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BEST PÅ KVALITET!

Norlandia Barnehagene starter i 2016 et forskningsbasert pedagogisk kvalitets-
utviklingsprosjekt i sine barnehager i Norge og Sverige. Vi har forberedt oss hele 2015, ved 
implementering av Styringsdokumentet og ved å gjennomføre fagdager med refleksjon og 
kvalitetsfokus. Nå vil vi gjøre enda mer!  

Vi er alle særlig opptatt av at det pedagogiske tilbudet i barnehagene våre skal være av høy 
kvalitet og at vi hele tiden har fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring. Alle voksne er 
viktige i det pedagogiske arbeidet, og det er alltid rom for forbedring!

Våre suksessfaktorer er godt lederskap, høyt brukerfokus og medarbeidere som er 
kvalitetsbevisste og har en sterk vilje til utvikling og endring.

Barnets beste er det viktigste for oss, og derfor setter vi pedagogisk kvalitet og systematisk 
utvikling på agendaen. Vi voksne er barnas støttespillere, som lytter og ser og tar dem på 
alvor i hverdagslivet. Vi er opptatt av barns medvirkning og refleksjon som pedagogisk 
arbeidsmetode, for vi vil ha god kunnskap om hvordan barna opplever barnehagedagen 
sin.

Du som medarbeider er Norlandias aller viktigste innsatsfaktor, du er vår pedagogiske 
kapital. Du er en del av en lærende organisasjon og vi legger vekt på at din arbeidsplass 
skal være en viktig læringsarena for deg – et universitet! Vi skal lære av hverandre og vi skal 
lære sammen. Ved hjelp av refleksjon som metode skal vi i fellesskap etablere en høyere 
pedagogisk bevissthet. Vi skal vite hvorfor vi gjør som vi gjør – og vi skal gjøre det vi sier at 
vi skal gjøre. Utviklingsprosjektet er en stor felles satsning på pedagogisk kvalitet. Her skal 
du være med å utvikle et spennende verktøy som vil spisse din faglige bevissthet, slik at du 
selv kan bidra til å øke vår samlede pedagogiske kompetanse. Til barnas beste. 

Alle våre voksne skal ha et kjærlig pedagogisk blikk for barns behov, læring og utvikling. 
Kvalitet i barnehagen er betydningsfullt, og vi har som mål å være ledende på kvalitet.

Kvalitet oppstår i hverdagen – skapt av oss og opplevd av våre brukere!
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BAKGRUNN OG STATUS

Historikk
• 58 barnehager i Norge
• 40 barnehager i Sverige
• Lang og stolt erfaring på barnehagedrift – kort Norlandia historie

Dagens situasjon
• Mange nye virksomheter
• Felles pedagogisk styringsdokument
• Felles årsplanmal
• Brukerundersøkelser
• Medarbeiderundersøkelser
• Interne og eksterne kvalitetsrevisjoner
• Måling av kjerneprosesser som en del av vårt kvalitetssystem
• Mangler gode verktøy for måling av pedagogisk kvalitet

Begrunnelse for prosjektet
• «Norlandia Barnehagene – Best på kvalitet»                                               
 Vi vil etablere en pedagogisk kvalitetsgaranti

Bærende elementer 
•  Lek og læring
•  Kunnskap og innovasjon
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ORGANISERING

Med utgangspunkt i Norlandia Barnehagenes styringsdokument og oppsatte 
satsningsområder for 2015-2020 styrker vi vårt pedagogiske arbeid gjennom et 
forskningsbasert utviklingsprosjekt.

Kvalitetsutviklingsprosjektet er fordelt over tre delprosjekt som til sammen skal bidra til 
gjennomgående høy pedagogisk bevissthet og et aktivt utviklingsperspektiv. 

FORSKNINGSBASERT PEDAGOGISK KVALITETSUTVIKLING

Norlandia Barnehagene - Best på kvalitet!
– med livslang lyst til lek og læring

Høy pedagogisk bevissthet
Forskningsbasert utviklingsperspektiv

 NORLANDIA KOMPETANSE

• Medarbeiderne er Norlandias viktigste innsatsfaktor
• Godt lederskap er vårt viktigste suksesskriterium
• Målrettet med kompetanseutvikling

PEDAGOGISKE KVALITETSINDIKATORER

Bidra til bedre måling 
av pedagogisk kvalitet

SYSTEMATISK KRITISK REFLEKSJON

Modell for systematisk bruk av 
pedagogisk kritisk refleksjon

1 2

3
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PEDAGOGISKE KVALITETSINDIKATORER

Forskning viser at det er noen særlige elementer som er vesentlig for å oppnå pedagogisk 
kvalitet. Det handler i stor grad om den voksnes relasjonskompetanse, om hvordan vi 
tilrettelegger for læring og utvikling i barnehagehverdagen og selvsagt om i hvilken grad 
barna trives og har det bra. 

