barnehagelærarutdanning er det 6 ulike kunnskapsområde, alle byggjer på to 

eller fleire fagdisiplinar. Dette betyr ikkje at dei tilsette ikkje har arbeidd tverrfagleg før,  men 

tidlegare har det vore opp til den enkelte og institusjonane å lage prosjekt eller liknande som 

koplar fag saman.  

Målet for denne artikkelen er å sjå på korleis dei tilsette i utdanninga har erfart implementeringa 

av dei nye kunnskapsområda.  

Studien byggjer på kvalitative intervju gjort med tilsette og leiing ved ulike institusjonar som 

tilbyr barnehagelærarutdanning. Dei tilsette har blitt spurt om korleis dei ser på kunnskapsområda, 

korleis dei organiserer seg og arbeider med og i kunnskapsområda. På bakgrunn av intervjua viser 

studien at kunnskapsområda byr på både moglegheiter og utfordringar. Av utfordringar blir det 

særskilt nemnt at disiplinfaga i Kunnskapsområda kunne vore betre kopla saman og organisert. 

Mange tykkjer det er frustrerande at dei no ikkje kan samarbeide med og kople saman disiplinfag 

som naturleg korrelerer godt fordi dei er plassert i ulike kunnskapsområde. På den andre sida kjem 

det fram at tilsette også tykkjer at den nye organiseringa skapar ei form for praksisnærleik i den 

teoretiske undervisninga inne på campus sidan Kunnskapsområda gjer at ein må tenkje tverrfagleg 

i eitt og alt, slik ein også må i barnehagen.  
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56 To Be a Curriculum Leader:  A Case Study on Curriculum Leadership of a Chinese 

Kindergarten Principal 

Lin Huo 

Beijing Institute of Education, Beijing, China.  

Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway 

Abstract 

Clarifying the tasks and process of a kindergarten principal's curriculum leadership is favorable to 

highlighting the status and role of the principal curriculum leadership and achieving the innovative 

and sustainable growth of the kindergarten curriculum. This qualitative study employs interviews, 

observations, and the collection of material objects to experience the curriculum leadership 

process of a Chinese kindergarten principal, G. The purpose is to interpret her curriculum 

leadership from the perspectives of professional knowledge, organizational structure, teachers' 

participation, culture construction, and public relations, and to summarize the challenges she faced 

and experience she has acquired when leading her kindergarten's curriculum. As a curriculum 

leader, the principal should continuously improve their awareness and ability of curriculum 

leadership; share power, establish a common vision for curriculum development, and improve 

teachers' curriculum ability to create a good curriculum culture; seek the understanding, 

recognition, and support of administrative departments, parents, and the community in a variety of 

ways; and establish a curriculum leadership committee. 
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57 Veiledningsstudenters tenkning om hva de trenger å arbeide videre med etter endt 

videreutdanning 

Margrethe Jernes, Inger Benny Espedal Tungland 

Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norway 

Abstract 

Presentasjonen har bakgrunnen i studenters evalueringer av 30 stp. videreutdanning i 

profesjonsveiledning i utdanning og yrke. Rammet inn av ulike perspektiver på 

profesjonskunnskap, inngår følgende gjennomgående tema i videreutdanningen: læring, profesjon 

og etikk, organisasjons- og læringskultur, barnehagelærerarbeidet og veiledning, tradisjoner og 

metoder. Visjonen er at studentene bringer sin læring tilbake til egen institusjon, som er arena for 

både praksislæring og barnehagen som en lærende organisasjon. På denne måten vil deres læring 

være bærekraftig og få en funksjon som læring i det profesjonelle praksisfellesskap (Hargreaves, 

2007). I styringsdokumentene for norske barnehager, forventes det at barnehagen både er og skal 

være en lærende organisasjon (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 15 og 37). Det er tidligere pekt på 

at mange barnehager ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva dette innebærer (Gotvassli, 2019), 

noe som kan redusere potensiale for å arbeide med voksnes læring (Wadel & Knaben, 2021). 

Målet for studien er å få kunnskap om studenters refleksjoner over egen læring og hvilke tanker de 

har om videre læringsarbeid etter endt videreutdanning. Datamaterialet som ligger til grunn, består 

av slutt-evalueringer ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det 

empiriske materiale omfatter tekster av ca. 90 studenter fra tre års evalueringer. Deres tekster 

lastes inn i verktøyet NVivo som et arbeidsredskap med de kvalitative analysene. De preliminære 

resultatene går i retning av behov for økt faglig og teoretisk fordypning, samt mer vektlegging på 

og trening i kommunikasjons- og relasjonsarbeid. Implikasjoner for praksis kan være å ha større 

fokus på voksenpedagogikk i både utdanning og yrke. 
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58 Barnehageansatte med mastergrad 

Olav Kasin1, Lars Gulbrandsen2 

1Institutt for barnehagelærerutdanning OsloMet, Oslo, Norway.  

2NOVA - OsloMet, Oslo, Norway 

Abstract 

Helt siden NOKUT evaluerte førskolelærerutdanningen i 2010, har varighet og innhold av 

barnehagelærerutdanningen blitt diskutert. Både i senere utredninger og i flere politiske 

styringsdokumenter er økt kompetanse, både i form av videreutdanning og grunnutdanning på 

masternivå drøftet. Ønskene og ambisjonene har imidlertid ikke, bortsett fra noen spørsmål i 

undersøkelsen «Spørsmål til Barnehage-Norge 2021», vært basert på noe omfattende og solid 

kunnskapsgrunnlag om hvor mange barnehageansatte som har utdanning på mastergradsnivå, 

hvilke stillinger de innehar og hvilke arbeidsoppgaver de utfører, og heller ikke hva 

barnehageeiere gjør for å rekruttere og ikke minst beholde ansatte med mastergrad. Analyser av 

registerdata fram til 2012, viste nettopp at økt utdanning førte til at barnehagelærere ofte forlot 

barnehagene. 

For om mulig å dekke dette kunnskapshullet, gjennomførte vi i februar og mars 2022 en 

landsrepresentativ spørreskjemaundersøkelse blant styrerne i alle ordinære barnehager i Norge. 

Undersøkelsen viste at 20 prosent av barnehagene hadde minst én ansatt barnehagelærer med 

mastergrad, samtidig som 12 prosent hadde minst én ansatt som utdannet seg til master.  I tillegg 

var det 39 prosent av de resterende styrerne som ønsket å ha mastere blant de ansatte. Innslaget av 

mastere og masterstudenter økte med barnehagens størrelse.  De med slik utdanning fordelte seg 

jevnt på å være styrer eller pedagogisk leder. Med hensyn til ansatte mastere var det små 

forskjeller mellom kommunale og private barnehager. Men ansatte i private hadde oftere fått 

lønnstillegg, særlig var dette tilfelle i private barnehager tilknyttet kjeder.  



