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1 INNLEDNING 

 

1.1 Om strategien og evalueringen 

Kunnskapsdepartementet utarbeidet for perioden 2007-2010 en kompetansestrategi for 

barnehagesektoren kalt ”Kompetanse i barnehagen. Strategi for kompetanseutvikling i 

barnehagesektoren 2007-2010”. Strategien kom i kjølvannet av ny rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver. Strategien hadde som overordnet mål å videreutvikle 

barnehagen som lærende organisasjon med et aktivt forhold til kompetanseutvikling. Målene 

for strategien har vært å:  

a) styrke de ansattes kompetanse innenfor strategiens prioriterte områder og innenfor 

det mandatet lov og rammeplan gir  

b) å styrke barnehageeiers og kommunen som barnehagemyndighet sin rolle i 

kompetanseutvikling  

c) å utvikle praksisbasert og forskningsbasert kunnskap om barnehagen i et 

samarbeid mellom barnehagen og relevante forskningsmiljø. 

Gjennom strategiperioden har det blitt bevilget til sammen 108,8 mill.kr. i ekstra statlige 

midler. Disse midlene har vært kanalisert gjennom fylkesmannsembetene.  

Asplan Viak og Fafo har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført en flerårig 

kartlegging av strategien. Dette er den tredje delrapporten i kartleggingen. Delrapport 1 kom i 

2008. Den handlet om kommunenes arbeid med strategien og om hvilke typer 

kompetansetiltak som ble satt i verk. Delrapport 2 kom våren 2010. Den dekket et bredt felt 

av problemstillinger, bl.a. hvilke effekter kompetanseutviklingstiltakene har hatt på de 

ansattes kompetanse og arbeidspraksis og hvilken betydning strategien har hatt for 

kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rapporten baserte seg hovedsakelig på 

personlige intervjuer med styrere og ansatte i noen case- barnehager, samt med 

barnehagefaglig ansvarlige på kommunenivå.  

I delrapport 3 kartlegger vi mange av de samme problemstillingene som i delrapport 2, men 

denne gangen med bruk av surveydata, som i større grad gir grunnlag for å trekke 

konklusjoner om hvor gyldige ulike funn er for barnehagesektoren som helhet. De sentrale 

problemstillingene for denne delrapport 3 er:  

 Hvilke typer kompetanseutviklingstiltak har blitt gjennomført i strategiperioden? 

 Hvilke effekter har tiltakene hatt på de ansatte kompetanse og praksis? 

 I hvilken grad har strategien påvirket kompetanseutviklingen? 

Det er også gjennomført en spørreundersøkelse til alle kommunene for å undersøke 

kommunenes arbeid med strategien i 2010/2011 og videre planer for årene framover.  

I en egen oppsummerende sluttrapport som er utarbeidet parallelt med denne delrapporten, 

settes funn fra alle de tre delrapportene i sammenheng.  
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1.2 Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for denne delrapporten er elektroniske spørreskjemaundersøkelser blant 

barnehageansatte og blant barnehagefaglige ansvarlige i kommunene. I tillegg har vi brukt 

data fra Lærevilkårsmonitoren. 

1.2.1 Ansatteundersøkelsen 

Ansatteundersøkelsen ble gjennomført i mars 2011. Utvalget for undersøkelsen er trukket fra 

medlemsregistrene til Fagforbundet og Utdanningsforbundet. I barnehagene organiserer 

Fagforbundet både assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og førskolelærere og andre 

med høyere utdanning, men med hovedtyngden i assistent- og barne- og 

ungdomsarbeidergruppa. Utdanningsforbundet organiserer det store flertallet av 

førskolelærerne og også andre med høyere utdanning i barnehagene. Det ble trukket et 

bruttoutvalg på 1500 medlemmer i Fagforbundet og 1000 medlemmer i Utdanningsforbundet. 

De som ble trukket ut fikk en invitasjon per e-post om å delta i undersøkelsen.  

Resultatene fra undersøkelsen som presenteres i denne rapporten, er basert på svar fra 260 

medlemmer i Fagforbundet og 299 medlemmer i Utdanningsforbundet. Det gir en 

svarprosent på 17 prosent i Fagforbundet og 30 prosent i Utdanningsforbundet. En del 

personer i bruttoutvalget hadde feil e-postadresser eller hadde ikke jobbet i barnehage de 

seneste årene. Hadde det vært korrigert for disse, ville svarprosenten vært noe høyere.  

Utvalgene kan ikke sies å være representative for barnehageansatte som helhet. Det skyldes 

dels at ansatte som er uorganiserte, ikke nås når utvalget trekkes fra 

arbeidstakerorganisasjonenes medlemslister. Dette kan bl.a. innebære at ansatte som har 

en mer kortvarig arbeidstilknytning til barnehage er underrepresentert i utvalget. 

Svarprosentene blant fagorganiserte er også nokså lave. Det kan derfor være en fare for 

barnehageansatte med stor interesse for kompetanseutvikling er overrepresentert i 

undersøkelsen. Denne skjevrepresentasjonen kan være en kilde til feil utover de vanlige 

statistiske feilmarginene, særlig når det gjelder spørsmål om deltakelse i 

kompetanseutviklingstiltak og interesse for videre deltakelse.  

Sammenligner man data fra undersøkelsen med data fra Lærevilkårsmonitoren, se pkt 1.2.3. 

viser dataene fra undersøkelsen noe høyere deltakelsesandeler for førskolelærere. Det tyder 

på en viss interessebasert skjevrepresentasjon, slik som ventet, men forskjellene er 

moderate og tyder ikke på en veldig sterk skjevhet. Når det gjelder assistent- og barne- og 

ungdomsarbeidergruppa, mangler vi referansepunkt fra monitoren. 

Svarene i undersøkelsen gir likevel en pekepinn på hva slags kompetanseutviklingstiltak som 

har blitt gjennomført i strategiperioden, hvilke effekter de har hatt og hvilken betydning 

strategien har hatt. Svarene i undersøkelsen blir også sett i sammenheng med andre data fra 

kartleggingen. Ser man disse i sammenheng, er det et godt sammenfall av funn.  
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Tabellen nedenfor viser sammensetningen av de to utvalgene med ansatte etter stillingstype 

og utdanningsbakgrunn.  

 

Tabell 1.1: Stillingstype og utdanningsbakgrunn, andel i prosent innenfor hvert utvalg. 

 Fagforbundet Utdanningsforbundet 

Utdanningsbakgrunn   

Førskolelærer  5 86 

Annen høyere pedagogisk 
utdanning 

 
 5 

 
11 

Annen høyere utdanning  4   0 

Barne- og ungdomsarbeider 25   0 

Annen utdanning på 
videregående nivå 

 
30 

 
  0 

Grunnskole 12   0 

Annen utdanningsbakgrunn 19   2 

   

Stillingstype   

Styrer   1 17 

Avdelingsleder/pedagogisk 
leder 

 
  6 

 
67 

Barne- og ungdomsarbeider 22  

Annen pedagogisk stilling      8 

Assistent 55  

Annet 5   8 

 

I utvalget fra Utdanningsforbundet er det 96 prosent kvinner og 4 prosent menn. 69 prosent 

jobber i kommunal barnehage, 30 prosent i privat barnehage og 1 prosent i andre 

barnehager. 3 prosent er under 25 år, 34 prosent 26-35 år, 39 prosent 36-45 år, 17 prosent 

46-55 år og 7 prosent over 55 år. Når det gjelder erfaring, så har 19 prosent jobbet i 

barnehage i 0-5 år, 35 prosent har jobbet i 6-10 år og 46 prosent i mer enn 10 år.  

I utvalget fra Fagforbundet er det 94 prosent kvinner og 6 prosent menn. 68 prosent jobber i 

kommunal barnehage, 31 prosent i privat barnehage og 1 prosent i andre barnehager. 7 

prosent er under 25 år, 27 prosent 26-35 år, 38 prosent 36-45 år, 22 prosent 46-55 år og 6 

prosent over 55 år. Når det gjelder erfaring, så har 37 prosent jobbet i barnehage i 0-5 år, 29 

prosent har jobbet i 6-10 år og 34 prosent i mer enn 10 år.  

Den vesentligste forskjellen mellom de to utvalgene er at det er vesentlig flere som har 

jobbet kort tid i barnehage i utvalget fra Fagforbundet. Det gjenspeiler at det er flere som har 

kort tid i barnehage blant assistenter og barne- og ungdomsarbeidere enn blant pedaogiske 

ledere og styrere.  
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1.2.2 Undersøkelsen blant barnehagefaglig ansvarlige i kommunene 

Undersøkelsen blant barnehagefaglig ansvarlige i kommunene ble gjennomført i april 2011.  

Spørreskjemaet ble distribuert til alle kommuner (429), samt til bydelsadministrasjonene i 

Oslo (15), totalt 444 skjema. Distribusjonsadresser ble hentet fra registeret som ble benyttet i 

Kunnskapsdepartementets årlige innsamling av data om barnehageutbygging, ventelister og 

dekningsgrader i kommunene (”20-september-undersøkelsen”) høsten 2010. For flertallet av 

kommunene var dette formålstjenlig adressat, men i noen tilfeller har vi måttet videresende 

skjemaet i administrasjonen, eller benytte kommunens generelle epostkasse. Ved 

avslutningen av surveyet var alle adressater registrert som nådd. Til sammen foreligger det 

svar fra 305 kommuner eller bydeler, altså en svarandel på ca 69 %. Dette er noe færre enn 

ved den tilsvarende undersøkelsen i 2008, da svarandelen var 85 % (378 svar), men fortsatt 

kan utvalget betraktes som akseptabelt for formålet. Representasjonen er noe ujevn mellom 

fylkene, den varierer fra 47 % (Finnmark) til 93 % (Vestfold) – men med unntak av Finnmark 

er responsen over 50 % i alle fylker.  

De 305 kommunene/bydelene som har svart på spørreskjemaet omfatter i alt 219574 barn i 

barnehage pr 20.september 2010, altså vel 81 % av alle barn i barnehage. Det betyr at 

utvalget har klart høyere representasjon i store kommuner enn i mindre.  

Undersøkelsen blir i rapporten sammenlignet med data fra en tilsvarende undersøkelse blant 

barnehagefaglig ansvarlige i kommunene som ble gjennomført i 2008 i forbindelse med fase 

1 i kartleggingen. For nærmere informasjon om denne, se pkt 1.3 i rapporten fra første fase 

(Asplan Viak og Fafo 2008).  

 

1.2.3 Lærevilkårsmonitoren 

For å kunne måle utvikling over tid har vi for deltakelsesvariablene sammenlignet data fra 

Lærevilkårsmonitoren for 2005 og for 2009 (Nyen 2005, Dæhlen og Nyen 2009). 

Lærevilkårsmonitoren er en årlig kartlegging av vilkårene for kompetanseutvikling blant 

voksne, der det er lagt særlig vekt på læring i arbeidslivet. Fafo tok initiativet til opprettelsen 

av monitoren, og den har vært gjennomført siden 2003. Data innhentes gjennom Statistisk 

sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser fra et representativt utvalg i befolkningen i alderen 

16-74 år. Dataene brukes som grunnlag for offentlig statistikk på området livslang læring.  

For å framskaffe referansedataene fra Lærevilkårsmonitoren, har vi foretatt egne kjøringer av 

data basert på yrkeskoder. Yrkeskodene som ble valgt ut var kode 3320 Førskolelærer og 

kode 5131 Barne- og ungdomsarbeider o.l fra standarden for yrkesklassifisering (SSB 1998). 