Utvikling av Norlandias pedagogiske kvalitetsindikatorer skal bidra til en bedre måling av 
vår pedagogiske kvalitet.

Ansvar for delprosjektet «Pedagogiske kvalitetsindikatorer» er lagt til de norske og svenske 
kvalitetsteamene, under ledelse av kvalitetssjefen.

Prosjektledelse: Kvalitetssjef Solveig Olaisen
Prosjektgruppe:  Divisjonens kvalitetsteam
Ekspertdeltakere: Forsknings- og universitetsmiljø

Leveranse:
Måling av barnehagens kjerneprosesser skal styrkes og videreutvikles med fokus på 
pedagogisk kvalitet. Dette betyr at mal for kvalitetsoppsummeringen 2016 vil bli endret. 
Mandat for kvalitetsteam på alle nivå vil bli vurdert og eventuelt justert for å imøtekomme 
nye mål for pedagogisk kvalitet.

PEDAGOGISK 
LÆRINGSMILJØ

Barnehagen som 
læringsarena
 
Organisering
 
Lærende organisasjon

RELASJONSKOMPETANSE BARNS TRIVSEL
OG TILFREDSHET

Gode relasjoner
 
Blikk for barn
 
Nært samarbeid med 
hjemmet

En meningsfylt dag
 
Sosial kompetanse og 
robust psykisk helse
 
Barns medvirkning



Norlandia Barnehagene Forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt 9

SYSTEMATISK KRITISK REFLEKSJON

Systematisk kritisk refleksjon er en modell for «læring på arbeidsplassen» og skal bidra 
til økt pedagogisk bevissthet og systematisk pedagogisk kvalitetsutvikling hos alle våre 
medarbeidere.

Medarbeiderne skal aktivt styrke både barns læring og utvikling og sine egne 
læringsprosesser. Det er viktig å kunne se kritisk på egen praksis med mål om hele tiden å 
skape forandring, bevegelse og utvikling.

«Et refleksjonsverktøy skal bidra til refleksjon og legge til rette for pedagogisk 
utviklingsarbeid. Verktøyet er med andre ord først og fremst den ansatte selv. Ved 
systematisk å drøfte og resonnere sammen med kollegaer bidrar hver enkelt til å utvikle 
både seg selv og fellesskapet. Dette er ingen liten ambisjon!

Refleksjon over egen praksis er en måte å bruke egne og andres erfaringer til å bygge ny 
innsikt og skape utvikling. Det burde vi alle drive mer med enn vi gjør. Denne rapporten 
handler om hvordan man kan få dette til i grupper.»

Fra FaFo Rapport 2014:24 
Det er utviklet ulike refleksjonsverktøy, både på nasjonalt nivå gjennom 
Utdanningsdirektoratet og Skolverket, og som resultat av ulike forskningsprosjekt.

Prosjektledelse: Fagsjef Nina Knarvik
Prosjektgruppe: Regionledere i Norge og Sverige
Ekspertdeltakere: Utvalgte daglige ledere

Leveranse:
Det utvikles et «Norlandiakonsept» for systematisk kritisk refleksjon. Modellen utprøves 
av alle virksomheter i løpet av 2016 og justeres etter behov. Norlandiakonseptet fremstår 
som en veiledende modell som kan benyttes for å sikre systematisk kritisk refleksjon som 
gjennomgående arbeidsmetode.  
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NORLANDIA KOMPETANSE

 «Norlandia Kompetanse» skal gi en samlet oversikt over vårt systematiske 
kompetanseutviklingstilbud. Kvalitetsutviklingsprosjektets ulike deler og resultatene som 
fremkommer vil påvirke innhold og fremgang i «Norlandia Kompetanse».

Det foretas en risikovurdering av behov for nødvendig kompetanse knyttet opp mot 
pedagogisk kvalitet. Kompetanseutviklingsplanene skal ivareta regionenes særlige behov 
og satsningsområder. 