 

 

72 
 

59 Arbeid med faglig ledelse i undervisningen i kunnskapsområdene, eksempel fra Natur, 

helse og bevegelse 

Mari Sandbakken, Karen Marie Eid Kaarby, Synnøve Smebye Botnen  

OsloMet, Oslo, Norway 

Abstrakt 

Bakgrunnen for prosjektet er utviklingen av et nytt nett- og samlingsbasert barnehagelærerstudium 

der det er en forutsetning at studentene jobber i barnehage. I kunnskapsområdet Natur, helse og 

bevegelse jobbes det spesielt med å utnytte barnehagen som en læringsarena og gi erfaring med 

ledelses oppgaver i egen barnehage. Vi ønsker i dette prosjektet å: 1) utvikle oppgaver som 

kombinerer erfaringsbasert og akademisk kunnskap og - involverer i studentenes arbeidsplass 

læringsprosessen; 2) utvikle studentenes veilednings- og tilbakemeldingskompetanse som ledd i 

ledelsesutvikling; 3) erstatte arbeidskrav med flere små oppgaver gjennom året som danner 

refleksjonsgrunnlaget for studentenes eksamensoppgaver.  

Metodisk tilnærming er aksjonsforskning der oppgaveformuleringer, tilbakemeldinger, læreres 

logger og evalueringer, studentevalueringer og fokusgruppeintervjuer med studenter inngår i 

datamaterialet.  

Resultater fra studentevalueringen viser at studentene i stor grad arbeider med fagstoff og 

reflekterer over egen praksis. De mener de har måtte bruke fagstoffet i arbeidet med 

medstudentresponser og at dette har støttet deres faglige utvikling. Videre sier over 2/3 av 

studentene at medstudentrespons har bedret deres tilbakemeldingskompetansen.  Samtidig sier de 

at det er vanskelig å gi kritiske kommentarer.  Studentens arbeidsinnsats gjennom året har vært 

god, og det store flertall av studenter har jobbet samvittighetsfullt med oppgavene. 

Eksamensresultatet er godt, og karakterene tyder i på at studentene har jobbet godt med fagstoffet 

uten arbeidskrav.  

En mulig implikasjon er at medstudentrespons med god støtte fra lærer er verdifull for studentens 

faglige utvikling og tilbakemeldingskompetanse. Det å gi faglig konstruktiv kritikk en viktig 

ledelsesoppgave, og våre resultater viser at det er viktig med oppgaver der studentene trener på 

dette. 

Nøkkeltema: Kunnskapsledelse, kompetanseutvikling og ledelse av læring. 

Nøkkelord: Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, kompetanseutvikling i personale, 

medstudentsrespons, tilbakemeldingskompetanse  
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60 Å være sammen om noe? Kollektive mentale prosesser i barnehagen. Sustained shared 

thinking (SST) som polyadisk aktivitet i voksen-barn samspill. 

Anna Aluf, Anne Myklebust Lynngård 

Høyskolen på Vestlandet, Bergen, Norway 

Abstract 

Barnehagelærer sitt profesjonsoppdrag befinner seg i et spenningsfelt hvor det forventes at 

pedagogisk arbeid skal være systematisk og godt planlagt, men samtidig – fleksibelt (Rapport om 

barnehagelærerrollen, 2018, s. 261). Det kan oppleves utfordrende for barnehagelærere å erkjenne 

egen rolle i spontane øyeblikk i barnehagen. Sustained Shared Thinking kan være et godt verktøy 

for å skape mening i interaksjoner med barn. SST er en episode hvor to eller flere individer jobber 

sammen intellektuelt for å løse en problemstilling, oppklare et konsept, evaluere aktivitet eller 

utdype en fortelling (Siraj-Blatchford et al., 2002 i Purdon, 2016). Det polyadiske perspektivet 

dekker barnehagelærerens rolle i dialoger med flere barn samtidig. SST er godt kjent og bredd 

praktisert i småbarns pedagogikk internasjonalt, men er underartikulert i Norge. Formålet med 

dette kvalitative forskningsprosjektet er å kontekstualisere praktisering og forståelse av SST i 

norsk barnehagekontekst. Gjennom fenomenologi som metodologisk tilnærming skal SST 

utforskes som pedagogisk fenomen. Strategi for utvikling av data skal være observasjoner av 

dialoger mellom barnehagelærere og barn og senere intervju med barnehagelærere. Forventet 

resultat er strategiene barnehagelærer kan benytte ved praktisering av SST. Funnene i studien kan 

binde teori og praksis sammen, tydeliggjøre barnehagelærerens profesjonsoppdrag og åpne opp for 

nye vitenskapelige forståelser av dialogisk samspill mellom voksen og barn i barnehagen. 

Nøkkel ord: sustained shared thinking i barnehage, polyadisk samspill, strategiene for praktisering 

av SST 

Tema om ledelse abstraktet passer til: 

• Barns lek og læring og ledelse av dette i barnehagen 

• Kunnskapsledelse, kompetanseutvikling og ledelse av læring 

 



 

 

74 
 

61 Pedagogisk leiing av lingvistiske landskap 

Eli Bjørhusdal1, Jorunn Simonsen Thingnes1, Gudrun Kløve Juuhl2 

1Høgskulen på Vestlandet, Sogndal, Norway.  

2Høgskulen i Volda, Volda, Norway 

Abstract 

Temaet vårt er pedagogisk tilrettelegging for språkleg tilknyting og tileigning i barnehagar som 

ligg i område der born har nynorsk som hovudmål.  

Me presenterer ein studie av pedagogiske leiarars forståingar av og arbeid med lingvistiske 

landskap i barnehagen. Omgrepet lingvistisk landskap forstår me som «words and images 

displayed and exposed in public spaces» (Shohamy & Gorter, 2009), som ofte vert studert med 

mål om å undersøkje «the presence and/or absence of languages in public spaces; the main reason 

being to identify systematic patterns which can lead to new understandings of various language 

and social phenomena» (Shohamy & Ghazaleh-Mahajneh, 2012).  

Føremålet med studien er å undersøkje kva for verdi, og dermed òg kva for læringsinnputt, 

nynorsk får representere i avdelingas språklandskap.  

Datahentinga er gjort i to storbarnsavdelingar i same vestlandskommune våren 2022. Dataa er for 

det fyrste frå ikkje-deltakande observasjon i ei full barnehageveke (ca. 35 timar) per avdeling, og 

det andre frå intervju med dei pedagogiske leiarane i desse avdelingane. Intervjua vart utførte etter 

den såkalla “tourist guide technique” (Szabó, 2015): Den pedagogiske leiaren tok forskarane med 

på ein guida tur gjennom avdelingas lingvistiske landskap og gav såleis informasjon om 

funksjonen til objekta og romma, og samspelet mellom landskap og praksisar, gjennom eigne 

linser.  