Den førstnevnte koden omfatter kun barnehageansatte. Den sistnevnte koden omfatter både 

assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene, men dessverre omfatter koden 

også andre uten høyere utdanning som jobber med barn og unge, bl.a. ansatte i SFO og i 

ungdomsarbeid. Vi har derfor valgt å presentere monitordata kun for yrkeskode 3320 

Førskolelærere. Resultatene for 2005 er basert på data fra 131 førskolelærere, mens 

resultatene for 2009 er basert på data fra 137 førskolelærere.  

For 2010 har ikke Fafo hatt ansvaret for å analysere monitordataene. NIFU har gjort 

kjøringer av Lærevilkårsmonitoren på data for 2010 for Kunnskapsdepartementet. Disse 

dataene er brukt i rapporten. Vi må ta forbehold om at det kan være mindre forskjeller i 
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definisjoner som kan gjøre at dataene for 2010 ikke er fullt ut sammenlignbare med data for 

2009 og 2005.  
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2 KOMMUNENES ARBEID MED STRATEGIEN OG VURDERING AV 

EFFEKTER - RESULTATER FRA SURVEY 

I dette kapittelet presenterer vi resultater fra undersøkelsen blant barnehagefaglig ansvarlige 

i kommunene. Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2008.  

 

2.1 Organisering og administrativ kapasitet 

Utvalget i 2010 skiller seg ikke særlig ut fra utvalget respondenter i 2008 med hensyn til 

organisering av kommuneadministrasjonen. Om lag 44 prosent av kommunene i 2010- 

utvalget har organisert administrasjonen i kommunen i tre nivåer, med rådmannsnivå, 

kommunalsjefnivå og virksomhetsledernivå. I 2008 var andelen trenivåkommuner i utvalget 

på 42 prosent. Om lag 46 prosent av kommunene i 2010-utvalget har organisert 

administrasjonen i to nivåer, mens 49 prosent oppga det samme i 2008. Omtrent 3 prosent 

av utvalget er organisert i bydeler, det vil si de 10 av Oslos bydeler som har besvart 

undersøkelsen. 8 prosent oppgir “annen organisering”, f.eks. at de har en hybrid modell med 

trenivåorganisering akkurat på barnehageområdet selv om de har en tonivåmodell for øvrig.  

Det har heller ikke skjedd vesentlige endringer i antall årsverk brukt på oppgaver knyttet til 

rollen som barnehagemyndighet. 53 (58) prosent av respondentene opplyser at de benytter 

under 1 årsverk på å ivareta rollen som barnehagemyndighet. 30 (29) prosent oppgir å bruke 

1-2 årsverk, mens henholdsvis 8 (7) og 4 (3) prosent oppgir å bruke 2-3 og 3-4 årsverk på 

denne oppgaven. Ca 5 (2) prosent av respondentene bruker flere årsverk. Tallene i parentes 

viser situasjonen i 2008 – endringene er med andre ord ikke store i løpet av perioden, en 

tilsynelatende svak tendens til større ressursinnsats i myndighetsutøvelsen er ikke 

signifikant. 

 

2.2 Samarbeid mellom kommuner 

En høy andel av kommunene i dette utvalget, om lag 73 prosent, oppgir at kommunen inngår 

i et interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling. Tilsvarende har 71 prosent deltatt i 

felles søknad til fylkesmannen om statlige kompetansemidler. Av svarene til kommunene 

framgår det at samarbeidene kan ta noe ulik form. I noen tilfeller er samarbeidet 

institusjonalisert og formalisert i såkalte RKK (”regionale kompetansekontor) og gjelder flere 

kommunale områder enn barnehagesektoren. Denne samarbeidsformen har vært etablert i 

mange år i Nord-Norge og på deler av Vestlandet. Mindre kommuner har sammen opprettet 

et kompetansekontor finansiert med felles ressurser. Dette sikrer små kommuner 

kompetanse og kapasitet til å drive kompetanseutvikling for egne ansatte. 

Andre kommuner søker midler hver for seg, men samarbeider om kompetansetiltak. Noen 

større kommuner inviterer mindre kommuner i eget omland til å delta på deler av 

kompetanseutviklingstiltak i kommunen. Noen samarbeider på særskilte områder, som for 

eksempel kompetanse knyttet til minoritetsspråklige barn. Andre igjen samarbeider fast om 

visse kompetanseutviklingstiltak, slik som planleggingsdager. 
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2.3 Midler til kompetanseutvikling for barnehageansatte 

239 av 305 kommuner har oppgitt hvor mye som samlet ble brukt til kompetanseutvikling i 

2010, og hvordan disse midlene fordelte seg på kommunale, statlige og andre kilder.  

De 239 som besvarte denne delen av skjemaet representerte omtrent 54 % av alle 

kommuner/bydeler i landet, men de omfattet 188188 av alle barn i barnehage pr 

20.september 2010, altså ca 70 %. Spørsmålet om representativitet handler i denne 

sammenhengen ikke bare om hvor stor del av sektoren som er dekket i dette materialet. 

Årsaken til at noen ikke har besvart spørsmålet kan være at de faktisk ikke har brukt midler til 

kompetanseutvikling lokalt.  

Til sammen rapporterer de 239 kommunene at det brukes 59,3 millioner til 

kompetanseutvikling i 2010. Disse fordeler seg med 31,1 millioner (52 %) av kommunale 

bevilgninger, 24,3 millioner (41 %) fra staten via fylkesmannen, og ca 4 millioner (7 %) andre 

midler. Noen få respondenter beskriver hva som her ligger i ”andre midler”, her oppgis KS, 

NAV, uspesifiserte prosjektmidler, og Utdanningsforbundet/Fagforbundet, men materialet er 

ikke tilstrekkelig spesifisert til at det er hensiktsmessig å fordele disse midlene på kilder.  

 

Figur 2.1: Fordeling av midler til kompetansetiltak i 2010 etter kilde. Mill. kr 

Kompetansemidlene i dette materialet utgjør 315 kroner pr barn i barnehage, men 

variasjonene er store: fra 4800 til 63 kr pr barn. Kommunene som bruker mest er med få 

unntak små kommuner, der tilfeldige variasjoner vil kunne få relativt store utslag.  

Datamaterialet viser hvor store midler til kompetanseutvikling som går over kommunale 

budsjetter, finansiert enten av statlige midler, kommunen selv eller andre midler. Disse 

midlene går til tilbud som i noen tilfeller også ansatte i private barnehager vil kunne delta i, 

samt tilskudd til kompetanseutvikling i private barnehager. Derimot inkluderer tallene ikke 

egne midler som private barnehager og barnehageeiere bruker på kompetanseutvikling.  
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2.4 Fellestiltak fremdeles svært vanlig  

Over 66 prosent av kommunene svarer at de i sin helhet har brukt 

kompetanseutviklingsmidlene på fellestiltak for de barnehageansatte. 30 prosent svarer at 

midlene ble helt eller delvis fordelt ut til enkeltbarnehager, men bare i noen ganske få 

kommuner er det slik at alt fordeles ut til barnehagene. To kommuner gjør dette fordi man 

bare har en barnehage i kommunen. Flere av respondentene opplyser også at barnehagene 

har egne kursmidler som forutsettes brukt etter den enkelte barnehages eller ansattes 

behov.  

Svarene kan tenkes å være preget av at respondentene deltar i en spørreundersøkelse om 

den nasjonale strategien og kun tenker på hvordan de nasjonale midlene fordeles. Mange 

svar i undersøkelsen tyder på at kommunene skiller ganske tydelig mellom egne midler og 

midlene som kommer fra fylkesmannen. Når det gjelder statlige midler via fylkesmannen, 

oppfatter kommunene seg som barnehagemyndighet med en klar forpliktelse til å inkludere 

barnehageansatte i alle barnehager i kommunen. Da vil fellestiltak være et hensiktsmessig 

virkemiddel. Som svarene under viser, brukes det også andre midler både hos eier og i den 

enkelte barnehage til kompetanseutvikling. Når det gjelder egne midler, oppfatter 

kommunene seg ofte mer som eier, uten den samme forpliktelsen til å inkludere private 

barnehager. 

I de tilfellene midlene helt eller delvis tildeles barnehager, oppgir om lag 70 prosent av 

kommunene at ved fordeling til enkeltbarnehager tilgodeses både private og kommunale 

barnehager. Om lag 30 prosent svarer at slike midler ikke blir fordelt til private barnehager, 

men av disse igjen er det nær ¼ som ikke har private barnehager, slik at det reelle tallet er 

24 %. Dette er en noe lavere andel enn i 2008, da det var 34 % som ikke tildelte slike midler 

til private barnehager. Der det er noen, men få private barnehager, oppgis det også at man 

bruker lite på private barnehager.  

Statlige midler vurderes altså i hovedsak som midler som skal gå til både kommunale og 

private barnehager, og da ofte i form av fellestiltak. 

70 prosent av kommunene i dette utvalget opplyser at fellestiltak er obligatorisk for 

kommunale barnehager, mens bare om lag 14 prosent opplyser at det er ”obligatorisk” 

deltakelse for de private barnehagene.  Langt de fleste, 64 prosent, opplyser at de private 

barnehagene får tilbud om å delta, mens 21 prosent ikke har private barnehager. Kun 0,8 

prosent (1 kommune) opplyser at private barnehager ikke får tilbud om å delta i fellestiltak. 

Svarene indikerer at kommunene mener de statlige midlene forplikter kommunene på en 

annen måte enn kommunale kompetansemidler: 

“Kompetanseutvikling er eiers ansvar. Myndigheten forvalter midlene fra Fylkesmannen og 

forplikter å gi alle et tilbud”. 
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254 av kommunene har besvart spørsmålene om hvilke personalgrupper som omfattes av 

felles kompetanseutviklingstiltak. Svarfordelingen er vist i figuren nedenfor: 

 

 

Figur 2.2: Personalgrupper som omfattes av felles kompetanseutviklingstiltak. Antall kommuner. N=254 

I praktisk talt alle disse kommunene nevnes styrere/virksomhetsledere og pedagogiske 

ledere som grupper som er omfattet av fellestiltak. Ofte er de også prioriterte grupper for 

tiltak. Henholdsvis 37 og 39 prosent svarer at disse gruppene er prioriterte. Barne- og 

ungdomsarbeidere og ufaglærte assistenter er også i stor grad inkludert. 82 prosent av 

respondentene svarer at disse gruppene omfattes av tiltakene, mens de er i mye mindre 

utstrekning prioriterte: om lag 14 og 15 prosent svarer at de er prioriterte i forhold til 

kompetanseutviklingstiltakene. Ellers er det få grupper som ikke omfattes av fellestiltakene.  

Noen ansattegrupper er til stede i kommunene i ulik grad. Dette gjelder tospråklige 

assistenter, pedagoger uten lederansvar og andre høyskoleutdannede enn førskolelærere. 

Flere kommuner nevner at de skal gjennomføre kompetanseutviklingstiltak som også 

inkluderer ansatte som ikke arbeider i barnehagene, slik som SFO-ansatte, 

spesialpedagoger, helsesøstre, barnevernstjenesten etc. 

Det er små eller ingen forskjeller mellom undersøkelsene i 2008 og 2011 i hvilke grupper 

som omfattes av de kommunale fellestiltakene.  