Leveranse:
Utvikle «Norlandia Kompetanse» som et konsept med beskrivelse av en strategisk og 
systematisk kompetanseallokering i Norlandia.

• Strategisk kompetanseplan 2016-2020
• Kompetanseprogram 2016
• Lederutviklingsprogram 2016-2018
• Behovsvurdering: Veileder-/Fagutviklingsteam

STYRINGSDOKUMENTET:  

Medarbeiderne er Norlandias aller viktigste innsatsfaktor og vi jobber målrettet 
med kompetanseutvikling. Vi vektlegger egen arbeidsplass som læringsarena der 
vi veileder og lærer av hverandre, og utnytter ressurser og kompetanse på tvers. 
Hver enkelt medarbeider tar ansvar for egne prestasjoner, holdninger og atferd for 
å nå våre felles mål.
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“BEST PRACTICE” TIL “NEXT PRACTICE”

Det foregår mye spennende pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på et godt hverdagsliv 
for barn i Norlandia Barnehagene i Norge og Sverige. Vi ønsker å løfte frem mange av de 
gode «Best Practice»-historiene til glede og nytte for resten av divisjonen. «Best Practice» 
til «Next Practice»-begrepet symboliserer at vi ønsker å konseptualisere gode Norlandia 
praksismodeller. 

Vi skal legge til rette for at barnehager som har særlig utviklings- og kvalitetsfokus på 
pedagogiske områder skal få utveksle ideer og erfaringer, og inviteres til å beskrive et 
«Norlandia-konsept». De ulike konseptene som etter hvert utvikles vil være en idébank for 
hele divisjonen, og særlig til god hjelp for nyutdannede pedagoger og personalgrupper som 
ønsker å få innspill til eget utviklingsfokus.

Norlandia Barnehagene er særlig opptatt av konseptet «Helsefremmende barnehager» i 
2016. Det opprettes egne prosjektgrupper i Sverige og Norge, der pedagoger med særlig 
kompetanse på og interesse for feltet inviteres til å delta. 

Leveranse:
Beskrive «Norlandia Konsept» innenfor ulike pedagogiske områder og gjøre det tilgjengelig 
for alle virksomheter. Konseptene beskrives i form av veiledende hefter som danner 
Norlandias Pedagogiske Idébank.

Konseptene skal bidra til videreutvikling av pedagogisk praksis, og skape en tydelig 
Norlandiaprofil basert på forskning, kunnskap og innovasjon.

STYRINGSDOKUMENTET:  

• Helsefremmende barnehager med fokus på fysisk og psykisk helse –  
 Hele mennesket i fokus!
• Særlige satsningsområder i perioden: 
 - Språk 
 - Realfag 
 - Barnehagen som kulturarena
• Barnehagen som arena for foreldrenettverk
• Forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt
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NORLANDIAS 
REFLEKSJONSMODELL 
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SYSTEMATISK KRITISK REFLEKSJON – 
ET NORLANDIAKONSEPT 

Fase 1: 
UNDRING

Fase 2: 
KUNNSKAP

Fase 3:
ØNSKET EFFEKT

Fase 4:
PLANLEGGE

Fase 5:
IVERKSETTE

Fase 6:
OBSERVERE

Fase 7:
SAMTALE

Fase 8:
EVALUERE

Fase 9:
IMPLEMENTERE
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Norlandias modell for systematisk kritisk refleksjon tar utgangspunkt i teorier rundt 
aksjonslæring, som beskrives som «en læreprosess der kollegaer i en organisasjon iakttar 
og reflekterer over egne erfaringer på en systematisk måte - og prøver ut nye tiltak.» Ideen 
er at man arbeider med kontinuerlige selvutviklings- og refleksjonsprosesser sammen med 
andre. 

”Aksjonslæring er en kontinuerlig lærings- og refleksjonsprosess støttet av kollegaer der 
intensjonen er å få gjort noe … med sikte på å forandre situasjonen til noe bedre.”                                                                                                                  

Tom Tiller 1999

Det utføres utrolig mye godt arbeid i våre barnehager, og mange har gode og 
gjennomarbeidede systemer og verktøy. Vi ønsker at alle voksne skal få styrket sin 
pedagogiske bevissthet og ta sine pedagogiske briller på! Refleksjon bidrar til å løfte frem 
og gjøre taus kunnskap synlig. Det er viktig for barnehagen å kunne hente frem, drøfte og 
utvikle denne kunnskapen, både individuelt og kollektivt. 