Studien har implikasjonar for didaktisk arbeid med skriftspråkstimulering i barnehagen generelt 

og med skriftspråkstimulering for born som skal ha nynorsk som hovudmål spesielt.  

Nøkkeltema: 1) Pedagogisk leiing, 2) Barns leik og læring og leiing av dette i barnehagen. 

Nøkkelord: Pedagogisk leiing, lingvistisk landskap, skriftspråkstimulering, nynorsk. 
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62 Gemensam digital flerspråkig läsning som ett sätt att skapa god föräldrasamverkan? 

Maria Fredriksson 

Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norway. 

 Högskolan Dalarna, Falun, Sweden 

Abstract 

Det kunskapsområde som kommer behandlas vid rundabordsdiskussionen berör samverkan mellan 

förskola och hem där vårdnadshavarna talar ett annat modersmål än majoritetsspråket (jmf. 

Bouzak, 2007, Ljunggren, 2015). Inom ramen för projektet SPrELL (Samtalebaserte lesePraksiser 

i hjem og barnehage for Erfaring med Litteratur og Læring av språk) planeras för vårdnadshavares 

och förskolepersonals gemensamma kompetensutveckling och deltagande i en intervention där 

digitala flerspråkiga böcker läses både i förskolan och i hemmet. En av ambitionerna med 

projektet är att skapa en samverkan som både vårdnadshavare och pedagoger upplever som ökad 

och förbättrad. 

Syftet med föreliggande studie är att få ökad förståelse för hur gemensamma insatser för 

pedagoger och vårdnadshavare uppfattas i relation till samverkan och samarbete. Följande 

frågeställningar kan vara aktuella: 

• Hur upplever pedagoger och vårdnadshavare att deras samverkan förändrats under tiden 

som projektet pågått? Vad har förändrats? Hur upplevs förändringen? Vad upplevs som 

extra betydelsefullt? 

• Uttrycks det skillnader i upplevelserna mellan pedagoger och vårdnadshavare från olika 

språkliga grupper (norska, litauiska, polska och arabiska)? I vad ligger eventuella 

skillnader och hur kan dessa skillnader förstås? 

För att besvara ovanstående frågeställningar planeras fokusgruppsintervjuer med vårdnadshavare 

och förskolepersonal. En intervjuomgång innan kompetensutvecklingen påbörjas och en när 

interventionen avslutats. Förändringen är det centrala här, eller möjligen bristen på förändring. 

Övriga metodologiska och teoretiska överväganden önskas vara föremål för diskussion. 

Studien ämnar ge ett bidrag till hur samverkan mellan förskola och hem kan förstås och stärkas. 

Nyckelord: Digital läsning, flerspråkighet, föräldrasamverkan, kompetensutveckling 

Undertema: Kunnskapsledelse, kompetanseutvikling og ledelse av læring 
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63 Barnehagelæreres ledelse av utforskende og undersøkelsesbasert læring (IBL) med 

barnehagens barnegrupper. 

Trine Telnes 

Nord universitet, Levanger, Norway 

Abstract 

Barnehagelæreres tilrettelegging for utforskende og undersøkelsesbasert læring (inquiry-based 

learning eller IBL) med barn og medarbeidere krever ledelse. Denne studien har som mål å bidra 

til økt kunnskap om barnehagelærere som ledere i den operative delen av barnehagevirksomheten 

og til ny innsikt i deres faglige og pedagogiske ledelsespraksiser i profesjonsutøvelsen med barn 

og barnegruppen. I denne presentasjonen kobles ledelse og undersøkelsesbasert læring (IBL) 

sammen gjennom forskningsspørsmålet: Hvordan kan barnehagelæreres ledelsespraksiser med 

barn, under IBL-prosesser, forstås i lys av et teoretisk IBL-rammeverk? Det valgte rammeverket er 

utviklet av Pedaste, Mäeots, Siiman et al. (2015). De fleste norske barnehagelærere jobber tett 

med barn i stillingen som pedagogiske ledere. I denne sammenhengen handler pedagogisk ledelse 

om å lede grupper av barn og medarbeidere mot barns helhetlige dannelse gjennom lek, omsorg og 

læring. Med utgangspunkt i praksisbaserte og kollektive tilnærminger til ledelse, har kvalitative 

data fra naturlige interaksjoner mellom en gruppe med toåringer og deres barnehagelærer blitt 

generert gjennom en mikroetnografisk studie. Videodata har dannet grunnlaget for ulike former 

for transkripsjoner, og utviklingen av det forskeren har kalt tegneserietranskripsjoner, som 

synliggjør forskningsdeltagernes sosiomaterielle praksiser. En abduktiv tilnærming, som beveger 

seg frem og tilbake mellom studiens empiriske og teoretiske dimensjoner, har resultert i en modell 

for utforskende og undersøkelsesbaserte ledelsespraksiser med barn: Kretsmodellen for 

barnehagelæreres ledelse av undersøkelsesbasert læring. De kroppslige ledelsespraksisene som 

oppstår i IBL-prosessene kan forstås som en del av en fleksibel syklus av kollektiv og samskapt 

ledelse av opptil seks undersøkelsesfaser: orienteringsfasene, de uforutsette fasene, 

konseptualiseringsfasene, undersøkelsesfasene, diskusjonsfasene og konklusjonsfasene. 

Nøkkelord: Inquiry-based learning (IBL), utforskende og undersøkelsesbasert læring, 

ledelsespraksiser med barn, barnehagelærer, pedagogisk ledelse. 
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64 Faglig ledelse for fysisk aktivitet og bevegelse i barnehagen. Å lede og organisere et felles 

prosjekt, tre barnehager og et universitet. 

Kari Anne Jørgensen-Vittersø1, Karen Marie Eid Kaarby1, Rakel Andreassen Standal2, Tove 

Elisabeth Strøm2, Anne-Christin Aastad2 

1OsloMet, Oslo, Norway. 2BarnehageBydel Bjerke, Oslo, Norway 

Abstract 

Tema for presentasjonen er utfordringer og muligheter ved ledelse av et aksjonsforskningsprosjekt. 

Målet var å fremme fysisk aktivitet i tre barnehager i en bydel i Oslo. Felles mål om endring 

etterfulgt av handling eller aksjoner, evaluering og nye aksjoner er en dynamisk 

prosess.  Modellen for aksjonsforskning gav en ramme for design og utvikling.  Presentasjonen 

belyser kritiske vendepunkt i prosessen som utvikling av felles mål, utvikling og deling av faglig 

kompetanse på barn og bevegelse.   

To forskere og undervisere i bevegelsesfag, styrere i de tre barnehagene, styringsgrupper samt 

øvrig personale i alle barnehagene deltok. 