 

2.5 Type kompetanseutviklingstiltak 

Undersøkelsen i 2008 viste at alle de fire prioriterte områdene i strategien også prioriteres av 

kommunene, men at området sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole var 

det området som ble prioritert i minst grad.  
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I 2011 har 258 av respondentene besvart denne delen av skjemaet. Disse fordeler seg på 

hovedinnsatsområder slik: 

 

Figur 2.3 Hovedinnsatsområder for kompetanseutvikling. Andel kommuner. N=258 

Svarene i denne undersøkelsen viser at pedagogisk ledelse og språk og språkstimulering 

fortsatt prioriteres av flest kommuner. Henholdsvis 87 og 82 prosent svarer at disse temaene 

er et hovedinnsatsområde for kompetanseutvikling. Deretter følger temaene barns 

medvirkning og samarbeid og sammenheng barnehage skole (om lag 60 prosent). Atferd og 

sosial kompetanse og flerspråklighet og minoriteter blir sagt å være et hovedinnsatsområde 

av henholdsvis 36 og 33 prosent, mens tall, mengder og regning nevnes av 24 prosent. 

Tekstsvarene viser ellers et svært stort mangfold i tema for kompetanseutvikling i 

kommunene: 

 IKT og teknologi 

 Pedagogisk dokumentasjon 

 Voksenrollen 

 Fagområdene i rammeplanen 

 Barn med særskilte tiltak 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Tidlig innsats og tidlig intervensjon 

 Digital kommunikasjon 

 Dannelse 

 Praksisfortellinger 

 Coaching 

 Likestilling 

 Jus i barnehagen 

 Samarbeid barnehage-barnevern 

 ICDP Foreldreveiledningsprogram 

 Veiledningskompetanse 
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 Flerkulturelle studier 

 Filosofi og filosofiske samtaler 

 De minste barna i barnehagen 

 Læringsmiljø 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Lederopplæring 

 Refleksjon over egen praksis 

 Legemiddelhåndtering 

 Barn utsatt for omsorgssvikt 

 Menn i barnehagene 

 Mobbing 

 Barnehagens rom 

 Barnehagens planarbeid 

 Omdømmebygging 

 Fysisk miljø 

 Friluftsliv 

 Barnehagevurdering 

 

Det er interessant å sammenligne svarene fra kommunene med svarene i 

ansatteundersøkelsen, jf kapittel 3.4. I begge undersøkelser framgår det at ledelse og språk 

og språk og språkstimulering har vært viktige områder for kompetanseutvikling, men for øvrig 

er det et ganske stort sprik mellom svarene fra de to undersøkelsene. Langt flere ansatte 

nevner atferd og sosial kompetanse som tema for kurs og opplæring, noen færre nevner 

barns medvirkning og kun et lite mindretall av de ansatte nevner overgang barnehage til 

skole (11 og 3 prosent i ulike grupper, kontra 60 prosent av kommunene). Tiltak som 

organiseres av kommunen er en viktig del av kompetanseutviklingen i barnehagene, men det 

skjer også kompetanseutvikling i tillegg til dette. Kanskje sosial kompetanse i større grad er 

tema som det jobbes med ute i den enkelte barnehage. Ulike respondentgrupper vil 

dessuten ha ulike referanserammer. Ansvarlige på kommunenivå vil trolig ha strategien og 

dens prioriterte områder lengre framme i bevisstheten når de svarer enn de ansatte. Ulik 

tidsreferanse kan også spille inn. Mens det i kommuneundersøkelsen spørres om hva som 

er kommunens hovedinnsatsområder (noe som kan omfatte en lengre planperiode enn ett 

år), er ansatte spurt om tema for kurs og opplæring det siste året.  

Kommunene er også bedt om å karakterisere kompetanseutviklingstiltakene i noen 

hovedkategorier, knyttet til i hvilken grad dette er formelt kompetansegivende tiltak.  
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259 (85 %) har respondert på dette spørsmålet, med følgende svarfordeling:  

 

Figur 2.4: Kompetansetiltakene etter hovedkategori tiltak. Andel kommuner. N=259 

Det er altså mest utbredt med ulike typer etterutdanningstiltak uten formelt 

kompetansegivende status. Om lag 88 prosent opplyser at kommunen har organisert eller 

støttet denne type tiltak i 2010. Uformell læring gjennom hospitering, nettverk, studieturer, 

kollegabasert veiledning og læring gjennom praksis er en del av 

kompetanseutviklingstiltakene i om lag 67 prosent av kommunene, mens videreutdanning er 

en del av tiltakene i 50 prosent av kommunene. Svarmønsteret er mye det samme som i 

forrige undersøkelse. I 2008 var tilsvarende resultater 91 prosent for etterutdanning, 75 

prosent for uformell læring og 58 prosent for videreutdanning.  

257 (84 %) har respondert på spørsmålet om tiltakene er individ- eller profesjonsbaserte, 

med følgende svarfordeling:  

 

Figur 2.5: Individ-, virksomhet- eller profesjonsbaserte tiltak. Andel kommuner. N=257 

Tiltakene er i noe større grad profesjons- og yrkesbaserte (72 prosent) og 

virksomhetsbaserte (71 prosent) enn individbaserte (51 prosent), men hovedinntrykket er at 

det her skjer en stor grad av blanding av individbaserte, profesjons- eller yrkesbaserte og 

virksomhetsbaserte kompetansetiltak i et flertall av kommunene. 
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2.6 Halvparten bruker mer midler i 2010 enn i 2008 

 

 

Figur 2.6: Ressursbruk til kompetansetiltak i 2010 sammenlignet med 2008. Andel kommuner. N=265 

Om lag 46 prosent av kommunene i utvalget opplyser at de brukte mer midler på 

kompetanseutvikling for barnehagesektoren i 2010 enn i 2008. 36 prosent svarer at de 

bruker omtrent det samme i 2010 som i 2008. I 2008 svarte 74 prosent at de brukte mer 

midler på kompetanseutviklingstiltak i 2008 enn de gjorde i 2006. 23 prosent svarte at de 

brukte omtrent samme beløp i 2008 som i 2006. Tallene kan tyde på at innføringen av 

kompetanseutviklingsmidlene medførte at svært mange kommuner brukte mer på 

kompetanseutviklingsmidler. Denne utviklingen har fortsatt i perioden 2008 til 2010, men i 

mindre grad. Også en god del av de ansatte, jf kap 5, opplever at de deltar mer på 

kompetanseutvikling enn de gjorde før strategiperioden.  

Kommunene ble bedt om å kommentere eventuelle økninger eller reduksjonen i bruk av 

midler. Dette har i overkant av 50 kommuner gjort.  Det peker seg ut noen gjennomgående 

forklaringer på økte midler til kompetanseutvikling: 

 Det statlige tilskuddet har blitt høyere. 

 Det har blitt et større fokus på kvalitet i barnehagene og dermed på 

kompetanseutvikling 

 Oppvekstsektoren ses i sammenheng, slik at kompetanseutvikling i barnehagene 

ses i forhold til tiltak i skolen. 

 

Begrunnelsen i kulepunkt 1 blir hyppigst anført av begrunnelsene over. 

Når det gjelder kommuner som oppgir at de bruker mindre ressurser i 2010 enn i 2008, 

pekes det på reduserte kommunale budsjetter generelt. 
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2.7 Kompetanseutviklingsplaner 

Allerede i 2008 hadde en stor andel kommuner utarbeidet kompetanseutviklingsplaner. 75 

prosent av kommunene hadde utarbeidet en kompetanseutviklingsplan i 2007/2008, og 

ytterligere 12 prosent hadde gjort det på et tidligere tidspunkt.  

I 2011 ble kommunene også spurt om de har en egen kompetanseutviklingsplan, eventuelt 

sammen med andre kommuner. 268 har besvart dette spørsmålet (88 %). Disse fordeler seg 

slik: 

 

Figur 2.7: Kompetanseutviklingsplaner i kommunene 2010. Andel kommuner. N=268 

Samlet har 84 % av alle kommunene en slik plan, altså om lag samme andel som i 2008. De 

fleste av disse har en egen plan (78 %), mens 44 % inngår også i en plan sammen med 

andre kommuner (altså en betydelig overlapping). Det framgår ikke i hvilken grad dette er ett 

og samme dokument, eller om det er snakk om separate, integrerte eller samordnede 

dokumenter.  

Det er indikasjoner på at det har skjedd en økning i andelen av kommunene som har en 

kompetanseutviklingsplan hvis man sammenligner med tiden før strategiperioden. En 

undersøkelse fra Høgskolen i Vestfold (Aanderaa et al 2006) fra 2006 viser at 50 prosent av 

kommunene den gang hadde en kompetanseutviklingsplan. (Undersøkelsen har imidlertid et 

relativt lavt antall respondenter (54), som heller ikke er helt tilfeldig trukket. Estimatet på 50 

prosent er derfor usikkert.) 

Vår undersøkelse tyder på at kommunene vil fortsette å ha kompetanseplaner også etter 

strategiperioden. Kommunene ble også spurt om de har kompetanseutviklingsplaner som 

dekker perioden etter at strategiperioden for de statlige midlene er utløpt. 44 prosent av 

kommunene i dette utvalget svarer bekreftende på dette. Om lag 49 prosent svarer at de 

kommer til å utarbeide eller omarbeide kompetanseplaner, mens drøye 7 prosent svarer at 

de ikke har slike planer. Planene kan ta ulik form, enten som en egen 

kompetanseutviklingsplan for barnehagene, en felles plan for oppvekstsektoren, som del av 

en felles kompetanseplan i kommunen eller en felles plan for flere kommuner. 
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Når så mange kommuner fortsetter å ha kompetanseutviklingsplaner også etter utløpet av 

strategiperioden, er det mulig å tolke det som at det er mer systematikk i arbeidet med 

kompetanseutvikling i barnehagesektoren. En plan i seg selv skaper ikke 

kompetanseutvikling, men kan tolkes som at kompetanseutvikling står mer sentralt som 

tema. Hvorvidt denne utviklingen skyldes strategien eller en mer generell økt 

oppmerksomhet om kompetanseutvikling i kommunesektoren, er ikke lett å fastslå. I 

strategiperioden har det vært et generelt økende fokus på kompetansearbeid i 

kommunesektoren. I Hovedtariffavtalen 2008 til 2010 kapittel 3.3 for kommunesektoren 

(Hovedtariffavtalen (HTA) 1/5 2008 – 31/4 2010) stod det blant annet følgende: “Arbeidsgiver 

har ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. 

På bakgrunn av kartleggingen skal det utarbeides en plan for gjennomføring av 

kompetansehevende tiltak.” Svært mange kommuner enten har, eller er i ferd med å 

utarbeide, et planverk som omfatter både overordnede kompetanseplaner og 

sektorkompetanseplaner.  

 

2.8 Samarbeid med kompetansemiljø 

Kommunene samarbeider både med universiteter og høyskoler og private kompetansemiljø. 

Private kompetansemiljø kan være alt fra private stiftelser og lignende (Reggio Emilia etc), 

enkeltpersoner som har etablert eget foretak eller mindre konsulentmiljø. KS’ 

konsulentselskap KS konsulenter er også nevnt. 

