Implementeringsveileder
for Stavangerbarnehagen

Forord
Det stilles stadig nye krav til barnehagene, noe som medfører endringsarbeid og implementering
av ny kunnskap. Å omsette ny kunnskap til praktisk handling er utfordrende. Manglende resultater
skyldes ofte at tiltak ikke er implementert godt nok. Det er derfor sentralt at barnehagen har
forskningsbasert kunnskap om hvordan kunnskap kan omsettes til praktisk handling.
Denne veilederen er utarbeidet i forbindelse med økt oppmerksomhet på kvalitet i barnehagen
og utvikling av Stavangerbarnehagens felles kvalitetsplattform. I Stavangerbarnehagen er det et
viktig mål at de ansatte har kunnskapsbasert handlingskompetanse som når helt frem til barnet.
For å lykkes med vår målsetting er kunnskap om implementering avgjørende.
Veilederen er utviklet i fellesskap av barnehagesjefen, bydekkende veileder for barnehager,
virksomhetsledere fra private og kommunale barnehager og i samarbeid med Pål Roland, dosent
ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.
I denne veilederen vil du finne de viktigste faktorene for å lykkes med praktisk implementeringsarbeid i barnehagen. Veilederen er tenkt som en hjelp til virksomhetsledere om hvordan de kan
jobbe systematisk for å lykkes med implementering. Den er forankret i teori og forskning som
omhandler temaet.
Vi vil takke virksomhetsledere, rådgivere og veileder som har utarbeidet veilederen. En spesiell
takk til Pål Roland som har kvalitetssikret innholdet og veiledet gruppen i å omsette kunnskap
om implementering til et nyttig og anvendelig verktøy til bruk i barnehagene.

Stavanger 1. februar 2016

Monica Buvig Stenseth
barnehagesjef
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Innledning
Stavangerbarnehagen har som mål å skape barnehager med høy kvalitet, i tråd med nasjonale
føringer. (Stortingsmelding 24 og 41). Barnehager med høy kvalitet gir bedre forutsetninger
for sosial utjevning, tidlig innsats og livslang læring. For å få til det må vi gjennomføre endringsprosesser i barnehagen slik at de ansatte kan arbeide ut fra de nyeste og beste teoriene.
De ansatte må stimuleres til å utvikle en felles kompetanse.
Denne veilederen bygger på teorier om implementering. Litteratur er i all hovedsak hentet fra
Pål Roland, Sigrun Ertesvåg, Dean Fixen og Peter Senge. En fullstendig litteraturliste finnes
bakerst i veilederen. Implementeringsteorier bruker begrepet intervensjon om selve handlingen,
altså hva vi gjør for å få til ønsket endring. Begrepet innovasjon er også mye brukt som et
uttrykk for en positiv og planlagt endring i organisasjonen som gir en forbedring. For enkelhetens skyld vil vi her omtale innovasjon som endring. En endringsprosess er ofte en innovasjon
og består av tre faser:

1. Initiering (forankringen): I denne fasen er det sentralt å bli kjent med kjernekomponentene
(hovedinnholdet) i endringen, skaffe ressurser (f.eks. tid) og utvikle en implementeringsplan.
Denne fasen varer normalt fra 3 – 6 måneder og skal sikre en forankring til endringsprosjektet.
2. Implementering: I denne fasen er det viktig å skape prosesser hos de ansatte som gir
muligheter til å omsette og øve inn kjernekomponentene til den daglig praksisutøvelsen.
De viktigste driverne i denne prosessen er for eksempel trening, veiledning og god ledelse.
En implementeringsperiode vil ofte vare i 2 – 4 år. Det er i denne fasen den viktigste endringen
skapes.
3. Videreføring: Det vil si å arbeide med kjernekomponentene også etter at den formelle
endringsperioden er ferdig. Da bør nyansatte læres opp til barnehagens pedagogiske
plattform. Kjernekomponentene bør videreutvikles. Nye endringer bør koples sammen
med det endringsarbeidet som allerede er gjennomført.
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Hva er implementering?
Implementering handler om å sette i verk og gjennomføre ulike tiltak i hele personalgruppen.
Det handler om selve den praktiske gjennomføringen som må til slik at personalet utfører de
handlingene som kreves for å nå det ønskede målet. Implementeringsplanen er et utgangspunkt
for kompetanseutvikling og endring for alle i barnehagen. Systematikk er en suksessfaktor for
endring. Styrer og pedagogiske ledere er nøkkelfaktorer for implementering.
Implementering innebærer å omsette ulike endringer (ideer, program, aktiviteter og strukturer)
til praksishverdagen. Implementering er fase to i en endringsprosess.
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En oversikt over temaet implementering
Modellen vi ser under gir en oversikt over hvilke prosesser som må være tilstede når nye ideer,
teorier eller aktiviteter skal implementeres i en barnehage.
Fixsen mfl (2005) sin oversiktsmodell for implementering.
(Oversetting til norsk: Pål Roland.)