Datamateriale er møtereferat, innspill fra ansatte på fagdag, fokusgruppeintervju og observasjoner 

i barnehagene. I tillegg har vi nye kvantitative data, måling av barnas aktivitetsnivå som viser at 

barna er mer fysisk aktive etter prosjektfasen.  Vi drøfter aksjonsforskning som felles utvikling av 

kunnskap og læring i organisasjon på bakgrunn av tematisk analyse av de kvalitative dataene. 

 Spørsmål som drøftes: 

Hvilke organisatoriske endringer bidro til økt fysisk aktivitet? 

Hva sier barnehagelærere i prosjektet var viktig for felles arbeide med å fremme bevegelse for alle 

hver dag? 

Hvilke etiske dilemmaer møtte vi når vi forsker med ikke på i et felles prosjekt? 

Av implikasjoner for praksisfeltet er styrers rolle, holdningsendring til fysisk aktivitet hos deler av 

personalet, deling av kompetanse og utvikling av aktivitetsbank, organisering av hverdagen, 

møblering, arbeid med motivasjon, samarbeid med hjemmet. 

Nøkkelord:Aksjonsforskning, kunnskapsutvikling, ledelse, barn og bevegelse 
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65 Statliga storskaliga insatser i en lokal och komplex förskolepraktik: Exemplet Samverkan 

för bästa skola 

Maria Olsson, Maria Fredriksson 

Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna, Falun, Sweden 

Abstract 

Storskaliga politiskt styrda satsningar för att förbättra förskolor och skolor (t.ex. ”Samverkan för 

bästa förskola/skola”,SBS, i Sverige samt ”Improving school quality” i Norge) kan sägas följa en 

global trend, där idén om verksamheters behov av ständig förbättring förmedlas genom en bild av 

bristande resultat eller likvärdighet (jfr Prøitz, 2021).  

Syftet med detta paper är att diskutera förskollärares och rektorers olika uppfattningar om och 

erfarenheter av det initiala skedet av SBS, samt hur deltagarna förhandlar om vad som utgör 

föremål för förbättring i förskolorna. Därigenom kan kunskaper genereras om vad som händer i 

mötet mellan nationell styrning, med dess ökade krav på mål- och resultatstyrning och en lokal 

förskolepraktiks förutsättningar och traditioner. 

Under 2022 har data samlats in i fyra förskolor i en svensk kommun genom femton kvalitativa 

intervjuer av förskollärare och rektorer samt nio observationer av tillfällen då deltagarna har 

diskuterat och hanterat satsningen tillsammans med representanter från ett universitet.   

Resultaten visar att deltagarna dels eftersträvar att identifiera vad de själva uppfattar 

som   väsentliga behov i de aktuella förskolorna, dels försöker anpassa sig till den nationella 

myndighetens, Skolverkets, krav. Deltagare erfar att de får hjälp med att utveckla idéer om 

verksamheten, samtidigt som de ger uttryck för varierade uppfattningar rörande stödets anpassning 

till den pågående verksamheten, dess specifika förutsättningar och förskollärarnas roller. 

Resultaten kan generera nya perspektiv på lokala aktörers handlingsutrymme och agentskap i en 

nationell satsning med i förväg fastställda krav och specifika procedurer  ̶ perspektiv som ännu är 

sparsamt undersökta i tidigare studier. 
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66 Leiing av den kompetente barnehagen 

Hege Fimreite1, Anne Grethe Sønsthagen1, Johanna Birkeland2 

1HVL, Sogndal, Norway. 2HVL, Bergen, Norway 

Abstract 

Denne presentasjonen tek utgangspunkt i tre doktorgradsavhandlingar, som alle undersøker 

endring og utvikling av praksis gjennom læring og kritisk refleksjon i fellesskap. I denne 

samanheng bidreg Sønsthagen (2021) sin studie, Leiing og ansvar: Ein studie av barnehagen som 

inkluderingsarena for foreldre med flyktningbakgrunn, mellom anna med eit overordna fokus på 

barnehagebasert kompetanseheving og inkluderande foreldresamarbeid. Fimreite (2022) og 

Birkeland (2020) sine studiar, Kollegarettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i 

barnehagen og Observasjon – ein nøkkelkompetanse i barnehagelærarar si utdanning og profesjon: 

brot, utfordringar og potensial, bidreg mellom anna med ei utvida forståing av rettleiing og 

observasjon og gir konkrete døme på korleis rettleiing og observasjon kan nyttast i kompetanse- 

og kunnskapsutvikling i barnehagen. Studiane nyttar ulike kvalitative metodar og mixed methods, 

og framhevar på ulikt vis barnehagelæraren sitt komplekse profesjonsansvar i arbeidet med å 

realisere barnehagen sitt samfunnsmandat, og har ei teoriforankring som vektlegg at ein som del 

av eit praksisfellesskap er del av ein kultur og ein felles kontekst, med rammer og føresetnader for 

å lære i fellesskap. Vi reflekterer over avhandlingane sine implikasjonar for leiing av den 

kompetente barnehagen og drøftar det vi ser som dominerande og marginale diskursar i 

styringsdokument og praksis når det gjeld mangfald, inkludering, rettleiing og observasjon i 

barnehagen. Vi adresserer ansvaret dei lokale linjeleiarane (styrar og pedagogiske leiarar) har for å 

handtere ulike forventningar og krav, og framhevar det systemisk perspektivet på leiing som 

avgjerande for å saman nå organisasjonen sine mål og sikre kvalitet på tilbodet til barna i 

barnehagen.  
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67 Rettleiing av studentar i praksis i barnehagelærarutdanninga 

Gerd Sylvi Steinnes, Kari Pauline Longva   

Høgskulen i Volda, Volda, Norway 

Abstract 

Forskingsprosjektet studerer utfordringar i rettleiing av barnehagelærarstudentar i 

praksisopplæringa.  

Praksis vert framheva som eit betydningsfullt bidrag i lærarkvalifiseringa 

(Lejonberg og Føinum 2018). Studentar ser tilbakemelding frå rettleiar som avgjerande i eiga 

utvikling, men kvaliteten i tilbakemeldingane varierer (Worum og Bjørndal 2018). Følgjegruppa 

for barnehagelærarutdanning viste dessutan at krava til studentane er uklare (Bjerkestrand et al. 

2017). 

Studiar viser at praksislærarar har utfordringar med å gi munnleg feedback som gir innsikt i 

djupare strukturar og grunngjevingar (Bjerkholt 2017, Clarke, Triggs og Nielsen 2013). 

Evalueringa av studentane framstår som svært generell og får i liten grad fram spesifikk 

informasjon om studentane.  

Problemstillinga for studien er: Korleis tematiserer praksislærarar studentane sine føresetnader for 

å bli barnehagelærar?  

