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Barnehagebasert kompetanseutvikling

• Utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte 
barnehage. Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt, i samarbeid 
med relevante kompetansemiljøer, barnehagemyndigheten, og gjerne med andre 
barnehager og på tvers av kommuner. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk 
leder, styrer og eier og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for 
hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå. Tiltaket vil være 
sentralt i videreutviklingen av regionale ordninger for kompetanseutvikling. 
(Kunnskapsdepartementet, 2017)

• Må være kollektivt innrette - ETT tiltak skal løfte alle. Ambisiøst!
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Casestudie – «Dypdykk» i 3 barnehager

• Høst 2017: innsamling av data fra 3 case
– Ljunggren (DMMH) samler data til UDIR-rapport, Lorentzen er prosjektrådgiver

– 3 masterstudenter deltar og samler data til masteroppgave (samler i andre barnehager)

• Analysert og dokumenter i Delrapport 3, kapittel 4
– Dokumentasjon, casebeskrivelser og analyse/funn

• Barnehagene jobber med tiltaket i tråd med definisjonen

 Case 1 Case 2 Case 3 Totalt 

Styrere (eier) 1 1 1 3 

Pedagogiske ledere 1 1 1 3 

Assistenter/fagarbeider 1 2 1 4 

Koordinatorer/representant for eier 2 3 1 6 

Totalt 5 7 4 16 
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Forskningsspørsmål

• Hvordan organiseres barnehagebasert kompetanseutvikling i 
barnehagene?

– Hvordan organiseres kompetanseutvikling i barnehage for å lykkes 
med læring for den enkelte og i felleskapet?

– Hva pekes på som hemmer og fremmere for å få til 
kompetanseheving for alle?

• Hvilken rolle spiller barnehagenes ledelse i barnehagebasert 
kompetanseutvikling?
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Case 1 – faste fagområdenettverk

• Regionalt initiert nettverk av kommuner (2010)

– Samarbeid om kompetanseheving i private og kommunale

– Kompetansemidlene samles i en felles pott

– Nettverkskoordinatorer
• Koordinere, støtter opp, pådriver, fremdrift, følge opp styringsgrupper

– Flere fagområdenettverk (styrere og ansatte, høgskole, styringsgruppe)
• Samarbeid på tvers av kompetanser og barnehage/kommune (i tråd med definisjon)

• Felles planleggingsdager tas i bruk til fagdager (halvårlige samlinger)
– Eksterne bidrag

• Prosjektarbeid i barnehage mellom samlinger
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Case 2 – Regional nettverk tilbyr ulike tiltak

• Regionalt nettverk  med 
styringsgruppe (før 2010)

– Personer fra kommunenes 
barnehageadministrasjon

– Organisere felles tiltak, sonderer 
behov, påvirker tema

– Fleksibelt og treffsikkert

• Kombinerer ulike kompetansetiltak

– Web-basert IKT

– Veilederutdanning 
(ringvirkninger)

– Barnehagebaserte tiltak

• Søknad sentral del av tiltak

• Bevisstgjøring, forpliktelse til 
prosjekt

• Støtte til søknadsprosessen

• Ekstern veiledning kombinert med 
jobbing mellom samlinger

Vi sender ut spørreundersøkelser eller vi spør. 
Hva er det behov for? Og så må det jo henge 
sammen, men noen ganger så synes vi ikke 
behovet har vært helt i den der. Så da har vi 
omskrevet litt. (Medlem i regional 
nettverksstyringsgruppe, case 2)
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Case 3 – ferdigdefinert «pakkeløsning»

• Eierrollen mer tydelig
– Pilotperiode på 3 år i kommunen

– Ønsket å «løfte alle»

– Gjennomfører i alle kommunale

– Tilbyr tiltak til alle private

– Utfordring finansielt

– Spleiselag (KS, FM og fra barnehagene)

• Nettverket har en mer perifer rolle
– Arena for spredning av tiltak fra den første 

kommunen som hadde «pakken»

• Sentralt tema – voksenrollen i møte 
med barna
– Eksterne veiledere holder kurs, 

nettressurser, foreldreundersøkelse

• Arbeid i barnehagene  det sentrale
– Involverer alle ansatte

– Felles veiledning og refleksjon

– Pågår over lengre tid

Fordi vi har så mange som er barne- og 
ungdomsarbeidere, og så få barnehagelærere. 
Barnehagesektoren her som andre plasser er preget 
av folk med lite pedagogisk bakgrunn. Det er derfor 
vi ønsker å styrke at alle barnehager, altså at alle 
ansatte har samme innsikt og forståelsen i hvordan 
man jobber.  (Kommunerepresentant, case 3) 
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Organisering av barnehagebasert kompetanseutvikling 
4 ulike modeller

Case 1
Case 2

Regionalt nettverk tilbyr ulike tiltak
Case3

Modell 2a

Barnehagebasert 

prosjekt

Modell 2b

Refleksjonsgrupper i 

barnehagen

Bruk av felles, ferdig 

definert kompetanse-

pakke

Region-nettverkets rolle Koordinering og 

pådriver, støtte

Styring, koordinering, 

tilbyder, sentral rolle

Styring, koordinering, 

tilbyder, sentral rolle
Spredning, perifer rolle

Definerer faglig innhold
Regionale 

fagområdenettverk

Barnehagen gjennom 

søknad til 

regionnettverk

Regionalt nettverk tilbød 

definert innhold og 

barnehagen søkte

Kommunen som 

myndighet, 

«teknologien» i pakken.