Destinasjon (barnehage/skole)

Organisasjonsstruktur/kultur
Ansatte

Kommunikasjonsforbindelsen

Kilden (intervensjonen)

Trening
Veiledning
Administrativ støtte

Kjernekomponenter
Lojalitetsmåling

Hva skal innføres i barnehagen – Kilden (intervensjonen)
Kilden utgjør selve endringen (intervensjonen), og handler om hva som skal innføres til barnehagen.
Eksempler på intervensjoner kan være Rammeplanen, ulike opplæringsprogram som for eksempel
Være sammen og Steg for steg, basiskompetanse i Stavangerbarnehagen, nye åpningstider i
barnehagen, nye rutiner / dagsrytme i barnehagen, innføring av trygghetssirkelen i barnehagen osv.
Kjernekomponent
En kjernekomponent utgjør hovedinnholdet i endringen som skal innføres i barnehagen. Det er
her selve endringen er beskrevet, for eksempel trygghetssirkelen som er en kjernekomponent
i relasjonskompetansen. Eksempler på kjernekomponenter kan være innføring av nye rutiner
i barnehagen eller innarbeidelse av den autoritative voksne i barnehagen. Det er viktig at de
ansatte kjenner godt til hva som er kjernekomponenter for endring og at de får god kunnskap
om kjernekomponentene.
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Hvordan skal endringen innføres – Kommunikasjonsforbindelsen
Kommunikasjonsforbindelsen fokuserer på hvordan kjernekomponentene kan omsettes og
innføres i de ulike barnehagene. For eksempel trening, veiledning og administrativ støtte/tilsyn.
Disse faktorene kalles implementeringsdrivere, og gir endringsprosessen energi. Uten energi vil
arbeidet ha sterkt redusert effekt. Personalet må trene på kjernekomponentene, og de må få
veiledning på disse prosessene. Ledelsens rolle er å sørge for en plan for trening og veiledning,
og at den gjennomføres.
Trening, veiledning og administrativ støtte
Implementeringsdriverne trening, veiledning og administrativ støtte er en forutsetning for
endringsprosessen, og utgjør kraften i arbeidet med endringen.
Trening handler om hvordan de ansatte øver seg på og får veiledning om kjernekomponentene
i endringen. Et eksempel på trening er IGP- metoden som er beskrevet i eget punkt (s. 8, 16 og
17), kollegaveiledning og rollespill.
Administrativ støtte henspiller på ledelse av det aktuelle endringsprosjektet. Eksempler er å føre
tilsyn med implementeringsarbeidet, og gi støtte i form av ros og oppmuntring til personalet.
Linjen fra destinasjonen (barnehagen) til intervensjonen og kommunikasjonsforbindelsen i
figuren er et uttrykk for ansattes lojalitet overfor endringen, altså hva som skal implementeres.
Lojalitet og forpliktelse er avgjørende faktorer som virker inn på motivasjon og entusiasme for
endringen en vil gjennomføre, og om det blir en suksess eller ei. God ledelse, grundig forankring
og endringer som svarer til behovet i barnehagen vil skape forpliktelse overfor nye endringstiltak.
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Treningsmetodikk:
IGP, kollegaveiledning og rollespill
IGP – Individ – Gruppe - Plenum
IGP er en treningsmetodikk som involverer både individet og det kollektive nivået. IGP kan
utøves på mange ulike måter.
a) L
 ag en problemstilling. Hver enkelt ansatt finner ulike løsninger på problemstillingen og skriver
dem ned. Deretter legges forslagene fram i grupper på 3 – 5 personer, som skal diskutere og
reflektere seg fram til et felles forslag. Dette legges fram i plenum, for videre diskusjon.
b) Samme som a), men alle ansatte skal ha lest noe felles fagstoff i forkant om temaet som framgår
av problemstillingen. Da vil refleksjonene få et annet bakteppe og være mer koplet til teori.
c) I tillegg til å lese teori som i b), skal deltakere skrive en praksisfortelling som danner grunnlaget
for IGP-metodikken. Både fagstoff og praksisfortelling er bakgrunn for refleksjonsprosessen.
Et eksempel på gjennomføringen av IGP-metoden finnes bakerst i veilederen.
Kollegaveiledning
Kollegaveiledning som er en metode barnehager driver i utstrakt grad og er kjent med. Denne
kan også koples til lesing av fagstoff og ta utgangspunkt i praksisfortellingen. 1
Rollespill
Rollespill er en god måte å øve på aktuelle problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med
implementering av ny og forbedret praksis. Et eksempel er å øve på og være den autoritative
voksne. En metode for rollespill er å bruke case som utgangspunkt. To personer rollespiller i
forhold til konkrete utfordringer i case og tre personer er observatører. Observatørene kan
trekkes inn både underveis og til slutt med sine refleksjoner til rollespillet. Det er viktig med en
leder for gruppen, og at det legges vekt på å skape et trygt og støttende rollespillklima.
Rollespill kan gjennomføres på følgende måte:
• 10 minutter til forberedelse og eventuelt lage case
• 15 minutter til rollespillet
• 10 minutter til refleksjon i etterkant