Litt over 75 % av respondentene rapporterer at de samarbeider med eksterne 

kompetansemiljøer i en eller annen form, men ofte handler dette om kjøp av ferdige kurs 

eller kurspakker. Det er likevel en betydelig andel av respondentene som også hevder at de 

samarbeider om skreddersøm av kurstilbud. Slik fordeler dette samarbeidet seg blant 

respondentene:

 

Figur 2.8: Antall respondenter/kommuner som samarbeider med eksterne kompetansemiljøer om tiltak. N=305 

Til sammen oppgir 230 av 305 respondenter at de har en eller annen form for slikt 

samarbeid, enten med universiteter/høyskoler eller med private tilbydere/kompetansemiljøer.  
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Det er flere kommuner som samarbeider med universiteter og høyskoler enn som 

samarbeider med private tilbydere og kompetansemiljøer. Samarbeidet med universitets- og 

høyskolesektoren er også tettere i den forstand at tilbudene fra universitetene og høyskolene 

oftere synes å være skreddersydd til behovene lokalt, mens tilbudene fra private tilbydere og 

kompetansemiljøer oftere synes å være allerede etablerte kurs.    

 

2.9 Kommunenes oppfølging av resultater 

Kommunene ble spurt om de evaluerer gjennomførte kompetansetiltak. 

Kun 6 prosent svarte nei på dette spørsmålet. Om lag 66 prosent svarer at enkelte 

kompetansetiltak blir evaluert, mens 24 prosent svarer at de evaluerer kompetansetiltakene 

gjennom systematisk bruk av medarbeiderundersøkelser. Om lag 20 prosent svarer at de 

evaluerer ved systematisk bruk av evalueringsskjema til deltakerne, mens 15 prosent gjør 

det ved hjelp av systematisk gjennomføring av brukerundersøkelser. 

Noen oppgir at de evaluerer kompetanseplanen årlig. Flere oppgir at de har en styrergruppe 

som vurderer og evaluerer organisering og innhold i gjennomførte kompetansetiltak med 

tanke på planlegging av neste tiltak. Andre kommuner oppgir at de har en egen 

kompetansegruppe eller opplæringsteam som innhenter erfaringer fra barnehagene. 

Kommunene fikk også spørsmål om de hadde kunnet observere resultater av iverksatte 

kompetanseutviklingstiltak. Svarene viser at kommunene særlig har observert mer fornøyde 

styrere som følge av kompetanseutviklingstiltakene. De har også observert flere positive 

tilbakemeldinger gjennom enkelthenvendelser, media etc. og bedre resultater i 

medarbeiderundersøkelser. En noe mindre andel har fått flere førskolelærere og bedre 

resultater i brukerundersøkelsene. Langt færre svarer at de har kunnet observere mindre 

turnover, mindre sykefravær eller færre dispensasjoner i barnehagene som følge av de 

gjennomførte kompetansetiltakene. Ellers er det flere som påpeker at det er krevende å 

evaluere effekten av kompetanseutviklingstiltak. 
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Figur 2.9: Andel kommuner som kan observere ulike effekter av kompetanseutviklingstiltak. N=251 

 

2.10  Omfanget av kompetanseutviklingstiltak framover 

 

Figur 2.10: Tror du at omfanget av kompetanseutviklingstiltak i kommunen vil endre seg nå etter at 
strategiperioden 2007-2010 har utløpt? (N=257) 

Et stort flertall, drøye 70 prosent av kommunene, svarer at de på nåværende tidspunkt ikke 

tror aktiviteten vil endre seg vesentlig, i form av omfang av kompetanseutviklingstiltak i 

kommunen, etter at strategiperioden er utløpt.  Om lag 18 prosent svarer at aktiviteten trolig 

vil gå ned etter strategiperioden. Nesten 12 prosent svarer at aktiviteten vil øke.  
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Når vi sammenstiller forventet aktivitetsendring med kommunens organisering, finner vi en 

svak tendens til at kommunene med tonivå-organisering har lavere forventninger til 

aktivitetsnivået enn de som har en trenivåmodell (med barnehage- eller oppvekstsjef). Ca 19 

% av tonivåkommunene regner med at aktiviteten vil gå ned etter utløpet av strategiperioden, 

mens ca 10 % av trenivåkommunene tror det samme. Andelen som tror på økt framtidig 

aktivitet er imidlertid den samme (hhv 13 % og 12 %). Det er bare 6 av Oslos bydeler som 

har besvart dette spørsmålet, men her forventer hele 4 av disse en reduksjon i aktiviteten.  

Det ser ut til å være en viss sammenheng mellom kommunenes framtidsutsikter med hensyn 

på kompetansetiltak, og faktorer som kommunestørrelse og kapasitet i administrasjonen. I 

kommunene som tror at aktiviteten kommer til å gå ned er det omtrent 2,0 årsverk pr 1000 

barn i barnehage, mens det i kommunene som tror på uendret eller økende aktivitet er 

henholdsvis 3,9 og 2,8 årsverk pr 1000 barn.  

Om lag 17 prosent av respondentene svarer at videreføringen er betinget av at de statlige 

midlene videreføres på samme nivå også etter strategiperioden. Nedenfor siterer vi noen 

svar som kan sies å være typiske for denne respondentgruppa: 

“Barnehagemyndigheten har ikke midler til felles tiltak for barnehagene utenom statlige 

tilskudd.” 

“Dersom kommunene får midlar frå staten vil dette halde fram. Vert midlane auka, vil 

aktiviteten også auke. Vert dei minka eller tatt vekk, blir det lite til kompetanseheving.” 

De kommunene som sier at de vil være avhengige av statlige bevilgninger/øremerkede 

tilskudd for å videreføre arbeidet med kompetanseutvikling på samme nivå som tidligere, er 

mye mer pessimistiske på kompetanseutviklingens vegne enn de som ikke nevner dette som 

en betingelse: 50 % av dem tror aktiviteten kommer til å gå ned etter strategiperioden (mot 

18 % i materialet samlet). Disse kommunene er gjennomgående større enn de som ikke 

nevner statlige midler som en nødvendig forutsetning: i gjennomsnitt hadde de ca. 1840 barn 

i barnehagen høsten 2010, mot ca. 600 i de kommunene der denne betingelsen ikke ble 

nevnt. De har også jevnt over en høyere andel av denne innsatsen dekket av staten: 54 %, 

mot 38 % for de kommunene som ikke oppgir en slik betingelse. 

Materialet gir i seg selv ikke grunnlag for å konkludere om hvorvidt statlige øremerkede 

tilskudd er nødvendige for å opprettholde nivået på kompetanseutviklingen, men når såpass 

få hevder at de er absolutt avhengige av at tilskuddene videreføres eller økes, kan det være 

et utslag av at dette er virksomhet som utgjør en nokså beskjeden andel av totalaktiviteten i 

sektoren; de statlige kompetanseutviklingsmidlene er i størrelsesorden en promille av samlet 

statlig driftstilskudd til barnehager, og i gjennomsnitt disponerer 

kompetanseutviklingspostene mellom 1 og 2 promille av samlet driftsbudsjett i barnehagene. 

Det kan bety at for flertallet av kommuner vil det være tale om små omdisponeringer for å 

opprettholde nivået.  
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3 KOMPETANSEUTVIKLINGSTILTAKENE 

 

3.1 Typer av tiltak 

Vi kan skille mellom fire nivåer av kompetanseutviklingstiltak. Skillet mellom dem går på 

hvorvidt de gir formell kompetanse, hvorvidt tiltaket er et opplæringstiltak og på hvorvidt 

aktiviteten også har andre formål enn læring.  

Videreutdanning er alle former for utdanning og opplæring som gir formell kompetanse, f.eks. 

studiepoeng eller kompetanse på videregående skoles nivå. ”Kurs og annen opplæring” 

inkluderer alle former for opplæringstiltak som ikke gir formell kompetanse. ”Andre 

læringsaktiviteter” omfatter alle tiltak som har læring som formål, men som ikke er opplæring. 

Til slutt kan man også gjennom tiltak bevisst legge til rette for uformell læring, det vil si læring 

som skjer gjennom aktiviteter som ikke primært har læring som formål. Et eksempel på et 

slikt tiltak er hospiteringsordninger, hvor læringen skjer ved å være med på de daglige 

aktivitetene i en annen barnehage.  

Kildene for de dataene vi presenterer i kapittel 3, 4 og 5 er undersøkelser blant ansatte i 

barnehagene. 

 

3.2 Andel som har deltatt i ulike tiltak  

19 prosent av de pedagogiske lederne og styrerne har deltatt i formell videreutdanning de 

siste 12 månedene. Også 19 prosent av assistentene og barne- og ungdomsarbeiderne og 

andre stillinger har deltatt i formell videreutdanning de seneste 12 månedene. 

Sett over hele perioden 2007-2011, har 43 prosent av pedagogiske ledere og styrere og 32 

prosent av assistenter og barne- og ungdomsarbeidere og andre stillinger deltatt i 

videreutdanning. 
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Figur 3.1: Deltakelse i formell videreutdanning, etter stillingstype. N=558. 

Det er de med annen høyere utdanning enn førskolelærerutdanning, som har høyest 

deltakelse i videreutdanning. I denne gruppen har en av tre deltatt i videreutdanning de siste 

12 månedene. Dette har sammenheng med at de tar tilleggsutdanning for å kvalifisere for 

arbeid i barnehage.  

Det kan tenkes at vi generelt måler for høye deltakelsesandeler i undersøkelsen. Grunnen til 

dette er at frafallet i utvalgene er høyt og at det er sannsynlig at de som er mest interessert i 

kompetanseutvikling i større grad enn andre har svart.  

Lærevilkårsmonitordata tyder på at det har skjedd en økning i videreutdanningsdeltakelsen i 

strategiperioden. Data fra Lærevilkårsmonitoren viser at andelen førskolelærere som hadde 

deltatt i formell videreutdanning i 2005 var på 9,6 prosent. I 2009 hadde andelen økt til 15,5 

prosent. I henhold til kjøringer fra NIFU gjort for Kunnskapsdepartementet, hadde andelen for 

2010 gått noe ned til 12,8 prosent. 

På grunn av ulike utvalgsopplegg kan ikke monitordataene sammenlignes direkte med data 

fra kartleggingsundersøkelsen i 2011. Differansen mellom tallene fra Lærevilkårsmonitoren 

og den separate undersøkelsen har mest sannsynlig sammenheng med en viss skjevhet i 

utvalget i den separate undersøkelsen.  

Flere førskolelærere deltar i videreutdanning i 2009 enn gjennomsnittet for arbeidslivet som 

helhet (16 kontra 8 prosent). Sammenligner man med andre med høyere utdanning inntil fire 

år, ligger deltakelsesandelen også høyere blant førskolelærere (16 kontra 12 prosent blant 

sysselsatte 22-66 år).   

Deltakelsen i kurs og annen opplæring som ikke gir formell kompetanse, er høy både i 

assistent/fagarbeidergruppa og blant pedagogiske ledere og styrere. Høyest deltakelse i kurs 

og annen opplæring som ikke gir formell kompetanse finner man blant pedagogiske ledere 

og styrere. Assistent- og fagarbeidergruppa har imidlertid også en deltakelse som ligger 

høyt.  

19 % 
24 % 

19 % 
14 % 

Har deltatt i videreutdanning
siste 12 måneder

Har deltatt i videreutdanning i
løpet av perioden 2007-2010

Deltakelse i formell videreutdanning 

Pedagogisk leder/avdelingsleder,
styrer

Assistenter, barne- og
ungdomsarbeidere og andre
stillinger
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Figur 3.2: Deltakelse i kurs og annen opplæring, etter stillingstype. N=558 

I begge grupper ligger deltakelsen både i formell videreutdanning og i kurs og annen 

opplæring som ikke gir formell kompetanse høyere enn i arbeidslivet som helhet (Dæhlen og 

Nyen 2009, Wiborg og Skule 2011). 