 Empirien er intervju med praksislærarar i barnehagelærarutdanninga, med minimum 15 

studiepoeng rettleiarutdanning. Materialet er analysert etter SDI-metoden gjennom ei empirinær 

koding (Tjora 2021). Empirien vert drøfta i lys av dialogiske perspektiv, etikk, 

relasjonskompetanse og teoriar om tilbakemelding/feedback.   

Analysar av datamaterialet viser at praksislærarane finn det vanskeleg å ta opp personlege 

føresetnader med studentane, som kan ha innverknad på korleis dei utøver rolla som 

barnehagelærar. Samstundes vert betydninga av å … «sjå studentane for den dei er» 

framheva.  Dette reiser viktige spørsmål om studentane sine føresetnader for å bli 

barnehagelærarar og synleggjer dilemma i vurdering av studentane. Kan omsynet til studentane 

sine føresetnader stå i motstrid til borna sin rett til kvalitet i barnehagetilbodet, sikra av 

kompetente barnehagelærarar?  

Nøkkelord:   Praksisrettleiing, tilbakemelding, studentføresetnader, relasjonelt mot, dialog 

Aktuelle undertema: -Veiledning  -Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling 
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68 Ledelse for bæredygtig omstilling i dagtilbud 

Ditte Winther-Lindqvist1, Anne Maj Nielsen2, Dorte Kousholt3, Kit Andersen4, Kristina 

Avenstrup5 

1Aarhus Universitet, DPU, Emdrup Købehavn, Denmark. 2Aarhus Universitet DPU, København, 

Denmark. 3Aarhus Universitet, Emdrup København, Denmark. 4børnehusene humlebæk, 

fredensborg, Denmark. 5områdeleder børnehusene Kokkedal, Fredensborg, Denmark 

Abstract 

I dette projekt undersøger og udvikler vi grøn omstilling i dagtilbud som et spørgsmål om 

verdensomsorg. Det er en stor udfordring at få den kommende generation til at blive en del af 

løsningen snarere end en del af problemet i forhold til klima, biodiversitet og forurening, og en 

endnu større udfordring, at de voksne som skal opdrage børnene i den retning, ikke selv er 

optimale rollemodeller. Ved at fokusere på uddannelsessystemets yngste i dagtilbud har vi 

mulighed for at påvirke børnenes grundlæggende indstilling til naturen, da de stadig er i gang med 

at orientere sig i verden og forstå hvad der er vigtigt at passe på og hvorfor. Samtidig er 

dagtilbuddet den del af uddannelsessystemet der har den tætteste kontakt til familierne som er 

vigtige allierede i forhold til at styrke den grønne omstilling. Men småbørn er sårbare overfor 

klima-angst og håbløshed, så vi skal inddrage dem med forsigtighed i de problemer de forrige 

generationer har skabt for dem og påtage os ansvaret for at vise at den grønne omstilling kan 

lykkedes. Det er helt centralt at børnene opdrages til at forstå sig selv som en del af naturen 

snarere end som forbrugere af den og derfor er kodeordet omsorg. Verdensomsorg. VI indleder et 

tre-årigt aktionsforskningsprojekt hvor vi i tæt samarbejde med den pædagogisk ledelse og 

sammen med pædagoger, forvaltning og forældre vil udvikle og undersøge hvordan man kan 

opdrage til verdensomsorg i dagtilbud og udpege muligheder og udfordringer for en bæredygtig 

pædagogik i dagligdagens praksis, aktiviteter, projekter, vaner og strukturer.  
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69  Improving leadership through international collaboration 

Åsta Birkeland1 

Torill Barnung2 

Aihua Hu1 

1. Western Norway University of Applied Sciences (HVL) 

2. Tveitevannet Barnehage 

Background of the symposium:  

Leadership is crucial to the success of an organization. Good leadership is developed through a 

self-study, education, training, and the accumulation of relevant experience. The proposed 

symposium takes departure from an international collaboration whose major goal is to further 

develop participants’ professional competences. It includes 3 presentations with the overarching 

aim of sharing and discussing with audience some experiences and practices of the professional 

development of kindergarten leaders at different levels through international collaboration.  

 

Key words: leadership, international collaboration, kindergartens     

Chair: Åsta Birkeland  

1. Introduction (2 min) Åsta Birkeland 

2. Paper 1 (15mins.) – Aihua Hu and Åsta Birkeland 

3. Paper 2 (15 mins) – Åsta Birkeland and Torill Barnung 

4. Paper 3 (15 mins.) – Åsta Birkeland and Aihua Hu 

5. Discussant comments and audience discussion, summary (13 minutes) 

Presentation 1:  

“We need to rethink our practices”: A case study of ECE leaders’ experiences of a short-

term international continuous professional development program 

Aihua Hu and Åsta Birkeland 

Background: 

The leadership of kindergarten principals is important to the success of the operation of 

kindergartens (Hayden, 1996), which requires kindergarten principals to be lifelong learners. The 

UTFORSK project aims to promote lifelong professional development of ECE leaders and 

teachers. The program this paper presents is a result of this.  

Research aims: 
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The research aims to explore experiences of and impacts on Chinese ECE leaders of an 

international continuous professional development (CPD) program offered by a Norwegian 

university.  

Methodology/research design   

The research utilizes qualitative case study. Data are collected in the form of documents, 

participants’ reflective PowerPoint presentations, reflective journals, and reports about what they 

have done after the program. Thematic analysis and comparative analysis are utilized to analyze 

the collected data.  

Findings and implications  

Findings of this case study indicate that this CPD has both confirmed some of their beliefs and 

practices of ECE and challenged some of their beliefs and practices. According to the participants, 

the program has facilitated their constant critical professional reflections and changes in their 

thinking and practices at job. Many of them mentioned that this international CPD is more fruitful 

for the participants than most of the CPD they have previously participated. The findings 

illuminate that well-designed international CPD makes a difference in leaders’ professional 

formation and practices.   

Key words: ECE leaders, continuous professional development, international collaboration   

 

Presentation 2:  

“Our neighborhood” – an international collaboration project about how pedagogical leaders 

utilize the local neighborhood 

Åsta Birkeland and Torill Barnung 

Background: 

Education for sustainability is an important aim of Norwegian kindergartens. The UTFORSK 

project aims to enhance the ECE leaders and teachers in their approach to education for 

sustainability. By establishing the subproject about “Our neighborhood”, social and cultural 

sustainability was placed in focus. 

Research aims: 

The research aims to explore how an international collaborative project about neighborhood 

impacts ECE leaders in approaching education for sustainability with social and cultural 

sustainability as the main focus.  