Det er mange varianter av kollegaveiledning.
En anbefalt metodikk står beskrevet i Fandrem mfl. (2013): Barn i utfordringer

1 
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Kapasitetsbygging i barnehagen
Motiverte og kompetente ansatte er en nøkkelfaktor for kvalitet. Kapasitet er de ansattes
kompetanse som blir benyttet i barnehagen. En styrer må kjenne til den enkelte ansattes
kapasitet og den totale kapasiteten i barnehagen. Kapasitetsbygging blant de ansatte i barnehagen
gir grunnlaget for bedre kvalitet i arbeidet med barn og i samarbeid med foreldrene. Begrepet
kapasitet kan deles inn i tre faktorer:
- Kompetanse (kunnskap + erfaringsbakgrunn)
- Motivasjon
- Verdier
Utvikling av kompetanse er en viktig forutsetning for å skape kvalitetsutvikling. Men de ansatte
må også vise motivasjon og arbeide etter gode verdier. Motivasjonen er drivkraften til å arbeide
med høy innsats og entusiasme i den daglige virksomheten. Det er vanskelig å oppnå resultater
med endringsarbeid uten entusiasme i personalet. En viktig verdi er inkludering. Denne verdien
bør gjennomsyre hele barnehagens drift, både på personalnivå, voksen- barn, barn - barn og
ansatte og foreldre. Inkluderende miljøer vil skape en arbeidsplass med godt klima og god trivsel.
Når barnehager skal utvikles, vil de ha ulik kapasitet til å kunne gjennomføre eventuelle endringer.
Kapasiteten vil si noe om den evne og energi som finnes i organisasjonen til å gjennomføre ulike
endringsprosesser. Det kan skilles mellom generell kapasitet som omhandler hele personalet og
barnehagen, og kapasitet som er spesielt knyttet til endringsarbeid i en barnehage (endringsspesifikk kapasitet).
Eksempler på generell kapasitet:
- God ledelse
- Klar visjon
- Gode strukturer i barnehagen
- Tilgjengelige ressurser
- Personalets evne til å arbeide kollektivt
Eksempler på endringsspesifikk kapasitet:
- I hvilken grad endringen passer til barnehagen
- Om de ansatte kjenner innholdet og prinsippene i endringen
- I hvilken grad det blir etablert støtte for endringsarbeidet
- Hvordan øving på elementene for endringen blir gjennomført
Under implementering /endringsarbeid bør både ledelsen og de ansatte i barnehagen ta for seg
kjennetegnene på generell og endringsspesifikk kapasitet, og gjøre en vurdering av hvordan
denne kapasiteten er og skal vedlikeholdes i løpet av hele prosessen. I dette arbeidet kreves god
ledelse og spesielt god forståelse for endringsledelse.
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Endringsledelse
Å sette i gang endringer for å utvikle og forbedre barnehagen krever at leder har god forståelse
for endringsledelse. Endringsledelse kan deles inn i fire sentrale temaområder
Gi retning for arbeidet
Finn den retningen din barnehage skal ta i endringsarbeidet. Skap klarhet i arbeidet videre, blant
annet ved å utvikle en felles forståelse av oppgaven og ha en felles visjon. Kjernekomponentene
for endringen må være kjent for alle ansatte. Det er også en leders oppgave å motivere og skape
entusiasme for endringen. Utvikling av en implementeringsplan gir i seg selv en retning i
arbeidet.
Utvikle kapasiteten til de ansatte
Det er sentralt at ledelsen stimulerer til ny læring for de ansatte, og gir synlig støtte til arbeidet.
Lederen må selv gå foran som et eksempel når det gjelder å sette seg inn i ny kunnskap.
Endre organisasjonen
Leder kan endre strukturen i barnehagen slik at det fremmer samarbeid og felles læring både
innad i en avdeling og mellom avdelinger. For eksempel at personalet hospiterer på andre
avdelinger i barnehagen eller at det byttes på ansvarsområder innad i avdelingen.
Lede endringer
For å få til endringer er det viktig å bemanne prosjektgrupper, slik at disse kan fungere som
pådrivere i endringsarbeidet. Skape samarbeidsrelasjoner både innad i barnehagen og ut mot
eksterne samarbeidspartnere. Et eksempel er nettverk både innad i barnehagen og mellom
barnehager, samt ekstern veiledning.
Ledelse er avgjørende for å få til endringer. God endringsledelse påvirker de ansattes kapasitet
i en positiv retning. Når kapasiteten øker vil kvaliteten i arbeidet med barna og foreldrene bli
bedre. Det er helt sentralt at ledelsen blir delegert ut til de ansatte i barnehagen.
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Barnehagen som lærende organisasjon
Vi ønsker at arbeidet i barnehagen skal få bedre kvalitet og på den måten gi et kvalitativt
bedre tilbud til barna. En forutsetning for å få dette til er at barnehagene utvikles som lærende
organisasjoner.
Lærende organisasjoner kjennetegnes ved at ansatte i virksomheten kontinuerlig utvikler
kapasiteten de har til å skape resultater de virkelig ønsker, og lærer å se helheten sammen. Ifølge
Peter Senge må vi være villige til å vende speilet mot oss selv og vår egen organisasjon, for å
finne ut hva vi kan forbedre oss på. Senge fremhever fem utviklingsområder som sentrale for å
bygge opp varig læring og endring i en organisasjon, for eksempel barnehage. De fem utviklings
områdene har tre nivåer; individet, teamet/gruppen, organisasjonen.
Fem sentrale utviklingsområder:
1. Personlig mestring
Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker mestringsevnen. Høyere mestringsevne vil
påvirke motivasjonen i positiv retning. Økt grad av mestring kan også forbedre trivselen, skape
trygghet og skape åpenhet for videre utvikling.
2. Felles forståelse av oppgaven – en delt visjon
Ansatte i barnehagen utvikler felles visjoner, basert på en kollektiv forståelse av endringsarbeidet.
3. Forståelsesmodeller
Hvordan vi tenker, tolker og forstår verden på er styrende for våre handlinger i det daglige
arbeidet. Vår forståelse kan etter hvert bli inngrodd i virksomheten og dermed utgjøre en
hindring for utvikling. I en barnehagesammenheng kan dette bety at forståelsen av vårt arbeid
og barnehagens praksis kan være inngrodde og utgjøre en hindring for utvikling.
4. Gruppelæring
Gruppen lærer sammen og tilegner seg felles kompetanse. Vi skal ikke bli like, men arbeide etter
noen felles verdier og med felles læringsprosesser. Gjennom å lære teorier og begreper sammen,
vil de ansatte etter hvert utvikle et felles profesjonelt fagspråk og felles forståelse.
5. Systemtenkning
Dette utviklingsområdet skal integrere og binde sammen de øvrige fire. Hvordan henger de ulike
områdene sammen? Helheten er noe mer og annet enn summen av delene. Her må vi øve oss på
å se barnehagen som et system som stadig er i forandring.