Også når det gjelder kurs- og opplæringsdeltakelse må man ta forbehold for at funnene i 

utvalgene ikke nødvendigvis er representative for barnehageansatte som helhet. 

Flere deltar i kurs og opplæring i strategiperioden enn tidligere. Data fra 

Lærevilkårsmonitoren viser at andelen førskolelærere som deltok i kurs og annen opplæring 

som ikke gir formell kompetanse, økte fra 66,2 prosent i 2005 til 74,1 prosent i 2009. I 

henhold til kjøringer fra NIFU gjort for Kunnskapsdepartementet, hadde andelen for 2010 falt 

til 70,5 prosent. 

Avviket mellom monitorresultatene og surveyresultatene har trolig sammenheng med en viss 

skjevhet i utvalget i den separate surveyen.  

Førskolelærere har en høyere kursdeltakelse (74 prosent) enn både arbeidslivet som helhet 

(51 prosent) og andre med kort høyere utdanning (63 prosent). 

I undersøkelsen har vi også målt forekomsten av aktiviteter og ordninger hvor man bevisst 

prøver å legge til rette for uformell læring, det vil si på andre måter enn gjennom opplæring, 

blant annet gjennom hospiteringsordninger som gir mulighet for å jobbe i andre barnehager, 

jf figur 3.3.  

Om lag halvparten av de barnehageansatte har deltatt i prosjekt- eller utviklingsarbeid i løpet 

av det siste året. Slikt arbeid omfatter brede grupper av de ansatte, ikke bare styrere og 

pedagogiske ledere, men også i stor grad barne- og ungdomsarbeidere og assistentgruppa.  

En av tre pedagogiske ledere/styrere og en av fem assistenter/barne- og ungdomsarbeidere 

har besøkt andre barnehager for å lære av dem, noe som er et relativt høyt tall. Derimot er 
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hospiteringsordninger lite utbredt i sektoren. Deltakelse i slike ordninger er noe høyere i 

assistentgruppen enn i gruppen av pedagogiske ledere og styrere.  

 

 

Figur 3.3: Andel som har deltatt i ulike aktiviteter som legger til rette for læring, etter stillingstype. N=474-494 

En annen faktor som kan bidra til læring, er at man har anledning til å diskutere sine behov 

for nye kunnskaper og ferdigheter med ledelse/overordnede. 66 prosent av pedagogiske 

lederne/styrerne og 55 prosent i assistent/barne- og ungdomsarbeidergruppen har i løpet av 

det siste året diskutert sine behov for nye kunnskaper og ferdigheter med overordnede.  

I Lærevilkårsmonitoren finnes det et etablert mål for ”læringsintensivt arbeid”. Et 

læringsintensivt arbeid er et arbeid som gir gode vilkår for uformell læring, og kjennetegnes 

ved at det både stilles høye krav til læring i jobben og at det finnes gode muligheter for å 

lære seg det man trenger å lære. Andelen med et slikt læringsintensivt arbeid blant 

førskolelærerne har økt fra 61,2 til 65,4 prosent fra 2005 til 2009. Endringen er såpass liten 

at den ikke er statistisk pålitelig. I henhold til kjøringer fra NIFU gjort for 

Kunnskapsdepartementet, er tilsvarende andel for 2010 på 74,0 prosent. Vi må forbehold for 

muligheten for at monitordataene fra 2010 ikke er fullt sammenlignbare med data for 2009 og 

2005.  

Andelen med et læringsintensivt arbeid blant førskolelærere (65 prosent) er omtrent på linje 

med arbeidslivet som helhet (63 prosent) og noe lavere enn blant andre med kort høyere 

utdanning (71 prosent).  

 

3.3 Videreutdanning 

Barnehagesektoren er et eksempel på et yrkesbasert arbeidsmarked, der visse typer formell 

utdanning er den vanlige kvalifiseringsveien inn til et gitt arbeid (Marsden 1986). I 

barnehagesektoren er det lovbestemt krav om pedagogisk kompetanse på høyere 
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utdanningsnivå for å inneha pedagogiske lederstillinger. Selv om dispensasjon kan gis, er 

førskolelærerutdanning dermed den naturlige kvalifiseringsveien inn til pedagogiske 

lederstillinger. Samtidig er det i barnehagene et betydelig innslag av et ufaglært åpent 

arbeidsmarked gjennom en stor gruppe assistentstillinger, som det ikke kreves formell 

pedagogisk kompetanse for. Med Reform 94 ble faget ”barne- og ungdomsarbeider” innført 

som en fagopplæring på videregående nivå rettet mot arbeid med barn og unge. Barne- og 

ungdomsarbeiderfaget har etablert seg som en relevant utdanning for arbeid i barnehagene 

og representerer et forsøk på å skape en fagarbeiderkategori i sektoren. I motsetning til 

førskolelærerutdanningen er det imidlertid ingen krav i lov, forskrift eller sentral tariffavtale 

om at man har faget for å få ansettelse i bestemte stillinger.  

Ansatte som har en førskolelærerutdanning eller annen høyere pedagogisk utdanning i bunn, 

har muligheter for å ta formell videreutdanning innenfor ulike områder og rettet mot ulike 

funksjoner. Hele 8 prosent i denne gruppen har tatt formell videreutdanning innen veiledning 

de seneste fire årene. Spesialpedagogikk (5 prosent) er et annet viktig område for 

videreutdanning i denne ansattegruppen. De som med annen høyere utdanning i bunn, har 

tatt småbarnspedagogikk som videreutdanning (5 prosent) for å kvalifisere seg til 

førskolelærerarbeid i barnehage, utgjør også en viktig del av videreutdanningen i gruppen 

med høyere utdanning. Andre områder som det er et viss innslag av videreutdanning 

innenfor er ledelse, utviklingsarbeid og IKT.  

Høgskolen i Vestfold skrev i 2006 en serie delrapporter om etter- og videreutdanning i 

barnehagesektoren (Moser et al 2006). En undersøkelse som da ble gjort blant styrere, viser 

at veiledning, spesialpedagogikk og ledelse var de temaene som noen tok videreutdanning 

innenfor i flest barnehager. Sammenlignet med den undersøkelsen, synes 

småbarnspedagogikk å ha en relativt større plass nå, men det må tas forbehold om at 

analyseenhetene i HiVe-undersøkelsen og i vår undersøkelse er ulike (barnehager kontra 

ansatte).  

Assistenter uten pedagogisk utdanning og barne- og ungdomsarbeidere må vende tilbake til 

det formelle utdanningssystemet dersom de skal oppkvalifisere seg til pedagogiske 

lederstillinger (uten å være tilsatt på dispensasjon). Det er likevel lite av videreutdanningen i 

barnehagesektoren som skyldes at assistenter/barne- og ungdomsarbeidere tar 

førskolelærerutdanning. I assistent/barne- og ungdomsarbeidergruppa er det ca 4 prosent 

som har deltatt i slik videreutdanning de seneste fire årene, mens bare noen få som er 

registrert som førskolelærere på undersøkelsestidspunktet hadde kvalifisert seg som 

førskolelærere gjennom slik videreutdanning de seneste fire årene. (Det kan imidlertid tenkes 

at noen som tar førskolelærerutdanning har hatt arbeidserfaring i barnehage fra før, men 

uten å tenke på førskolelærerutdanningen som videreutdanning.)   

Derimot er det et ganske betydelig innslag i utvalget av assistenter som tar formell 

videreutdanning som barne- og ungdomsarbeider, selv om dette som regel ikke gir adgang til 

annen type arbeid i barnehagen enn de allerede har. Hele 15 prosent av assistent- og barne- 

og ungdomsarbeidergruppa har tatt videreutdanning som barne- og ungdomsarbeider de 

seneste fire årene. Dette er sannsynligvis ikke et helt representativt tall for denne gruppen 

barnehageansatte pga utvalgsskjevhet, men indikerer at slik videreutdanning har et visst 

omfang.  
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Motivet for å ta videreutdanning er i svært stor grad eget initiativ og interesse. Formelle krav 

til kompetanse og oppfordringer fra arbeidsgiver har litt større betydning for pedagogiske 

leder- og styrergruppa enn for barne- og ungdomsarbeidere/assistenter.  

 

Figur 3.4: Motiv for å ta videreutdanning, etter stillingstype. Andel i prosent blant barnehageansatte som har 
deltatt i videreutdanning i perioden 2007-2011. N=174 

Selv om deltakelsen i videreutdanning som oftest stammer fra et individuelt initiativ, legger 

arbeidsgiver i ganske stor grad til rette for at pedagogiske ledere/styrere kan delta. Derimot 

legger arbeidsgiverne i mindre grad til rette for at assistenter/barne- og ungdomsarbeidere 

kan delta i videreutdanning. Uansett om man ser på stillingstype eller på 

utdanningsbakgrunn, er det en klar forskjell mellom førskolelærergruppa på den ene siden 

og assistent/fagarbeidergruppa på den andre. Kommunene og andre barnehageeiere synes 

derfor å ha en politikk for å videreutdanne førskolelærere og å kvalifisere andre med høyere 

utdanning, men i mindre grad en bevisst politikk for å oppkvalifisere assistenter til å bli barne- 

og ungdomsarbeidere eller drive annen videreutdanning av assistenter.  
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Figur 3.5: Deltakere i videreutdanning som har fått ulike typer tilrettelegging fra arbeidsgiver, etter stillingstype. 
Andel i prosent blant barnehageansatte som har deltatt i videreutdanning i perioden 2007-2011. N=174 

Forskjellen mellom ansattegruppene er størst når det gjelder mulighetene for å kunne ta 

deler av utdanningen i arbeidstiden, men også når det gjelder dekning av kursavgifter er det 

klare forskjeller. 40 prosent av de pedagogiske lederne/styrerne som har deltatt i 

videreutdanning fikk både dekket kursavgifter e.l. og kunne ta deler av utdanningen i 

arbeidstiden. Tilsvarende andel blant assistenter og barne- og ungdomsarbeidere er 12 

prosent.  

Tilbudene er i ulik grad tilrettelagt for ulike grupper. Mens 50 prosent av de pedagogiske 

lederne og styrerne som har tatt videreutdanning, har deltatt i tilbud som er tilrettelagt for 

barnehageansatte, er det kun 23 prosent av assistentene/barne- og ungdomsarbeiderne som 

har gjort det samme. Assistentene og barne- og ungdomsarbeiderne deltar i langt større grad 

i ordinære tilbud som også andre enn barnehageansatte kan delta i. I begge grupper har de 

fleste som har deltatt i barnehagetilpassede tilbud, deltatt i tilbud som er tilpasset 

barnehageansatte generelt, mens en liten andel har deltatt i tilbud som er skreddersydd til 

barnehageansatte i den kommunen de jobber i.  

 

3.4 Kurs og annen opplæring 

Kurs og andre opplæringsaktiviteter som vi omtaler i dette avsnittet, gir ikke formell 

kompetanse som er anerkjent av utdanningssystemet, i motsetning til 

videreutdanningstilbudene vi omtalte i avsnitt 3.3, som f.eks. gir studiepoeng eller 

kompetanse på videregående nivå.  