Utviklingsprosjektet skal bidra til å videreutvikle kvaliteten i vårt faglige arbeid. Vårt mål 
er varige endringer, og da er det sjelden tilstrekkelig med kortvarige kurs. Det er først 
og fremst gjennom systematisk og varig arbeid med refleksjon over daglige erfaringer 
at vi utvikler ny praksis. En stor del av barnehagens personale har ikke formelle faglige 
kvalifikasjoner, men viktig realkompetanse som er opparbeidet ved arbeid i barnehage over 
mange år. De ansatte er barnehagens viktigste kapital!

Delprosjektet innebærer utvikling og utprøving av en felles arbeidsmodell for kritisk 
refleksjon. Modellen er både grundig og kompleks, og vil kunne sette varige spor i 
barnehagens bevisste pedagogiske arbeid og utvikling. I et samfunn i stadig forandring 
stilles det krav til at profesjonelle yrkesutøvere har endrings- og utviklings-kompetanse. 
Aksjonslæring vil bidra til at man finner løsninger når man står overfor viktige utfordringer. 

Fra Suzanne Krogh, Søren Smidt: ”Aksjonslæring i pædagogisk praksis”

Gjennom utprøving og eventuell justering vil vi utvikle vår egen «Norlandias 
Refleksjonsmodell». Opplæring og utprøving skjer i løpet av 2016, med kickstart på LUP for 
daglige ledere, og fortsatt systematisk utprøving av modellen i barnehagene. Vi etablerer 
undringsverksteder i  barnehagene! Vi fortsetter å holde systematisk fokus på modellen via 
regionale fagdager og lokale pedagogiske møter. 
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Vi kartlegger praksis og reflekterer («Var är vi?») og vi konsentrerer oss om ønsket endring 
(«Vart ska vi?»). Vi definerer den effekten vi ønsker og iverksetter gode tiltak («Hur gör 
vi?»). Denne måten å arbeide på bidrar til refleksjon og å kanalisere kollektive drøftinger 
inn i konkrete mål og tiltak.                 

Fra Skolverkets «Kvalitetsarbete i praktiken”

Norlandia Barnehagene er en lærende organisasjon hvor kunnskapsdeling er sentralt. Først 
og fremst foregår deling i team eller arbeidsgrupper, men vil også bli gjort tilgjengelig for 
alle i barnehagen gjennom ulike tiltak. Hensikten er å benytte medarbeideres eksisterende 
kunnskap og integrere den i  de pedagogiske utviklingsprosessene.

Vi inviterer deg til en grundig utprøving av et nytt refleksjonsverktøy, som vi tror vil skape 
engasjement og pedagogisk entusiasme. Gjennom å organisere barnehagenes møtetider 
slik at det jevnlig blir satt av tid til pedagogisk refleksjon, vil vi etterhvert innføre et 
arbeidssett og et pedagogisk tankesett med kontinuerlig fokus på pedagogisk kvalitet og 
utvikling. 

Vi skal bli gode til å undre oss – for vi skal bli best på kvalitet!

Nina Knarvik
Fagsjef

Kristin Voldsnes
CM Norge

Ingrid Lööw
CM Sverige
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REFLEKSJONSMODELL 
FASER I ARBEIDET

Fase 1: Undring

Hva vil vi i barnehagen bli bedre på?

A) Opprett et undringsverksted, der man inspirerer og utfordrer hverandre! 
Ta utgangspunkt i noe fra barnehagens hverdagsliv.  Det kan være noe barna er særlig 
opptatt av, en opplevd utfordring som drøftes i personalgruppen, eller et definert 
satsingsområde. Ha fokus på at det har betydning for barnehagetilbudets kvalitet. 

Det er viktig hele tiden å være i stand til å utfordre barnehagens alminnelige pedagogiske 
praksis, antakelser, vaner og rutiner; barnehagens etablerte kultur.

  Refleksjonsspørsmål:
  • Hvilke pedagogiske temaer diskuteres for tiden blant medarbeiderne?
  • Hva er ledelsen opptatt av?
  • Hvilke overordnede føringer finnes?
  • Hva kommenterer foreldrene? Hva er de opptatt av? Hvordan svarer de på   
   brukerundersøkelsen?
  • Er det kommet kommentarer fra tilsyn eller revisjoner?