12

| Veileder for implementering i Stavangerbarnehagen

Felles forståelse for endring
En annen måte å forstå organisasjonslæring på er med utgangspunkt i å bygge opp en felles
forståelse i barnehagen. Hvilken felles plattform bygger de ansatte sitt daglige arbeid ut i fra?
Modellen under illustrerer et opplevelsesfelleskap som bygger på at de ansatte lærer sammen og
tilegner seg felles kompetanse. Vi tar utgangspunkt i at person A kommuniserer med person B. I
figuren er det et overlappende felt C som utgjør feltet for felles forståelse. Det er et opplevelsesfelleskap som kan oppstå når noen kommuniserer med hverandre. Både A og B har sine egne
perspektiver, slik at vi ikke snakker om lik forståelse, men felles forståelse. C- nivået er dynamisk,
det vil si at det kan utvides og kvaliteten kan forbedres. I C- nivået ligger etterhvert den felles
pedagogiske plattformen. Gjennom kompetansebygging og refleksjonsarbeid kan dette feltet
utvides og kvaliteten styrkes. Når vi tenker Stavangerbarnehagens basiskompetanse, skal dette
etter hvert feste seg i C- nivået som en felles kvalitet i alle barnehagene i Stavanger kommune.
Det forutsetter systematisk kapasitetsbygging over tid, hvor en arbeider med en metodikk som
treffer det kollektive nivået ( f eks IGP, kollegaveiledning og felles forelesninger). C- nivået utfordres,
utvides og forbedres dersom barnehagene klarer å utvikle seg til lærende organisasjoner. 2

Fig. Modell som illustrerer utvikling av felles forståelse 3

Metanivå

Kontekst

A

B
C

1
3

Ertesvåg & Roland, 2013.s. 106. Boken gir en inngående beskrivelse av denne modellen.
Røkenes & Hansen, 2012