Tema
Rammeplanens 

fagområder

Mangfold i tema, 

regionnettverk setter 

rammer.

Veiledning, evne til 

refleksjon over eget 

arbeid/språk

Voksenrollen i møte 

med barna, refleksjon.

Organisatorisk særtrekk
Stabilitet over tid, fast 

tema.

Fleksibelt og 

behovsorientert

Indirekte 

barnehagebasert 

kompetanseutvikling

Standardisert 

utgangspunkt
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Hvordan lykkes med læring for den enkelte og i felleskapet? 

• Bevist forskjeller i hva som gir mening, 
motivasjon og individuell læring

– Ped-leder/styrer
• Samsvar med egne interesser og syn på 

«den gode barnehage»

• Evne til å samle oppmerksomhet og gi 
felles forståelse – fremmer 
gjennomføringen

– Assistenter
• «det å bli sett», innholdet mindre viktig

• Veiledning sentralt for kollektiv læring
– Opplæring i å veilede kollegaer 

(kompetanseheving ped-ledere)

– Utvikling av ulike typer kompetanse blant 
ansatte

• Kompetanseforskjeller møtes med 
differensierte kompetansetiltak

Det var veldig fint for oss assistenter å få lov å være 
med. Det er jo ikke så ofte at vi får være på ting. Så 
det var fint. (Assistent, case 2)
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Hemmer og fremmere for kompetanseheving

• Fremmere
– Innholdet i tiltaket og hvordan det 

presenteres

– Opplevelsen av mening – motivasjon og 
læring

– Ansatte må se resultater i barnehagen

– Tiltak som gir felles mål i personalgruppen

– Styrer/leder skal dra prosjektene og vil se 
samsvar med egne verdier

– Engasjement (ildsjeler)

• Hemmere
– Fravær/turn-over – krevende med langvarige 

prosesser

– Tid til kollektive læringsprosesser
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Hvilken rolle spiller barnehagenes ledelse?

• Forankring hos styrer/ledelse • Styrerne i våre case 

– bevist viktigheten av forankring 

– stort faglig engasjement

– evne til prioriteringer og strategisk 
styring

• Hvordan fungere som 
læringsarena? (hektiske dager, 
kapasitet)

• Parallelle prosjekt (i konkurranse) 
i barnehagene –
kompetanseplaner eller 
styringssignaler?

«En leder som ser nytten av det er alfa og 
omega. For hvis ikke lederen ser nytten av 
kompetansehevingstiltaket så vil jo ikke leder 
legge til rette for tiltaket, bare det å melde på 
eller la noen få delta. For jeg tenker jo det å 
delta på sånn det koster jo både tid og penger. 
Og hvis ikke leder eller styrer ser nytten av det 
så tenker jeg at da blir det jo ikke…» 
(Pedagogisk leder, case 2)
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Barnehagen som læringsarena styrkes?

• Har tidligere (Haugum, 2017) pekt på utfordringer for barnehagene til å fungere som 
gode læringsarenaer

• Måten det jobbes med barnehagebasert kompetanseutvikling i casene kan se ut til å 
fremme utviklingen av barnehagen som læringsarena for ansatte 

– Arbeidet tar en todelt form
• Veileder- og prosesskompetanse (pedleder)

• Refleksjon over egen praksis (assistent)

– Kollektive og individuelle tiltak i kombinasjon

– Bidrar til å fremmer virkningen av andre tiltak i strategien?
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Til refleksjon

• På hvilken måte kan mangfoldet i arbeidsmåter og de utfordringene barnehagene 
opplever her spille inn i arbeidet fremover med kompetansekartlegging og utvikling 
av kompetanseplaner (Regional Ordning)?

• Hva forteller casene oss om
– Nettverkenes rolle og mangfold?

– De ulike rollene de ansatte tar/har ?

– Kompetanseutvikling/-behov på ped-ledernivå kontra assistenter?

– Veilederrollen som viktig i kompetansearbeidet?

– Veilederkompetanse?

– Hvor godt rustet er ledere/barnehagestyrer til å jobbe med kompetansekartlegging?
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• Takk for oppmerksomheten!