B) Når «undringen» er valgt, er det viktig å avgrense dette utviklingsområdet.                          
Gjelder det alle barn eller bare noen grupper?
Skal hele personalet delta for å utvikle denne undringen?                                         
Hvilken pedagogisk vinkling er viktig?

Å velge noe å undre seg over betyr å rette oppmerksomheten mot eller fordype seg i noe 
særskilt. De refleksjonene dere gjør og den kunnskapen som fremkommer vil enkelt kunne 
overføres til andre utviklingsområder. 

STYRINGSDOKUMENTET:  

«Vi kan mye og vil enda mer!»

«For tilbudet til barna betyr dette at de møter bevisste og faglig oppdaterte 
voksne.» 

?
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?

Fase 2: Kunnskap

Hva vet dere om området dere har valgt å undre dere over?
Noter og beskriv erfaringer og teoretisk kunnskap som finnes i «Undringsverkstedet». 
Beskrivelsene vil hjelpe til å sette ord på barnehagens tause kunnskap.

Hvilken kunnskap er relevant å hente?                                                                               
Hva trenger dere å vite mer om? Søk kunnskap som gir dere bedre innsikt og større 
forståelse for det dere undrer dere over. Mye og god kunnskap er viktig for å få til utvikling. 
Det blir enklere å definere ønsket effekt utfra et kunnskapsmessig og faglig belyst grunnlag. 

Dere vil oppdage at barnehagens kunnskapsbygging vil foregå i hele utviklingsfasen.

  Refleksjonsspørsmål:
  • Hvilken kunnskap er det bruk for? Hva trenger vi å vite mer om?
  • Hva vet vi allerede?
  • Hvordan kan denne kunnskapen deles med resten av personalet?  
   Vi vil styrke personalets formidlingskompetanse.
  • Hvor henter vi ny kunnskap – artikler, litteratur, rapporter, film, nettsider, blogg? 

Det pedagogiske arbeidet med barna skal i sterkere grad baseres på kunnskap, slik at 
pedagogisk kvalitet opprettholdes eller økes.

Et viktig formål er å sikre at det systematisk og målrettet undersøkes, deles og skapes 
kunnskap hos personalet og i organisasjonen.

STYRINGSDOKUMENTET:  

«Vår tjeneste er kunnskapsbasert og vi er en lærende organisasjon som utvikler 
medarbeidernes kompetanse.» 
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?

Fase 3: Ønsket effekt

Hvilken effekt vil vi oppnå? Hvordan skal en ønsket fremtid være?                                      
Ta utgangspunkt i det styringsdokumentet sier: «Barnets beste i sentrum for all utvikling».

Ønsket fremtid skal defineres og formuleres på bakgrunn av det dere har valgt å undre dere 
over. Her beskriver dere effekten av kvalitetsutviklingen dere vil oppnå gjennom et bevisst 
hverdagsarbeid.

  Refleksjonsspørsmål:
  • Hva skal dette utviklingsarbeidet føre til?
  • Hva vil dere som personalet gjerne oppnå?

Formulering av ønsket effekt er en sentral del av en didaktisk kompetanse, og dette vil gi 
barnehagen retning for utviklingsarbeidet og for personalets faglige utvikling. Målrettet 
arbeid styrker den systematiske siden av det pedagogiske arbeidet, og kritisk refleksjon vil 
synliggjøre mangfoldet og kompleksiteten i pedagogikken. Vi har hele tiden fokus på barna 
som aktivt handlende subjekter.

STYRINGSDOKUMENTET:  

«Vi arbeider målbevisst for å lykkes med våre oppgaver.»
«Hver enkelt medarbeider tar ansvar for egne prestasjoner, holdninger og atferd 
for å nå våre felles mål.»
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?

Fase 4: Planlegge

Hvilke tiltak vurderer dere som vesentlige og realistiske for å oppnå ønsket effekt?             
God planlegging av utviklingsprosesser, med utarbeidelse av planer for aktiviteter og 
tidsfrister, er en viktig faglig prioritering. Vi må sikre at prosessen blir realisert og at 
alle arbeider mot de oppsatte mål. Systematisk og målrettet arbeid vil både aktivere 
personalets faglige kunnskaper og ferdigheter og bidra til å sikre suksess!