Veileder for implementering i Stavangerbarnehagen |

13

Nettverk
– utvikling av profesjonelle læringsfelleskap
Ledere har behov for ulike virkemidler når de skal planlegge og gjennomføre læring hos de
ansatte. Slike virkemidler er også nyttige for å utvikle planer, aktiviteter og tiltak for å sikre
læring både for den enkelte ansatte og for hele barnehagen. Ett av virkemidlene som er mye
brukt i pedagogiske sammenhenger er Profesjonelle læringsfellesskap (PLF).
Profesjonelle læringsfellesskap omhandler å inngå i forpliktende samarbeid med andre for
å oppnå læring og utvikling gjennom å dele og stille kritisk spørsmål om sin egen praksis.
Gruppens refleksjoner og samarbeid kan bidra til ny og verdifull innsikt for å forbedre sin
pedagogiske praksis.
PLF karakteriseres med følgende sentrale punkter:
- Felles verdier og visjoner. Visjoner som legger vekt på læring.
- Kollektivt ansvar. Arbeidet de ansatte gjør, må være konsistent i tråd med det som er
bestemt i fellesskap.
- Et profesjonelt reflekterende miljø. Ens egen praksisutøvelse må kontinuerlig analyseres.
- Samarbeid. Hele personalet må involveres i utviklingsaktiviteter.
- Gruppe- og individuell læring. Felles drøftinger og refleksjoner.
I tillegg fremheves det som viktig å vektlegge:
- Gjensidig tillit
- Respekt og støtte i kollegiet
- Inkluderende deltakelse med andre aktører
- Nettverksbygging
Her ser vi flere punkter som åpner for å arbeide sammen med andre virksomhetsledere utenfor
egen barnehage, der målet er å skape bedre læreprosesser i barnehagen. Stavanger kommune
anbefaler virksomhetsledere å etablere nettverk sammen med for eksempel 4 andre barnehager.
Gjennom profesjonelle nettverk har man større sannsynlighet for øke kapasitet både individuelt
og som gruppe.
Videre anbefales ekstern veileder som for eksempel kan observere pedagogisk praksis med
påfølgende veiledning. Denne metoden kan utføres ved at medlemmene av nettverket observerer
i en barnehage utenfor sin egen. Som en fortsettelse kan en drøfte og utveksle erfaringer fra
observasjonene i nettverket.
Erfaringer med å utvikle profesjonelle læringsfelleskap viser at arbeidet blant annet blir mer
interessant, en kommer i flytsonen, læringen øker og en får god støtte i en travel hverdag.
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Hindringer for endringsarbeid
Det vil alltid være hindringsmekanismer og utfordringer i endringsarbeid. Vanlige hindringer er
mangel på tid og ressurser som er nødvendige for å gjennomføre endringen. Mangel på materiell
og støttefunksjoner fra ledelse og kommune kan også skape hindringer hos de ansatte. God
ledelse av endringsarbeidet er en suksessfaktor, mens uklar og svak ledelse fort vil bli en
hindring. For liten kontakt mellom de som har utarbeidet endringstiltakene og de som skal
implementere dem vil også kunne utvikle seg til en hindring. Tidligere negative erfaringer med
endringsarbeid kan også føre til skepsis og demotivasjon til nye endringer. Gjennom deltakelse
i for mange endringsprosjekter samtidig, kan de ulike prosjektene utgjøre utfordringer for
hverandre.
Det vil alltid eksistere hindringer i et endringsarbeid. Det gjelder å identifisere dem,
og forsøke å motvirke og redusere virkningen de har.
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Metode:
I-G-P (Individ-Gruppe-Plenum) – et eksempel
IGP-metoden kan brukes i ulike former for drøftinger og refleksjoner i barnehagen. Metoden
kan brukes sammen med praksisfortelling, pedagogisk dokumentasjon (bilder) o.l.
IGP-metoden er godt egnet til bruk i barnehagens felles planleggingstid. Det kreves at møter
avholdes regelmessig og til faste tider for hele kollegiet. Det er viktig å veksle mellom grupper
og plenumssamlinger, og at temaer det reflekteres over raskt blir tatt opp i plenum til videre
refleksjon. Dette kan lede til kollektivt forpliktende beslutninger.
I (individ): Individdelen av metoden bidrar til å fremme selvrefleksjon og aktørprinsippet for den
enkelte. Den enkelte reflekterer selv over de ulike problemstillinger som blir presentert. Denne
prosessen bidrar til en personlig bevisstgjøring om egne refleksjoner og meninger man har om
problemstillingene. Når alle har fått anledning til selvrefleksjon og en bevisstgjøring av egne
meninger, stiller man i utgangspunktet mer likt i fellesdrøftinger. Den innledende fasen kan slik
føre til mer likeverdig drøfting ettersom alle får tenkt gjennom egne erfaringer, synspunkter og
kunnskaper de har om de aktuelle spørsmålene.
G (gruppe): Refleksjon i en gruppe av personer der en strukturert gjennomføring av refleksjon
gir alle taletid. Gruppen må ikke være større enn at alle får taletid og at de fleste våger å ta
ordet. Den enkeltes refleksjoner blir delt med andre og tilbakemelding gis og fås. Felles refleksjoner og ny forståelse utvikles i gruppen. Dette bidrar til ny kollektiv kunnskap.
P (plenum): Videreutvikling av den kollektive kunnskapen. I plenum får man tilgang til hele
personalets refleksjoner, kunnskap og opplevelse av egen praksis. Bidrag fra flere medvirker
til nye refleksjoner om kunnskap og praksis. Dette er grunnlaget for de kollektivt forpliktende
avgjørelsene som blir tatt.
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Eksempel på gjennomføring
Individnivå
• Hver enkelt setter seg for seg selv og tenker gjennom problemstillingene som er tema for
refleksjonen. Den enkelte reflekterer over egne synspunkter knyttet til gitt problemstilling.
• Den enkelte noterer ned egne stikkord som en hjelp til å dele selvrefleksjonene med andre.
Sett av minimum 15 minutter