Methodology/research design   

The research utilizes qualitative case study. Data are collected from participants’ reflective 

PowerPoint presentations and discussions during collaborative workshops. Thematic analysis and 

comparative analysis are utilized to analyze the collected data.  
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Findings and implications  

Findings of this case study indicate that principals and pedagogical leaders have both confirmed 

and expanded their notions of utilizing the local neighborhood in their practices through 

participating in international collaborative workshops.  According to the participants, the 

importance of being locally situated simultaneously as globally oriented has been highlighted.  

Key words: ECE leaders, international collaboration, social and cultural sustainability, 

neighborhood 

 

Presentation 3:  

“I did not know that this is leadership”: A case study of Chinese ECE leaders` experiences of 

contradictory expectations and demands during a state visit 

Åsta Birkeland and Aihua Hu 

Background: 

Participants in the UTFORSK project were invited to prepare and take part in the ECE program in 

the state visit to China of the Norwegian royal couple. The program was divided into two parts, a 

kindergarten visit with focus on cultural sustainability and a seminar with the same topic. The 

preparations of the program in the kindergarten involved a variety of stakeholders such as the ECE 

leaders/teachers and children in the kindergarten, researchers and master students from Norwegian 

and Chinese higher Education Institutions (HEI), local authorities, provincial authorities, 

Norwegian government representatives and security personnel. 

Research aims: 

The research aims to explore experiences of and impacts on Chinese ECE leaders especially 

leaders of the kindergarten of preparing the state visit. 

Methodology/research design   

The research utilizes qualitative case study. Data are collected in the form of reflective journals 

during the preparations and focus group interviews one year after the state visit.  Thematic 

analysis is utilized to analyze the collected data.  

Findings and implications  

Findings of this case study indicate that the state visit provoked and challenged taken for granted 

perspectives on leadership among the participants. Furthermore, leadership as balancing 

contradictory expectations and demands was highlighted. Finally, the findings indicate that the 

experience impacts the ECE leaderships in different ways.  

Key words: ECE leaders, state visit, contradictory expectations and demands, international 

collaboration   
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70 Förskollärare i ett professionsperspektiv: Förskollärares konstruktion av sitt yrke 

Ida Byhlin 

Dalarna University, Falun, Sweden 

Abstract 

I förskolan möts idag politiska ambitioner, starka traditioner och ekonomiska intressen. I det 

utbildningspolitiska sammanhang som förskolan nu befinner sig i skapas nya anspråk för vad eller 

vem verksamheten är till för. I den senaste läroplanen för den svenska förskolan har förskolläraren 

fått en mer framträdande roll som ansvarig för barnens kunskapsutveckling. Samtidigt som detta 

uppdrag bedöms statushöjande, riskerar tidigare arbetsuppgifter försvinna eller delegeras till andra 

yrkesgrupper inom förskolan.  

Mot bakgrund av ovanstående problemställning är det övergripande syftet med föreliggande studie 

att identifiera diskursiva konstruktioner av förskollärarprofessionen. Vidare är syftet att belysa hur 

dessa konstruktioner förhandlas i förskollärares yrkesutövning och problematisera diskursiva 

konstruktioner som framträder. 

  

Avhandlingens teoretiska utgångspunkt är att förskolläraryrket är en konstruktion som kan förstås 

genom att studera de diskursiva praktiker i vilka denna förhandlas och reproduceras. Jag är 

intresserad av vad som kan förstås som professionellt och hur det regleras av förskollärare. 

Studien syfte har en kvalitativ forskningsmetodologi och består av dokumentanalyser, 

semistrukturerade intervjuer samt videoinspelning med efterföljande samtal, så kallade 

videostimulated reflections. Genom att problematisera strävan efter förskolläraryrkets 

professionalitet och analysera diskursiva formationer hoppas jag skapa utrymme för ytterligare 

diskussioner både tillsammans med och för förskollärare. Jag hoppas kunna bidra med ny kunskap 

om hur verksamma förskollärare i sin praktik positionerar sig själva i det förändrade diskursiva 

landskap som idag omger förskolläraryrket.  

Nyckelord: Förskollärare, förskola, profession/professionell, Foucault  

Undertema: Styringsperspektiver på barnehager/ Ledelsespraksiser og nye lederroller i barnehager 
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71 Emosjonsveiledning ved bruk av Tuning in to Kids i norske barnehager 

Maud Edvoll1, Hanne Holme2, Sophie Havighurst3, Marit Bergum Hansen2 

1Universitetet i oslo, Oslo, Norway. 2Kompetansetjeneste for tidlig innsats, Granli, Norway. 
3University of Melbourne, Melbourne, Australia 

Abstract 

Bakgrunn: Barnehageårene er sentrale og viktige for barns emosjonelle utvikling. 

Barnehageansatte spiller en særdeles avgjørende rolle for barnas evne til å gjenkjenne, kforstå og 

håndtere følelser gjennom emosjonsveiledning (sosialisering, modellering og reaksjoner på 

emosjoner). 

Mål og metode: Studien har evaluert effekten av en forebyggende intervensjon, Tuning in to Kids 

for Kindergarten Teachers (TIK-KT) med mål om å øke barnehageansattes 

emosjonsveiledningsferdigheter. 548 barnehageansatte og ledere deltok i RCT-studien. Daglig 

leder og en valgt ressursperson fra hver intervensjonsbarnehage fikk tilpasset Tuning in to Kids-

opplæring, og mange ressurspersoner fikk også CLASS opplæring. Øvrig personale deltok på en 

kortere opplæring om praktisk emosjonsveiledning, etterfulgt av jevnlige veiledninger i 

barnehagene i bruk av TIK. Det ble også utarbeidet støttemateriell. Observasjonsdata av 

interaksjonskvalitet ble innhentet sammen med spørreskjemaer i hver barnehage. Oppfølging ble 

foretatt på samme måte. 

Resultater: Barnehageansatte i intervensjonsgruppen rapporterer en signifikant nedgang i 

emosjonsunnvikende atferd og mindre bruk av distraksjon, samt en signifikant økning i 

emosjonsveiledning sammenlignet med kontrollgruppen. Observasjonsdata viser også en 

signifikant økning for intervensjonsgruppen i sosioemosjonelle indikatorer som positivt og 

respektfullt klima og sensitive ansatte overfor barnas signaler, behov og perspektiv. 

Intervensjonen har vist ønskelige effekter i positiv retning. 

Implikasjoner for praksis: Funnene gir støtte for bruk av TIK-KT som et forebyggende program i 

barnehager. Intervensjonen og opplæringen bygger på eksisterende strukturer i barnehagen og 

krever lite tilrettelegging utover daglig drift. Intervensjonen støtter og underletter implementering 

av Rammeplanen for barnehagen, spesielt fra kap.1 og 3 og også målsettingen om barnehagebasert 

kompetanseutvikling.  
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72 Kva diskursar vert sett i spel når barn leikar og snakkar om leik? 