  Refleksjonsspørsmål:
  • Hvilke aktiviteter og endringstiltak er nødvendig?
  • Hvilke metoder for dokumentasjon skal benyttes?
  • Planlegg personalets nødvendige kompetanseutvikling.
  • Hvilke ressurser er nødvendig? 
  • Hvordan kan foreldrene bidra?
  • Barnas medvirkning?

Sett opp en tidsplan m/ansvarsfordeling.                                                                           
Bruk eventuelt eget hjelpeskjema for punktene 4-9.

Planlegg innenfor den tiden og med de personalressursene som barnehagen har til 
rådighet. Kan tid og ressurser organiseres mer effektivt?

STYRINGSDOKUMENTET:  

«Det planmessige kvalitetsarbeidet gjenfinnes som mål og tiltak i årsplanen.»
«Norlandia har som mål å være ledende på kvalitet og har fokus på kontinuerlig 
forbedring.»
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Fase 5: Iverksette

Nå skal de utvalgte tiltakene iverksettes og gjennomføres?             

Undringen er avgrenset, nødvendig og relevant kunnskap er beskrevet, aktivert og delt, det 
er utarbeidet handlingsplaner og det er satt tidsfrister for prosessens ulike deler.

Personalet får nå prøve sine nye ideer i praksis, og samler erfaringer som kan føre til varige 
endringer og forbedringer av hverdagslivet og av læringsmiljøet i barnehagen, både for 
barn og personale. 

Formålet med de planlagte tiltakene er at de skal gi mer kunnskap om det 
utviklingsområdet dere har synliggjort. Tiltakene skal fremme den ønskede effekten.
 

STYRINGSDOKUMENTET:  

«Vi gjør det vi sier at vi gjør»

«Alle har et selvstendig ansvar for at eget arbeid utføres på en fagmessig forsvarlig 
måte.»
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?

Fase 6: Observere

Nå skal dere observere ny hverdagspraksis?           
Gjennom ulike metoder skal dere hente inn kunnskap om hvordan de nye tiltakene og/eller 
endrede rutiner fungerer, og hvilken effekt det har fått for barnas hverdag - trivsel, utvikling og 
læring. Får det effekt for personalets didaktiske kompetanse? Fremkommer det ny pedagogiske 
bevissthet? Bidrar det i større grad til at alle voksne har satt pedagogiske briller på?   

Systematiske og fokuserte observasjoner skal gi grunnlag for senere samtaler der analyser 
og ny kunnskap utvikles gjennom kritisk og systematisk refleksjon. 

  Observasjonsmetoder:
  •  Praksisfortellinger eller andre observasjoner som er basert på interaksjoner 
  • Refleksjonskort
  • Video
  • Barnesamtaler/intervju – måling av barns tilfredshet
  • Brukerundersøkelser
  • Annet? 

ÅRSPLAN:  

«Barnehagetilbudet er gjenstand for utvikling og forbedring ved hjelp av observas-
jon, dokumentasjon, refleksjon og vurdering i samarbeid med barn og foreldre.» 

RAMMEPLAN:  

«Informasjon og dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og diskusjoner i 
personalgruppen og med barn og foreldre. Resultatet av vurderingen bør legges til 
grunn for arbeidet med neste årsplan.» 
«Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende 
organisasjon.»
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?

Fase 7: Samtale

Nå skal det iverksettes systematiske pedagogiske samtaler 
Med bakgrunn i observasjonsmaterialet som dere har beskrevet, skal dere nå reflektere 
over hvilken ny kunnskap dere har fått.

Ny læring med barnefokus 
Hvilken betydning har de nye tiltakene hatt for barna?

Ny læring med fokus på tre pedagogiske nivåer
Hvilken betydning har tiltakene hatt når det gjelder barnehagens organisering og 
struktur? Hvilken effekt har det hatt på kvaliteten i relasjonene og hva har skjedd med 
kommunikasjonen? Har dere endret på eller ønsker dere å endre på barnehagens fysiske 
rammer eller innredning?

Ny læring med fokus på personalets didaktiske kompetanse
Hva har dere blitt dyktigere på? Hva har dere styrket? Og hvilke (nye) områder vil dere 
utvikle fremover?

Gjennom systematiske samtaler/pedagogiske møter underveis skal dere også evaluere 
selve prosessen. Det vil kunne oppstå behov for ytterligere kunnskap. Kanskje vil dere sette 
opp nye eller endrede mål for å sikre det som er definert som ønsket effekt, eller dere vil se 
at planer eller tiltak vil måtte justeres.