Gruppenivå
• Gruppeleder og sekretær velges.
• Gruppeleder har ansvar for at alle i gruppen får lik tid til å legge fram sine tanker. Det er viktig
med et trygt og støttende refleksjonsklima.
• Unngå støtende og krenkende merknader som kan hemme prosessen. Det er viktig å unngå
konfrontering.
• Alle har ansvar for at spørsmålene som blir stilt er utdypet og klargjort.
• Sekretæren samler inn gruppens notater, systematiserer ved stikkord de nye refleksjonene
som er kommet fram gjennom drøftingen i gruppen.
• Sekretæren noterer hovedpoengene som skal bli lagt fram i plenum, med utdyping av ett til tre
områder.
Sett av 60 minutter til dette arbeidet.

Plenum
• Plenum ledes av styrer/daglig leder
• Styrer/daglig leder har på gruppenivå ansvar for tidsbruk, språkbruk og refleksjonsprosess.
• Hovedpoengene fra hver gruppe blir lagt fram med utdyping av prioriterte områder.
Hver gruppe presenterer nye momenter som ikke er nevnt av de andre gruppene. Unngå
gjentakelser som vil forlenge og forsinke denne prosessen.
• De samlede, prioriterte områdene legges fram.
• Et demokratisk, forpliktende valg blir gjort. Velg ett til tre endringsområder.
Sett av minimum 45 minutter.

I større kollegier med mange grupper kan plenumsøkten bli tidkrevende. I personal med færre
grupper kan det derimot være en hensiktsmessig og effektiv fremgangsmåte, særlig når arbeidet
etter IGP-metoden er gjort kjent og innarbeidet i personalet.
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Nøkkelbegreper
Det er flere nøkkelbegreper som er viktig å forstå for å kunne jobbe målrettet med implementeringsarbeidet i barnehagen, både overordnet av styrer og på avdelingene av pedagogisk leder. Nedenfor
er det noen sentrale begreper det er viktig å lære seg. Bruk tid på å lære og forstå disse begrepene,
som alle er beskrevet i veilederen. Et tips er å forklare nøkkelbegreper og modeller til en kollega
eller til en venn.
Bruk skjemaet til å sjekke ut om du har en god forståelse av begrepene. Skjemaet kan også
brukes for å sjekke om pedagogisk leder og styrer har en god og felles forståelse av begrepene.

Nøkkelbegreper

Må
bli bedre

Kan
bli bedre

Bra

Må
bli bedre

Kan
bli bedre

Bra

Kjernekomponenter
Innovasjon
Implementeringsdrivere
Kilden /intervensjonen
Initiering
Kommunikasjonsforbindelse
Implementering
Kapasitet

Modeller / metode
Implementeringsmodell (Fixsen)
Modell for utvikling av felles forståelse
IGP-metoden
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Egenvurdering
Levels of Use er et kartleggingsverktøy for implementeringsarbeid i en organisasjon. Verktøyet
er en måte å analysere hvor mye av det planlagte endringsarbeidet som faktisk er tatt i bruk.
Det består av åtte nivåer hvor de tre første karakteriseres som «ikke brukere».

Nivå

Levels of Use

Nivå 1

Første nivå benevnes som ikke i bruk
fordi endringstiltakene er lite kjent
ennå, og innebærer lite eller ingen
involvering.

Nivå 2

Neste nivå orientering betyr at
brukerne er i ferd med å sette seg
inn i innholdet, og får informasjon om
målsetting og ressurskonsekvenser.

Nivå 3

Det tredje nivået forberedelse handler
om at det er vedtatt å bruke endrings
tiltakene i barnehagen, og det plan
legges hvordan dette kan settes i gang.