I alt 81 prosent av pedagogiske ledere og styrere har deltatt i kurs og opplæring som ikke gir 

formell kompetanse de seneste 12 månedene. Blant assistenter og barneungdomsarbeidere 
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og andre stillinger har 65 prosent deltatt i minst ett slikt opplæringstiltak de seneste 12 

månedene.   

Barnehageansatte deltar i mange ulike typer kurs- og opplæringstilbud. Opplæringstilbud i 

barnehagen selv og tilbud i kommunen når flest. Blant pedagogiske ledere/styrere er det 

også mange som har deltatt i tilbud arrangert av private kursleverandører. De som arbeider i 

private barnehager har også ofte deltatt i tilbud i regi av den private barnehageeieren. Det 

gjelder 40 prosent av de pedagogiske lederne og styrerne som jobber i private barnehager 

og 31 prosent av assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og andre stillinger.   

 

 

Figur 3.6: Andel som har deltatt i ulike opplæringstilbud de seneste 12 månedene, etter stillingstype. N=518 

Kategoriseringen av tiltak i figuren er primært basert på hvor opplæringen skjer og 

sekundært på hvem som står for den. Både høyskoler, universiteter og private 

kursarrangører kan tenkes å være inne som tilbydere på tiltak som finner sted i den enkelte 

barnehage eller på kommunenivå eller hos private barnehageeiere. Med ”tilbud arrangert av 

høyskoler eller universiteter” og ”tilbud arrangert av private kursarrangører” måler vi 

deltakelse hvor en eller flere ansatte reiser ut til høyskolen eller kursarrangøren for å delta.  

Assistenter og barne- og ungdomsarbeidere deltar i nesten like stor grad som pedagogiske 

ledere/styrere i opplæringstilbud i selve barnehagen. Det er større forskjell mellom disse 

gruppene i hvor mange som deltar i kurs og opplæring på kommunalt nivå og i hvor mange 

som drar ut for å delta i tilbud i regi av private kursleverandører og av høyskoler og 

universiteter. Klart færre i assistent- og barne- og ungdomsarbeidergruppa deltar i slike 

tilbud, sammenlignet med pedagogiske ledere og styrere. 
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Færre ansatte i private barnehager deltar i kommunale tilbud, mens flere deltar i tilbud 

arrangert av private kursarrangører og av private barnehageeiere, jf. tabell 3.1. 

Tabell 3.1: Deltakelse i kurs og annen opplæring siste 12 måneder. Andel som har deltatt, etter stillingstype og 
eier. N=338. 

 Pedagogisk 
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styrer 
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og 
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  0 

 
40 

 
  1 

 
31 
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24 
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av private 
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28 

 
50 

 
11 

 
20 

Andre 

opplæringstilbud 

 
20 

 
12 

 
  6 

 
11 

 

I strategidokumentet som beskriver kompetanseutviklingsstrategien trekkes det fram fire 

tema som man ønsket prioritert i perioden 2007-2010:   

 - pedagogisk ledelse 

 - barns medvirkning 

 - språkmiljø og språkstimulering 

 - samarbeid og sammenheng mellom barnehage til skole 

Med et delvis unntak for det sistnevnte temaet, har disse temaene også vært viktige 

satsingsområder i praksis, målt ut fra andelen barnehageansatte som har deltatt i 

kompetanseutvikling i disse temaene.  

Samtidig har også andre tema enn de som er prioritert i strategien, vært sentrale tema for 

kompetanseutvikling. Det gjelder først og fremst sosial kompetanse.   
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Blant pedagogiske ledere og styrere skiller temaene språkutvikling, pedagogisk ledelse og 

sosial kompetanse seg ut med deltakelsesandeler på 35-40 prosent. Om lag en av fire har 

deltatt i kurs om barns medvirkning det siste året.  

Blant assistentene er det språkutvikling, sosial kompetanse og barns medvirkning som er 

temaene som klart flest har deltatt i kurs om (27-30 prosent).  

Relativt sett har mer av opplæringen for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere hatt 

barns medvirkning som tema enn opplæringen for pedagogiske ledere/avdelingsledere, hvor 

språkutvikling, pedagogisk ledelse og sosial kompetanse i større grad dominerer. 

Tabell 3.22: Tema for kurs og annen opplæring siste 12 måneder. Andel som har deltatt, etter stillingstype. 
N=520. 

 
 
 

Pedagogisk 
leder/avdelingsleder, styrer 

Assistenter, barne- og 
ungdomsarbeidere og andre 

stillinger 

Språk og språkstimulering 40 30 

Pedagogisk ledelse 38 4 

Atferd og sosial kompetanse 35 27 

Barns medvirkning 24 27 

Tall, mengder, regning 13 11 

Flerspråklighet, minoriteter 13 9 

Overgang fra barnehage til 
skole 11 3 

Fysisk aktivitet 7 8 

Ernæring, mat 6 8 

Miljø og  natur 6 4 

Andre tema 38 19 

 

Undersøkelsen blant styrere som er omtalt i en rapport av Høgskolen i Vestfold (Moser et al 

2006) viser at mange barnehager (rundt halvparten) i stor grad satset på opplæring innen 

språk og språkstimulering og sosial kompetanse. Derimot var det færre barnehager som i 

stor grad satset på opplæring i pedagogisk ledelse (rundt en fjerdedel). Rundt en tredjedel av 

barnehagene satset i stor grad på opplæring i barns medvirkning. Det er derfor en betydelig 

grad av stabilitet i hvilke opplæringstema som er mest utbredt.  

Opplæringen som skjer i selve barnehagen, enten den er gitt av egne ansatte eller 

kursholdere utenfra, omfatter i de fleste tilfellene (syv av ti) alle ansatte som jobber med barn 

i barnehagen, uansett stilling og utdanningsbakgrunn. Om lag to av ti pedagogiske 

ledere/styrere har deltatt i egne tiltak for førskolelærere, mens en av ti assistenter/barne- og 

ungdomsarbeidere har deltatt i egne tiltak for assistentgruppen.  

Opplæringstilbud som gis i kommunen blir i om lag fem av ti tilfeller gitt felles for både 

førskolelærere og assistenter. En av fire i pedagogiske leder/styrergruppen deltok i egne 

tilbud for førskolelærergruppen, og en tilsvarende andel blant assistenter/barne- og 

ungdomsarbeidere deltok i egne tiltak for assistentgruppen 

Opplæring som gis av private barnehageeiere fordeler seg grovt sett med to tredjedeler 

fellestiltak for begge ansattegrupper og en tredjedel separate tiltak for henholdsvis 
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pedagogiske ledere/styrere og assistenter/barne- og ungdomsarbeidere. Antallet personer 

tallene baserer seg på er lavt, så anslaget er usikkert.  

I de aller fleste tilfellene (ni av ti) deltar man sammen med andre fra sin barnehage når man 

deltar på tiltak på kommune- eller eiernivå. Ofte er det mange fra barnehagen som deltar.  

Opplæringstilbudene barnehageansatte har deltatt i på høyskoler, universiteter eller hos 

private kursarrangører er som oftest (åtte av ti) tilrettelagt for barnehageansatte, og er bare 

mer unntaksvis ordinære utdanningstilbud. Også i disse tilbudene deltar man gjerne sammen 

med noen andre fra sin barnehage, enten mange eller en eller to til.  

 

3.5 Uformell læring 

Den uformelle læringen som skjer gjennom utføring av arbeidet, kan ha stor betydning for 

kvaliteten i arbeidet som gjøres i barnehagene. Organiseringen av arbeidet i en organisasjon 

har stor betydning for hvor gode vilkår arbeidet gir for læring for den enkelte. I 

utgangspunktet har barnehager et fortrinn framfor mange andre organisasjoner ved at man 

er sammen om løsningen av mange sentrale daglige arbeidsoppgaver og dermed har 

muligheter for å lære av hverandre, i motsetning til f.eks. lærere i skolen som oftere er alene i 

arbeidssituasjonen.  

Barnehagene har ulik sammensetning av personale. Det er verdt å understreke at det er stor 

variasjon mellom barnehager i hva slags type ansatte assistentgruppa består av. Noen 

steder er det en stor utskiftning av personale, særlig i sentrale strøk, mens det er en stor 

stabilitet andre steder. Det siste gir grunnlag for oppbygging av en realkompetanse gjennom 

uformell læring og gjennom ikke-formelle opplæringstiltak, som kan ha stor betydning for 

kvaliteten på arbeidet. Også for de pedagogiske lederne vil erfaring ha betydning for 

arbeidsutførelsen. For disse og for styrerne vil også de organisatoriske omgivelsene kunne 

ha stor betydning for hvor gode vilkår de har for læring i arbeidet.  

I undersøkelsen blant barnehageansatte har vi målt hyppigheten av noen forhold som kan gi 

grunnlag for uformell læring i arbeidet: tilbakemelding fra overordnede, diskusjon med 

kolleger, kontakt med eksterne. Vilkårene for uformell læring i barnehagen, målt på denne 

måten, er generelt gode.  
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Figur 3.7: Andel som i løpet av det seneste året minst en gang i måneden har vært i ulike situasjoner med 
potensial for læring. Etter stillingstype. N=500 

Nesten alle diskuterer med kolleger hvordan arbeidsoppgavene bør gjøres i løpet av en 

måned, og åtte av ti gjør dette så ofte som ukentlig. Ledelsen i barnehagene gir i større grad 

tilbakemelding til de ansatte om arbeidet enn hva som er tilfelle i skole. 61-72 prosent av de 

barnehageansatte har fått slik tilbakemelding minst en gang i måneden. I ungdomsskolen har 

litt over halvparten av lærerne fått vurdering og/eller tilbakemelding fra rektor på arbeidet sitt i 

løpet av et år (Vibe, Aamodt og Carlsten 2009). Tilbakemelding fra overordnede har derfor 

større muligheter for å bidra til læring i barnehagene. En god del pedagogiske ledere og 

styrere har muligheter for å diskutere barn og barns utvikling også med noen utenfor egen 

barnehage, f.eks. gjennom nettverk, konferanser o.l. Fire av ti pedagogiske ledere/styrere og 

to av ti assistenter/barne- og ungdomsarbeidere rapporterer om at de gjør dette minst så ofte 

som en gang i måneden. I løpet av et år har nesten ni av ti pedagogiske ledere/styrere og 

fem av ti assistenter/barne- og ungdomsarbeidere slik kontakt (ikke vist i figuren).  

 

3.6 Ønsket læringsmåte 

I arbeidslivet som helhet er det mange som foretrekker å lære gjennom praktisk jobberfaring 

og opplæring på jobben (36 prosent) eller gjennom korte kurs (35 prosent) (Nyen 2004). Kun 

et mindretall foretrekker å lære gjennom mer formell utdanning , men denne andelen er 

høyest i kommunesektoren (18 prosent).  

Barnehageansatte som inngår i vårt utvalg, er mye mer orientert mot formell videreutdanning 

som måte å lære på, og mindre mot praktisk jobberfaring og korte kurs, enn i arbeidslivet 

som helhet. Dette skyldes nok i en viss grad skjevheter i vårt utvalg, ved at de som er mest 

interesserte i utdanning i større grad enn andre har svart, men det kan også skyldes en reelt 

sterkere vektlegging av formell videreutdanning blant ansatte i barnehagesektoren.  
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Figur 3.8: Andel som foretrekker ulike måter å skaffe eller utvikle de kunnskapene og ferdighetene de har størst 
behov for, etter stillingstype. N=470 
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4 EFFEKTER AV KOMPETANSEUTVIKLINGSTILTAK  

Et sentralt spørsmål i evalueringen er om tiltakene har hatt effekter på de ansattes 

kompetanse og praksis og hvordan dette påvirker barnehagen som helhet. Effekter på måten 

den enkelte arbeider på kan dreie seg om hvilke aktiviteter og arbeidsmåter hun/han velger, 

men kan også komme til uttrykk gjennom forbedringer av hvordan man forholder seg barna i 

ulike situasjoner. På samme måte kan kompetanseutviklingstiltak også påvirke barnehagen 

som helhet ved konkrete synlige endringer, f.eks. ved at man velger å prioritere andre 

aktiviteter, at man organiserer barnehagedagen på en annen måte osv, men det kan også 

skje ved at det setter seg nye normer for hvordan man skal forholde seg til barna. 