  Refleksjonsspørsmål:
  • Fungerer alt etter hensikten? Får vi frem den effekten vi ønsker?
  • Går implementeringen etter planen?

STYRINGSDOKUMENTET:  

«Refleksjon og vurdering skjer kontinuerlig i samarbeid med barn og foreldre. 
Systemet bidrar til synliggjøring av trender, og er et verktøy for læring og utvikling. 
Vi kaller dette «vår grønne tråd». 
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?

Fase 8: Evaluere

Har vi fått den effekten vi har ønsket?

  Refleksjonsspørsmål:
  • Ble planene og tiltakene realisert? Ble det gjort endringer og justeringer?
  • Ble elementer av prosessen implementert i hverdagen? 
  • Har noe bidratt til å øke personalets kompetanse/faglige bevissthet? 
  • Er det noe dere vil se mer på?
  • Hva kan vi lære av hverandres erfaringer og kunnskaper? 

I evalueringen skal personalet sammenfatte resultatene fra de analysene de har gjort av 
dokumentert og innhentet observasjon.

Dere skal sammenfatte og konkludere for å finne ut av om og på hvilken måte de igangsatte 
tiltakene har hatt betydning for tilbudet til barna – deres trivsel og utvikling, og for utvikling 
av personalets didaktiske kompetanse.

STYRINGSDOKUMENTET:  

«Kvalitet oppstår i hverdagen – skapt av oss og opplevd av våre brukere!»
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Fase 9: Implementere

Implementering av ny pedagogisk praksis
Her skal dere formulere og beskrive ny kunnskap og ny innsikt dere har fått gjennom 
utviklingsprosessen. Beskriv det som skal bli en ny og forbedret pedagogisk praksis og være 
nye elementer i barnas hverdag.

Gjennom at dere beskriver ny praksis oppstår faglig refleksjon og bevissthet om pedagogisk 
utvikling. Dere gjør egen pedagogikk og praksis mer synlig, og dere utvikler et bevisst 
fellesskap. 

Det vil bli enklere og tydeligere å overføre barnehagens pedagogiske kultur til vikarer 
og nye medarbeidere. Beskrivelse av ny praksis vil styrke barnehagens formidling av 
hverdagspraksis til foreldre, politikere og lokalsamfunnet. 

Skriftliggjøring øker sjansen for at ny praksis beholdes, styrker pedagogisk ledelse og 
fremmer fortsatt refleksjon og utvikling. Det vil bli enklere å dele kunnskap med personale i 
andre deler av barnehagen og i andre institusjoner.

Systematisk arbeid med implementering er ledelsens ansvar og personalets praktiske 
oppgave.

Ref. hjelpeskjema «Videre oppfølging» - en praksisbeskrivelse.

STYRINGSDOKUMENTET:  

«Vi er innovative og søker de gode løsningene.» 

«Pedagogisk leder har ansvar for daglig drift på egen avdeling og bidrar sammen 
med barnehagens øvrige ledelse til kvalitet og utvikling i hele virksomheten.» 

«Hver medarbeider har et selvstendig ansvar for god jobbutførelse og for å 
inspirere andre.» 



Norlandia Barnehagene Forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt 25



Norlandia Barnehagene Forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt26

Hjelpeskjema til fase 1

PEDAGOGISKE
NIVÅ

Pedagogiske
aktiviteter

Pedagogiske
rutiner

Barnekultur
og lek

Organisering
og struktur

Relasjoner og 
kommunikasjon

Fysiske rammer 
og innredning

Fra «Aksjonslæring i pædagogisk praksis» Suzanne Krogh og Søren Smith

PEDAGOGISK LÆRINGSMILJØ
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ØNSKET EFFEKT

En undring pr. hjelpeskjema.

VIDERE OPPFØLGING

Fylles ut etter evalueringen.

HVA

Tiltak

(ref. pkt. 4)

HVEM

Ansvar

NÅR

Periode for 
tiltak

(ref. pkt. 5)

NÅR

Dato for 
evaluering

(ref. pkt. 7)

HVORDAN

Evaluerings-
metode

(ref. pkt. 6 og 8)

Fra Fafo-rapporten 2014:24. “Refleksjon som metode...”

Hjelpeskjema til fase 4-9
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NOTATER
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