Nivå 4

Mekanisk bruk innebærer at kjernekomponentene i endringsarbeidet er
tatt i bruk på en relativt enkel måte.
Det mangler foreløpig dybdeforståelse
og de ansatte har ikke gjennomført nok
refleksjonsprosesser. Endringen har
bare i noen grad nådd praksissituasjonene, og de har ikke fått en kollektiv
forståelse av innholdet ennå.

Nivå 5

På dette nivået rutine har bruken av
endringsarbeidet stabilisert seg.
Innholdet har imidlertid i mindre grad
blitt videreutviklet, slik at det kan
brukes på nye måter i nye situasjoner.
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Må
bli bedre

Kan
bli bedre

Bra

Nivå

Levels of Use

Nivå 6

Foredling er et nivå hvor de ansatte
kan innholdet så godt at de kan arbeide
variert, både på kort og lang sikt. Her
er innholdet innført slik at det brukes
på en avansert måte.

Nivå 7

Nivået integrasjon handler om å ha
utviklet en kollektiv forståelse blant
de ansatte, slik at de på en felles måte
kan påvirke målgruppen, som i dette
tilfellet er barn og foreldre.

Nivå 8

Fornyelse er det øverste nivået, og et
sentralt tema her er å videreutvikle
praksis på bakgrunn av evaluering.
Dette innebærer ofte å skape nye
elementer relatert til det opprinnelige
innholdet, slik at det kan brukes på nye
måter og nye situasjoner i barnehagen.

Må
bli bedre

Kan
bli bedre

Bra
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Eksempel på implementeringsplan
Dette eksemplet er ment som et forslag til hvordan en endring kan gjennomføres. Egne mål og tiltak
må formuleres og settes inn i planen. Kolonnen med tiltak beskriver ulike forslag til handlinger som
KAN gjennomføres. Velg ut de som passer i din organisasjon.
Fase 1: Initiering (forankring) - de forberedelser som blir gjort før selve endringen blir satt i gang
Fase 2: Implementering - å sette i verk og gjennomføre selve intervensjonen.
Fase 3: Videreføring – å sørge for at endringen får varig effekt
(Eksemplene følger på de neste tre sidene).

Implementeringsplan for; ______________________________ (mål/tema/endring..)
Hvordan arbeide systematisk for å implementere ______________________________ (eks. hovedmålet/endringen) i barnehagen.

Grønn farge
omhandler personalet
Blå farge
omhandler ledelse
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Delmål 3
Personalet skal få kunnskap om kjernekomponentene i endringen og forstå hva dette vil
innebære i praksis.

Delmål 2
Personalet skal være motiverte til å starte
med ny praksis

- Avklare behov for endring
– hvorfor?

Hovedmål:
-Skriftliggjøre målsettingen for tiltaket
-Personalet skal utarbeide eller bli kjent med
målsettingen.
-Kort beskrivelse om hva som skal implementeres
Delmål 1
Endringen skal være godt planlagt og ha
god struktur

F.eks.
august

- Utarbeide systematiske planer
- Analyse av organisasjonen. F.eks. ståstedsanalyse/
kartlegging
- Avklaring av kapasitet og rammer? F.eks. bruke kriteriene
i «Kvalitetsplanen»
- Motivasjon? Samtale med
pedagogisk lederne og resten av personalet.
Hva skal til for at du….?
- Tiltak for å motivere
- Resurser til rådighet
- Avdekke motstand
- Finne kjernekomponentene
- Operasjonalisere disse til konkrete tiltak

Tiltak

Målsetting

Tidsrom

Fase 1: Initiering (forankringen)
Ansvar

Evaluering
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Delmål 1
Endringen skal være godt planlagt og ha god
struktur

- Ståstedsanalyse/kartlegging mht. motivasjon
- Hva skal til for at du……
- Praksisfortellinger
- Veiledning, tilbakemelding til alle
- Hva vi gjør med de som ikke vil, eller ikke får det til?
- Utarbeide systematiske planer
- Analyse av organisasjonen. F.eks. ståstedsanalyse/
kartlegging
- Avklaring av kapasitet og rammer? F.eks. bruke kriteriene
i «Kvalitetsplanen»

- Avdekke hver enkeltes forståelse for endringsarbeid
(taus kunnskap, holdninger, verdier, ubevisst /bevisst
følelser for motstand)
- Tydelige forventninger
- Hvilke incentiver finnes?

Legge til rette for at personalet er klare og
motiverte for endring.

Se hver enkelt – og bidra til at alle kan se seg
selv utenfra – Mentalisering 1

Tiltak

Målsetting

Mentalisering er evnen til å forstå sine egne og andres følelser, tanker og motiver. Den enkelte
bestreber seg på å forstå seg selv utenfra og andre innenfra.