Nina Ludvigsen 

Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal, Norway 

Abstract 

FN framhevar leiken sin eigenverdi, men barn sin frie og spontane leik er trua (UN 2013, 

Sundsdal og Øksnes 2015). Det er grunn til å forske meir på barn sin leik. 

Leik er mangfaldig og lar seg vanskeleg oppsummerast i ein omforeint definisjon. Det er mange 

teoriar og perspektiv når filosofar og forskarar skriv om leik (Sjå t.d. Bjørnestad m.fl. 2022, 

Øksnes 2019, Lillemyr 2021, Öhman 2012, Skram 2016).  

Rammeplan for barnehagen understrekar at ein skal ivareta barna sin rett til medverknad, ved å 

legge til rette for og oppmuntre til, at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagen si 

daglege verksemd (Kunnskapsdepartementet 2017). Ved å nytte deltakande observasjon, i ulike 

barnehagar, ønsker eg at barn si stemme om leik kjem fram. 

Studien har diskursanalyse som teori og metode, og det teoretiske grunnlaget er forankra i Ernesto 

Laclau og Chantal Mouffe sin diskursteori (Laclau og Mouffe 1997, 2002, 2008). Omgrepet 

diskurs kan definerast som ein bestemt måte å snakke om og forstå verda (eller eit utsnitt av verda) 

på. Diskurs får følger for vår sosiale praksis (Jørgensen & Phillips 2005, s. 9).  

Mi forventning er å finne leik og ytringar om leik artikulert saman med andre omgrep (jf. Laclau 

og Mouffes ekvivalenskjeder), som kan gi djupare forståing eller ulike forståingar for korleis barn 

ser på leik. Dette kan gi viktige bidrag til leiing av leik og læring i barnehagen. 

 

Tema: Leiing av leik og læring i barnehagen 

Nøkkelord: Leik, frileik, medverknad, leiing 
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73 barnehagestyreres karriereveier, utdanning og motivasjon 

Dag Øyvind Lotsberg, Kari Ludvigsen  

HVL, Bergen, Norway 

Abstract 

Rollen som barnehagestyrer er i endring. Krav til barnehagens innhold, dokumentasjon og 

samarbeid har økt de siste tiårene, og vekst og sammenslåing gir nye organisatoriske rammer for 

lederoppgaver i sektoren. Rammeplan for barnehagene fra 2017 klargjør styrernes ansvar. 

Styrking av kompetanse er et sentralt virkemiddel for å øke kvaliteten i sektoren, dette omfatter 

også satsing på lederutdanning for barnehagestyrerne. 

Vi vil her analysere om slike endrete krav og forventinger reflekteres i barnehagestyrernes 

utdanningsbakgrunn, karriereveier, motivasjon for lederrollen samt rolleidentifikasjon. Tidligere 

forskning fant tegn til formalisering og profesjonalisering av styrerrollen (Lotsberg 2011).  Vi vil 

sammenlikne funn fra den landsomfattende surveyundersøkelsen foretatt i 2010 med data fra 

2020-2022. Hensikten er å studere om slike tendenser er forsterket det siste tiåret. 

Data er innsamlet gjennom vår arbeidspakke i BARNkunne, samt oppdragsprosjektet Evaluering 

av implementering av rammeplan for barnehagene, med midler fra Utdanningsdirektoratet.  Vi 

presenterer data ved hjelp av frekvenstabeller, med sikte på sammenlikninger over tid. 

Vi finner, ikke uventet, at barnehagestyrerne har styrket sin formelle lederutdanning siden 2010. 

Barnehageledelse framstår videre som en egen karrierevei, der flere av styrerne nå oppgir å ha 

erfaring fra tidligere styrerstilling. Barnehageledelse omtales ofte som distribuert, men styrerne i 

vår nye undersøkelse oppgir innflytelse som en viktig motivasjonsfaktor. Slike funn kan forstås i 

lys av økte krav til barnehagens innhold, formalisering, kompleksitet og større enheter, og vil bli 

drøftet i lys av teorier om profesjonalisering, ledelsesformer og barnehagen som organisasjon. 

Referanser:  

Lotsberg, Dag Øyvind (2011): Barnehagen som arena for leiing. Mot en profesjonell styrerrolle? I 

Askvik, Espedal og Gammelsæter (2011) (red.): Kunnskap om ledelse- festskrift for Torodd 

Strand. Bergen: Fagbokforlaget 

Lotsberg, D.Ø., K. Ludvigsen, Å. Nybø, A. Homme (2021): Barnehagestyrernes erfaring og 

arbeid med implementering av rammeplanen. I: Homme, A., H. Danielsen og K. Ludvigsen (red.) 

(2021):  Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet 

Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen 
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74.  PROFIL OG PEDAGOGIKK. REPRESENTERER PRIVATE BARNEHAGER ET 

PEDAGOGISK MANGFOLD ? 

Dag Øyvind Lotsberg1, Kjetil Børhaug2 

1HVL, Bergen, Norway. 2UIB, Bergen, Norway 

Abstract 

Norsk barnehagesektor er og har vore kjenneteikna av at om lag halvparten av den er privat. Dei 

private aktørane er ulike. Somme av dei er integrerte i store eigarorganisasjonar med kapasitet til 

administrativ støtte, støtte og leiing av tilhøvet til omverda og til regulering og utvikling av det 

pedagogiske arbeidet, men det gjeld langt frå alle dei private. Dei private aktørane har ulike mål 

og verdigrunnlag for verksemda. Børhaug skil mellom kommersielle, ideelle og 

sjølvhjelpsorienterte eigarar (2021).  

 

 Det er omstridd kva plass dei private skal ha i sektoren, og debatten om dette har to ulike 

omdreiingspunkt. Det eine gjeld om dei private har overskot på verksemda og om det er legitimt at 

dei tar ut noko av dette på ein eller annan måte. Her vert det gjerne hevda at dei private driv meir 

effektivt og derfor genererer eit slikt overskot. Det andre gjeld om dei private representerer noko 

alternativt i måten dei driv barnehagar på. Både dei som argumenterer for private innslag og dei 

som er kritisk til det legg til grunn at det er skilnader. Det er derfor eit politisk viktig spørsmål om 

det er systematiske skilnader på dei offentlege og dei private, eller mellom ulike typar private 

aktørar. Vi kan kalla dette for mangfaldsargumentet; sektoren treng dei private fordi dei 

representerer noko annleis, som gir eit mangfald. Slikt mangfald kan ein sjå som viktig fordi det 

gir foreldra eit val eller fordi det representerer ei utprøving av ulike pedagogiske strategiar og slik 

kan vera utviklande. 