Ikke alle endringer behøver å skje igjennom bevisste beslutninger på kollektivt nivå, noen 

kan også spre seg ”nedenfra” ved at man plukker opp gode måter å jobbe på fra kolleger. 

Hvis kompetanseutviklingstiltak fører til at det skjer endringer i de regler, rutiner eller normer 

for hvordan man arbeider i barnehagen (”slik gjør vi det her”), kan man si at tiltaket har ført til 

en endring av, ikke bare individuell, men også kollektiv praksis.  

Høgskolen i Vestfolds rapport (Moser et al 2006) inneholder data om styreres oppfatninger 

om effektene av etter- og videreutdanningstiltak. 41 prosent av styrerne mener at de 

ansattes deltakelse i etter- og videreutdanningstiltak i meget stor grad (7 prosent) eller stor 

grad (34 prosent) har hatt betydning for barnehagens pedagogiske praksis, altså endringer 

på et kollektivt nivå. Ytterligere 49 prosent mener at etter- og videreutdanningen har hatt noe 

effekt. I undersøkelsen er det også spurt om betydningen av ulike konkrete 

videreutdanningstilbud. Mange ulike tilbud har hatt betydning for barnehagens pedagogiske 

praksis, slik styrerne ser det. Hvis man ser bort fra tilbud som svært få har deltatt i, er det 

imidlertid særlig videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid som skiller seg ut med å ha 

stor betydning for barnehagens pedagogiske praksis. Dette kan tyde på at også barnehager 

kan tjene på å lære seg måter å arbeide med utvikling på og at endringsprosesser ikke skjer 

av seg selv, selv i en organisasjon som barnehagene, med små avstander mellom de 

hierarkiske nivåene og normalt åpne kommunikasjonsmønstre. 

I den kvantitative kartleggingen vi har foretatt blant barnehageansatte i 2011 er det kartlagt 

både hvorvidt kompetanseutviklingstiltak har ført til endringer i den enkeltes arbeidspraksis 

og om det har ført til endringer av kollektiv praksis, slik den enkelte selv opplever det. Ideelt 

sett burde man knytte slike spørsmål til bestemte kompetanseutviklingstiltak. For å kunne 

dekke en bredere tidsperiode enn kun den senere tid, har vi imidlertid spurt om den samlede 

effekten av kompetanseutviklingstiltakene gjennom hele den perioden som 

kompetanseutviklingsstrategien omfatter.  

Det er spurt om tiltakene har bidratt til å forbedre følgende områder:  

a) Egen forståelse av barn og barns utvikling i form av 

1. Hvordan den enkelte snakker til barna og hva han/hun signaliserer i møte med barna 

i ulike situasjoner (fra stellesituasjon for små barn, i møte med sinte barn, i 

samlingsstund osv.) 

2. Hvordan den enkelte tolker barnas atferd og språklige uttrykk 

3. Hvordan den enkelte samhandler og kommuniserer med barnas foreldre/foresatte 

b) Samarbeidet mellom de barnehageansatte i form av 
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1. Hvordan de ansatte snakker om barna med kollegaer i det daglige 

2. Hvordan de ansatte diskuterer aktiviteter og opplegg på interne møter på avdelingen/i 

barnehagen 

c) Organiseringen av barnehagedagen og barnehagevirksomheten i form av 

1. Hvordan man utarbeider mål og planer for barnehagen 

2. Hvordan man organiserer barnehagedagen 

3. Hvordan man organiserer barnegruppene 

4. Hvilke aktiviteter man har i barnehagen 

5. Hvordan man bruker ulike typer materiell og læremidler 

Generelt opplever en høy andel av de ansatte at kompetanseutviklingstiltakene i stor grad 

har ført til økt forståelse og forbedringer i måten man selv arbeider på.  Færre, men 

fremdeles mange, rapporterer også om at det har skjedd forbedringer i måten man 

samarbeider på og i hvordan man organiserer og planlegger arbeidet.  

 

4.1 Forståelse av barn og barns utvikling 

Ganske mange pedagogiske ledere og styrere opplever i stor grad at 

kompetanseutviklingstiltakene de har deltatt i de seneste fire årene har bidratt til å forbedre 

deres måte å samhandle med barna og deres foreldre på. 30-45 prosent opplever at 

tiltakene i stor grad har forbedret deres arbeidspraksis på de nevnte områdene. Legger man 

til de som mener at tiltakene har forbedret deres arbeidspraksis i noen grad, er man oppe i 

ca 80-90 prosent av pedagogiske leder/styrergruppen. 
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Figur 4.1: Andel av pedagogiske ledere og styrere som mener at kompetanseutviklingstiltak de har vært med på 
de seneste fire årene har bidratt til å forbedre ulike sider ved deres individuelle arbeidspraksis. 

Barne- og ungdomsarbeidere og assistenter opplever i minst like stor grad som pedagogiske 

ledere og styrere at kompetanseutviklingstiltakene har forbedret deres måte å forholde seg til 

barna på. 40-55 prosent opplever at tiltakene i stor grad har forbedret deres arbeidspraksis 

på de aktuelle områdene. Også i denne gruppen er man oppe i 80-90 prosent hvis man 

legger til de som svarer at tiltakene ”i noen grad” har forbedret deres arbeidspraksis på disse 

områdene. 

 

Figur 4.2: Andel av barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som mener at kompetanseutviklingstiltak de har 
vært med på de seneste fire årene har bidratt til å forbedre ulike sider ved deres individuelle arbeidspraksis. 

Man kan ikke utelukke at skjevheter i utvalget og det at man spør om all kompetanseutvikling 

over en fireårsperiode under ett, kan bidra til å trekke opp andelen positive svar, men 

datamaterialet tyder på at kompetanseutviklingstiltakene i strategiperioden har hatt en positiv 

innvirkning på hvordan de ansatte selv opplever at de forholder seg til barna i det daglige. 

Dette gjelder i like så stor grad assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som 

pedagogiske ledere og styrere.  

Det er ikke statistisk pålitelige forskjeller mellom ulike grupper av barnehageansatte, målt 

etter forhold som stillingstype, utdanningsnivå og ansiennitet. Det er heller ikke mulig å måle 

forskjeller etter hvorvidt man har/har ikke deltatt i tilbud i f.eks. barnehagen, på kommunalt 

nivå eller hos universiteter og høyskoler.  

Blant de som har deltatt i formell videreutdanning siste år, rapporterer mange førskolelærere 

om effekter i stor grad på hvordan/hva de snakker/signaliserer til barna (65 prosent) og 

hvordan de tolker barna (63 prosent). Blant de som ikke har deltatt, er det bare 39 prosent på 
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begge spørsmål som svarer i stor grad. Også for samhandling med foreldre er det flere som 

rapporterer om effekter i stor grad blant de som har deltatt i videreutdanning (55 prosent) enn 

blant de som ikke har gjort det (26 prosent). Også blant barne- og 

ungdomsarbeider/assistentgruppa rapporterer flere av de som har deltatt i formell 

videreutdanning om slike effekter i stor grad (60 kontra 53 prosent for å snakke/signalisere, 

65 kontra 46 prosent for å tolke, 52 kontra 37 prosent for å samhandle med foreldre), men 

disse forskjellene er enten ikke statistisk signifikante eller mindre. For denne gruppa synes 

derfor også andre former for kompetanseutvikling å være viktige for svarene på disse 

spørsmålene. For begge grupper er forskjellene mellom de som har deltatt og ikke deltatt i 

ikke-formelle opplæringstilbud langt mindre enn forskjellene mellom de som har deltatt og 

ikke deltatt i videreutdanningstilbud.  

Det er noen effekter som man kunne forvente avhengig av temaet for 

kompetanseutviklingen. De som har deltatt i opplæring om atferd/sosial kompetanse 

opplever i høyere grad enn andre at det har skjedd forbedringer på de tre områdene vi måler 

her: kommunikasjon med barna, tolkning av atferd og språklige uttrykk og kommunikasjon 

med foreldre. Dette gjelder for både pedagogiske ledere/styrere og assistenter/barne- og 

ungdomsarbeidere, med unntak for kommunikasjon med foreldre for assistentgruppen. De 

som har deltatt i opplæring om flerspråklighet og minoriteter opplever i klart høyere grad enn 

andre forbedringer av deres tolkning av atferd og språklige uttrykk. Dette gjelder for både 

pedagogiske ledere/styrere og assistenter/barne- og ungdomsarbeidere. Det er også noen 

statistisk pålitelige effekter hvor sammenhengen mellom temaet for tiltaket og 

forbedringsområdet ikke er like tett som i funnene over: pedagogiske ledere/styrere som har 

hatt opplæring i pedagogisk ledelse opplever oftere en forbedring av kommunikasjonen med 

foreldre, mens assistenter/barne- og ungdomsarbeidere som har hatt opplæring om barns 

medvirkning også oftere opplever en forbedring av kommunikasjonen med foreldre. Vi må 

understreke at dette er et funn fra trivariate analyser hvor det ikke er kontrollert for 

samvirkning med andre variable. 

I målene over har vi målt respondentens vurdering av om kompetanseutviklingen har ført til 

at man forbedrer sin egen måte å jobbe på. Man kan også tenke seg at det skjer en endring 

av hvordan de enkelte ansatte forholder seg til barna blant mange/alle ansatte i samme 

barnehage. Forventningene i barnehagen til hvordan man forholder seg til barna i det daglige 

kan endre seg. Dette kan i ulik grad kan være nedfelt i de mer formelle rutinene i 

barnehagen. Slike forhold er det imidlertid vanskeligere å spørre om og måle i en begrenset 

kartlegging, og vi har derfor ikke noe mål for dette.  

 

4.2 Samarbeidet mellom de barnehageansatte 

Relativt få kompetanseutviklingstiltak sikter direkte inn mot å forbedre samarbeidsforholdet 

mellom ansatte, men dette kan likevel være en indirekte effekt av ulike tiltak ved at det 

etableres nye og åpnere måter å kommunisere på og bedre rutiner for diskusjon og 

beslutninger. 
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Figur 4.3: Andel av pedagogiske ledere og styrere som mener at kompetanseutviklingstiltak de har vært med på 
de seneste fire årene på ulike måter har bidratt til å forbedre samarbeidet mellom de barnehageansatte. 

Kompetanseutviklingstiltakene har i noen grad forbedret diskusjonen og refleksjonen om 

aktiviteten i det daglige og på interne møter, men i de fleste tilfellene ikke i stor grad. Et 

mindretall på rundt 30 prosent opplever imidlertid at dette i stor grad har blitt forbedret. Både 

pedagogiske ledere og styrere og barne- og ungdomsarbeidere og assistenter opplever i like 

stor grad forbedringer på dette området – det er ikke her vesentlige forskjeller mellom de to 

ansattegruppene.