1 

Tidsrom

Ansvar

Evaluering
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Tidsrom

- Trene på kjernekomponentene, øve inn nye handlinger
på fagmøter, personalmøter, planleggingsdager m.m
- Bruke IGP, øvelser, rollespill, veiledning, praksisfortellinger, dialogkafe, case, feedback, observasjon
(video), barnehagevandring, mm

Alle skal kunne omsette ny teori til praksis

Alle skal oppleve personlig mestring, bli motivert
og forstå betydningen av arbeidet.

Iverksette konkrete tiltak knyttet til hvert enkel kjernekomponent.
- Sette ord på egen og andres praksis, forklare i veiledning/
møter/fagmøter
- Lage praksisfortellinger.
- Barnehagevandring.
- Hospitere (bytte avdeling med en annen) på andre
avdelinger på fløyen
- Motivasjonsarbeid med alle ansatte
- Styrer/fagleder er systematisk mht. støtte og utfordringer
- Gi hver enkelt pedagogisk leder positive tilbakemeldinger,
konstruktive tilbakemeldinger og veiledning.
- Endring skal ha et fokus på pedagogisk leder møter og
i andre møter
- Systematisk: Pedagogisk leder ser, støtter og utfordrer
sine medarbeidere på konkrete ting på hvert avdelings
møte og gjennom veiledning
- Beste praksis på fagmøter, avdelingsmøter
- Medarbeidersamtale/jobbsamtale. Alle skal få personlig
tilbakemelding

- Forelesning, litteratur, drøftinger

Få kunnskap og lære teori om kjernekomponentene

Kjernekomponent 1:
f.eks. autoritative voksne
Kjernekomponent 2:
Kjernekomponent 3:
Kjernekomponent 4:
Pedagogisk ledere/Alle skal kjenne igjen kjernekomponentene i praksis

Tiltak

Målsetting

Fase 2: Implementering
Ansvar

Evaluering
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Tidsrom
- Utarbeide planer for hvordan bruke den enkeltes ressurs
og kompetanse enda bedre
- Utvikle en kompetansebank
- Samarbeide på tvers av avdelinger /grupper
- Er vi gode på noe - gjør mer av det
- Kunnskap om ledelse på møter -endringsledelse
- Lære teori og ulike modeller for implementering
- Bruke implementeringsplan som utgangspunkt
- Kunnskap om implementering
- Samarbeid, medbestemmelse, systematisk og effektivt
arbeid
- Dokumentasjon
- God tidsbruk
- Veiledning og tilbakemelding
- Avdekke behov for ekstra oppfølging/veiledning hos
personalet
- Lage plan for ulike grupper/personer
- Konsekvenser for de som ikke klarer det?
- Hva må vi slutte med og begynne med? Skape en arena for
refleksjon over egen praksis.
- Trening og øvelse, rollespill, IGP
- Konkret tilbakemelding i samtale
- Veiledning
- Barnehagevandring/observasjon
- Tydelige tilbakemeldinger.
- Fagmøter, barnehagevandring
- Hvilke belønninger har vi? Indre motivasjon, opplevelse
av mestring, annet…?
- Fokus på de gode historiene – hvilken effekt endringen
har på barn, foreldre, personal.

Utnytte / ta i bruk personalets ulike ressurser og
interesser

Alle medarbeiderne
skal oppleve tydelige forsterkninger, incentiver

At alle skal kunne omsette ny teori til praksis

-Lederne skal ha god kvalitet på sin
implementeringsledelse

God ledelse
-Lederne skal støtte og utfordre sine med
arbeidere.

Tiltak

Målsetting

Ansvar

Evaluering
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Tidsrom
- Inkludere arbeidet i planer og alle møter (avdeling,
assistent, pedagogisk leder møter)
- Oppfølgingskurs
- Drøftinger
- Opplæring til nyansatte

Vedlikehold av kompetanse

- Opplæring av nytilsatte

Nyansatte skal få kjennskap til våre satsings
områder
Repetisjon og gjennomgang av evalueringer og
resultat så langt.

- Individuelt – gruppe – plenum
- Få kartlagt hvilke utfordringer medarbeiderne, avdelingene
og barnehagen ser for seg.
- Plan for hvordan og hvem skal jobbe videre med dette
- Måloppnåelse?
- Hva kan vi dra nytte av til neste prosess?

Identifisere utfordringer i videreføringsarbeidet
og planlegge hvordan man skal arbeide med
disse utfordringene

Evaluere endringen/resultatene og prosessen

- Planen evalueres og revideres
- hvor er vi i dag?
- hvor vil vi være om f.eks. tre år?
- Holde tema varmt på planleggings dager og i møter

- Spørreskjema, kriterier i Kvalitets-planen, samtale mm.

Delte i evaluering

Resultater så langt – feire så langt vi har kommet! - Personalfest – tale –
- Artikkel eller avisinnlegg
- På hjemmesiden

Tiltak

Målsetting

Fase 3: Videreføring
Ansvar

Evaluering
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