Men det er uklart om slik profilering er ei form for marknadsføring av tilbod som til kvardags er 

mykje likt i ulike barnehagar eller om det er uttrykk for at ulike barnehagar arbeider på ulike måtar, 

innanfor dei føringar rammeplanen gir. Problemstillinga for dette arbeidet er derfor om slik 

profilering er brukartilpassing og marknadsføring, eller om det er pedagogisk mangfald og 

alternativ.   
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75. Pedagogisk ledelse i møte med barn og barnegrupper i barnehagen: Hva kjennetegner 

førsteårsstudenters oppfatninger? 

Marie Brandvoll Haukenes  

HVL, Bergen, Norway 

 

 

Studien undersøker barnehagelærerstudenters oppfatninger om pedagogisk ledelse i møte med 

barn og barnegrupper etter første studieår. Bakgrunnen er at nasjonale retningslinjer for 

barnehagelærerutdanningen (BLU) fremhever ledelse i møte med barn og barnegrupper som 

sentralt i praksisperioder første studieår (UHR, 2018). Det gjør det relevant å undersøke hva som 

kjennetegner deres oppfatninger etter gjennomført undervisning og praksis. Hedegaards (2008a) 

kultur-historiske teoriperspektiv danner en overordnet teoriramme i studien. Empirien består av 20 

praksisfortellinger fra barnehagelærerstudenter som har fullført første studieår. Foreløpig analyse 

viser en tydelig individ- og omsorgsorientering i studentenes praksisfortellinger om ledelse. De 

beskriver pedagogisk ledelse som det å se, møte og gi omsorg til hvert barn. Analysen viser i 

tillegg at pedagogisk ledelse beskrives som fagdidaktisk ledelse av planlagte aktiviteter i 

barnegruppen. Førsteårsstudentenes fortellinger handler i liten grad om både egen og personalets 

pedagogisk ledelse i uformelle leke- og læringssituasjoner i barnegruppen. Foreløpige funn tolkes 

i retning av at begrepet pedagogisk ledelse primært oppfattes som omsorgsorientert ledelse i møte 

med enkeltbarn og/eller fagdidaktisk ledelse av planlagte aktiviteter i barnegruppen. Det 

argumenteres for at barnehagelærerutdanningen bør vektlegge å fremme en mer 

medvirkningsorientert, helhetlig og situert forståelse for pedagogisk ledelse i møte med barn og 

barnegrupper i første studieår.  

Nøkkeltema 

Pedagogisk ledelse 

Barns lek og læring og ledelse av dette i barnehagen 

 

Nøkkelord 

Barnehagelærerutdanning 

Pedagogisk ledelse 

Individorientert ledelse 

Omsorgsorientert ledelse 

Fagdidaktisk ledelse 

 

 

Type presentasjon Muntlig presentasjon eller rundebordsdiskusjon 
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76. Kan systemisk veiledning bidra til bærekraftig samhandling i barnehagen? 

Birgitte Ivarhus Sollesnes 

Wenche Aasen 

Nina Carson 

HVL, Bergen, Norway 

Artikkelen undersøker pedagogiske lederes/ barnehagelæreres veiledningspraksis med modellen 

systemisk veiledning, i et sosialt bærekraftperspektiv. Problemstillingen er: Kan systemisk 

veiledning bidra til bærekraftig samhandling i barnehagen? 

Vi intervjuet 4 pedagogiske ledere/barnehagelærere med videreutdanning i veiledning og lang 

arbeidserfaring. Vårt teoretiske rammeverk for analysen er Batesons (2000) kommunikasjonsteori, 

den systemiske veiledningsmodellen (Gjems, 1995; Jensen & Ulleberg, 2019) og teamledelse i 

barnehagen (Aasen 2015, 2019). Analysen viser at systemisk veiledning verdsettes høyt. Det er et 

relevant verktøy som kan bidra til bærekraftig samhandling, inkludering og medvirkning. I 

analysearbeidet finner vi tre fremtredende tema. Første temaet viser at samhandlingen i teamet har 

noen utfordringer. Veilederrollen er i liten grad nøytral, de er selv en del av teamfelleskapet, og 

veilederrollen kan bli sårbar og personlig. Det andre temaet er informantenes erfaringer med 

systemisk veiledning og bruk av sirkulære spørsmål. Sirkulær relasjonsforståelse og inntoning er 

sentralt i et inkluderende fellesskap der personalet utfyller hverandre og erkjenner gjensidig 

avhengighet. Tema tre viser at det er utfordrende å skape kultur for veiledning. 

Barnehagehverdagen er travel, noe som vanskeliggjør tid og rom for veiledning. Artikkelen bidrar 

med nye kunnskaper om systemisk veiledning og viser utfordringer knyttet til nærhet og 

avhengighet i teamarbeidet. Til tross for formell veiledningskompetanse gjennomføres veiledning 

i liten grad i praksis. 

Nøkkelord: Sosial bærekraft, systemisk veiledning, samhandling, team og kultur for veiledning. 
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77. Paperpresentasjon: «Leiarskap i hausting- og dyrkingsaktivitetar» 

Veronica Bergan (UiT), Maritha Berger Nylund og Ida Lervik Midtbø (HVL) 

Berekraft er eit høgaktuelt tema i samfunnet og dette gjenspeglar seg også i barnehagesektoren 

etter at omgrepet vart sett inn i Rammeplan for barnehagen (2017). Barnehagen vert ein viktig 

arena for å fremme verdifulle vanar og praksisar for berekraft, blant anna ved å sjå barn som 

økoborgarar og endringsagentar (Heggen m.fl, 2019, Bergan m.fl. .2021). 

I denne artikkelen har vi undersøkt barnehagelæraren sine pedagogiske tilnærmingar i aktivitetar 

som handlar om hausting og dyrking. Vi har analysert eit rikt datamateriale med fleire timar 

videoopptak av hausting av poteter, bærplukking og saftproduksjon. I tillegg gjorde vi 

fokusgruppeintervju i etterkant, og har analysert det heile ved hjelp av tematisk innhaldsanalyse.  

Funna våre syner engasjererte barnehagelærarar som 1: søkjer og utvidar eigen kunnskap og deler 

vidare med både barn og kolleger, 2: tek barns medverknad på alvor og 3: opptrer som det som 

liknar på ein kaptein i ei ekte skattejakt, i naturen. Vi finn støtte i teorien hos blant anna Rogoff 

(2014), Beams & Brown (2016) og Lynngård og Heggen (2021). Sams for resultata våre er at vi 

tolkar barnehagelæraren si profesjonsutøving som leiarskap, og for praksisfeltet kan dette være 

gode retningslinjer for korleis leie og utvikle berekraftige praksisar.  

 

Nøkkeltema:  

Leiing og berekraft, Barns leik og læring og leiing av dette i barnehagen 

Nøkkelord: 

Hausting og dyrking, barn som økoborgarar, utdanning for berekraft, leiing. 
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Ida Lervik Midtbø, ida.lervik.midtbo@hvl.no, Høgskulen på Vestlandet (kontaktperson) 
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