 

Figur 4.4: Andel av barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som mener at kompetanseutviklingstiltak de har 

vært med på de seneste fire årene på ulike måter har bidratt til å forbedre samarbeidet mellom de 

barnehageansatte. 
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Opplæring i egen barnehage gis ofte for hele personalet. Assistenter og barne- og 

ungdomsarbeiderne som har deltatt i opplæring i egen barnehage, opplever oftere enn andre 

assistenter/barne- og ungdomsarbeidere at opplæringen har forbedret måten man snakker 

om barna med kolleger i det daglige og hvordan man diskuterer aktiviteter og opplegg på 

interne møter. Pedagogiske ledere/styrere opplever også ofte forbedringer på dette området, 

men i denne gruppen ser det ut til å spille mindre rolle om man har deltatt i opplæring i egen 

barnehage eller ei.  

Vi finner klart mer effekt av kompetanseutvikling på samarbeidet med kolleger, både i det 

daglige og på møter, blant de pedagogiske lederne og styrerne som har jobbet over fem år i 

barnehage. Blant de med kortere tid i barnehage er effekten langt mindre. I assistentgruppen 

finner man ingen slik forskjell. Pedagogiske ledere/styrere i kommunale barnehager 

rapporterer også oftere om en forbedring av samarbeidet i det daglige enn deres kolleger i 

private barnehager. Blant assistenter og barne- og ungdomsarbeidere har de som har deltatt 

i opplæring om barns medvirkning oftere en opplevelse av at kompetanseutviklingen har ført 

til en forbedring av samtalene med kolleger, både i det daglige og på møter. Også de 

assistentene/barne- og ungdomsarbeiderne som har deltatt i opplæring om atferd/sosial 

kompetanse rapporterer oftere om forbedringer av diskusjonene i møtene. Det samme 

gjelder pedagogiske ledere og styrere som har deltatt i opplæring i pedagogisk ledelse.  

Pedaogiske ledere/styrere som har deltatt i videreutdanning det siste året opplever oftere (45 

prosent) enn andre (23 prosent) at kompetanseutviklingen de har deltatt i de seneste årene i 

stor grad har gitt effekter på hvordan de snakker om barna med kolleger. For øvrig er det 

ikke signifikante forskjeller mellom de som har deltatt og ikke deltatt i videreutdanning på 

disse to spørsmålene. Det er heller ikke signifikante forskjeller mellom de som har deltatt i 

ikke-formell opplæring siste år og andre når det gjelder opplevelse av at 

kompetanseutviklingen i stor grad har gitt effekter på samarbeidet med kolleger. Dette 

gjelder begge ansattegrupper. 

 

4.3 Organiseringen av barnehagedagen og 

barnehagevirksomheten 

Blant de lettest observerbare uttrykkene for at det skjer kollektive endringer i arbeidspraksis i 

en barnehage, er at det skjer endringer i hvordan aktiviteter, barnehagedagen og 

barnegruppene er organisert. Det behøver ikke nødvendigvis være endringer i disse 

faktorene som har størst betydning for hvor godt barna har det i barnehagen og hvordan de 

utvikler seg der. Likevel er det interessant å måle hvorvidt kompetanseutviklingstiltakene har 

bidratt til å forbedre organiseringen av barnehagevirksomheten fordi dette naturligvis også 

påvirker barnehagens evne til å leve opp til målene for barnehagen, slik de er uttrykt i lov og 

rammeplan.  

Sammenlignet med de andre endringene av arbeidspraksis og samarbeid vi har beskrevet 

ovenfor, er det færre barnehageansatte som opplever at kompetanseutviklingstiltakene har 

hatt store effekter på organiseringen av barnehagevirksomheten, jf figur 4.5 og figur 4.6. 

Kompetanseutvikling har med andre ord hatt større effekt på hvordan den enkelte ansatte 

forholder seg til barna og på samarbeid/diskusjon mellom kolleger enn på disse forholdene. 
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Figur 4.5: Andel av pedagogiske ledere og styrere som mener at kompetanseutviklingstiltak de har vært med på 
de seneste fire årene har bidratt til å forbedre organiseringen av barnehagevirksomheten. 

 

Figur 4.6: Andel av barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som mener at kompetanseutviklingstiltak de har 
vært med på de seneste fire årene på ulike måter har bidratt til å forbedre organiseringen av 
barnehagevirksomheten. 

Det er ca. 20 prosent på alle disse forholdene som opplever at kompetanseutviklingen i stor 

grad har forbedret organiseringen av barnehagevirksomheten. Dette gjelder i begge 

ansattegrupper. Det er liten forskjell mellom svarene på de ulike delspørsmålene innenfor 

dette temaet. En forklaring kan være at endringer på ett område ofte ledsages av endringer 
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på de andre områdene. Vi kan heller ikke utelukke at en rent metodisk forklaring som 

svartretthet også kan spille inn.  

Pedagogiske ledere som har jobbet relativt kort tid i barnehage (fem år eller mindre), skiller 

seg ut fra andre pedagogiske ledere/styrere med å rapportere at opplæring sjeldnere har 

forbedret organiseringen av barnehagevirksomheten på de områdene som er omtalt i dette 

avsnittet. For øvrig er det nokså få statistisk pålitelige forskjeller mellom ulike grupper, men i 

assistent- og barne- og ungdomsarbeidergruppen er det de som har deltatt i opplæring i 

egen barnehage, som i størst grad opplever at opplæring har påvirket arbeidet med 

planer/mål og organiseringen av barnehagedagen. I assistent- og barne- og 

ungdomsarbeidergruppen er de som har deltatt i opplæring i temaer som barns medvirkning 

og atferd/sosial kompetanse, også mest tilbøyelige til å svare at det har skjedd forbedringer 

av organiseringen av barnehagedagen og forbedringer i arbeidet med mål/planer og i 

aktivitetene.  

Pedagogiske ledere/styrere som har deltatt i videreutdanning siste år svarer oftere i stor grad 

på spørsmål om effekt av kompetanseutvikling på organiseringen av barnegruppene enn de 

som ikke har deltatt. For øvrig er det ikke signifikante forskjeller mellom de som har 

deltatt/ikke deltatt i henholdsvis videreutdanning eller ikke-formell opplæring. Dette gjelder 

begge ansattegrupper.   

4.4 Individuelle effekter i arbeidsmarkedet 

Kompetanseutviklingstiltak kan også ha betydning for den enkeltes videre muligheter i 

arbeidslivet, både internt der man jobber og i form av økte muligheter for ansettelse i andre 

virksomheter.   

 

Figur 4.7: Andel som i stor eller noen grad opplever at kompetanseutviklingstiltakene de har deltatt i de seneste 
fire årene har gitt bedre muligheter for arbeid, etter stillingstype. N=463 

Om lag halvparten av de barnehageansatte opplever at de har fått bedre muligheter for 

arbeid i andre barnehager, mens om lag en av tre mener at de også har fått bedre muligheter 

for arbeid i andre deler av arbeidslivet. Det er relativt få som opplever at 

kompetanseutviklingen i stor grad har gitt dem bedre muligheter for arbeid i andre 
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barnehager eller i andre deler av arbeidslivet, henholdsvis 23 prosent og 19 prosent når det 

gjelder muligheter for arbeid i andre barnehager og 10 prosent i begge grupper når det 

gjelder muligheter for arbeid i andre deler av arbeidslivet.  

Pedagogiske ledere/styrere som har deltatt i videreutdanning det seneste året, opplever 

oftere (42 prosent) enn andre i samme gruppe (18 prosent) i stor grad at 

kompetanseutviklingen de har vært med på har gitt dem bedre muligheter for å å få arbeid i 

andre barnehager. For øvrig er det ikke signifikante forskjeller.  
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5 OPPLEVDE ENDRINGER I STRATEGIPERIODEN 

Evalueringen av strategien ”Kompetanse for utvikling” i skolesektoren viste at selv store 

satsinger beløpsmessig på kompetanseutviklingsstrategier ikke nødvendigvis fører til noen 

vesentlig økning i andelen av yrkesutøverne i sektoren som deltar i formell videreutdanning 

eller kurs og annen opplæring (Hagen og Nyen 2009). Dette til tross for at skolestrategien 

som var virksom på slutten av 2000-tallet, var en ekstensiv strategi som fordelte litt til mange, 

i stedet for mye til noen få. I barnehagesektoren har satsingen beløpsmessig til 

kompetanseutvikling vært langt mindre enn i skolesektoren, kun en tiendedel av beløpet. Det 

er derfor ikke gitt at strategimidlene alene skal få barnehageansatte til å oppleve at det har 

skjedd en forbedring i mulighetene for kompetanseutvikling i strategiperioden.  

Kartleggingen viser at om lag en av tre barnehageansatte opplever at mulighetene for å 

utvikle sine kunnskaper og ferdigheter har blitt bedre de seneste fire årene. Dette gjelder 

både blant pedagogiske ledere og styrere og blant assistenter og barne- og 

ungdomsarbeidere. Om lag like mange mener mulighetene er omtrent som før. 13 prosent av 

de pedagogiske lederne og styrerne og 7 prosent av assistentene/barne- og 

ungdomsarbeiderne mener mulighetene har blitt dårligere. Mindretallet som mener at 

mulighetene har blitt dårligere, er størst i pedagogisk leder-/styrergruppen. Med det høye 

sammenfallet som er mellom stillingstype og utdanningsbakgrunn, innebærer det også at det 

er flere med førskolelærerutdanning eller annen høyere utdanning (14 prosent) som mener 

at mulighetene for kompetanseutvikling er blitt dårligere. Andelen som mener dette blant de 

med utdanning på videregående skoles nivå eller lavere er kun 5 prosent. Det er ikke 

statistisk pålitelige forskjeller mellom ansatte i kommunale og private barnehager.  

 

 

Figur 5.1: Andel som opplever endring av sine muligheter for å utvikle egne kunnskaper og ferdigheter de seneste 
fire årene sammenlignet med tidligere (N = 469) 

Mulighetene for å utvikle sine kunnskaper og ferdigheter er et bredt spørsmål som favner om 

både mulighetene for å delta i utdanning og opplæring og mulighetene for å utvikle sine 

kunnskaper og ferdigheter på andre måter, f.eks. gjennom det daglige arbeidet. Ser man mer 

spesifikt på deltakelsen i kompetanseutviklingstiltak som opplæring og utdanning, får man i 
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hovedsak det samme generelle bildet. En av tre opplever at de deltar mer enn før, omtrent 

like mange at de deltar omtrent like mye som før, mens 10-15 prosent opplever at de deltar 

mindre nå enn tidligere. 

 

 

Figur 5.2: Andel som opplever endring i deltakelse i kompetanseutviklingstiltak de seneste fire årene 
sammenlignet med tidligere (N = 469) 

  

På dette spørsmålet er det ikke statistisk pålitelige forskjeller mellom ansatte i ulike typer 

stillinger, men ansatte med høyere utdanning mener noe oftere at de har deltatt mindre de 

seneste fire årene enn hva ansatte med videregående eller annen utdanning gjør. Heller ikke 

for dette spørsmålet er det forskjeller mellom ansatte i kommunale og private barnehager.  
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6 OPPSUMMERING 

De kvantitative kartleggingene vi har foretatt rett etter at strategiperioden har utløpt, samt 

data fra Lærevilkårsmonitoren, viser at:  

- Mange barnehageansatte har deltatt i videreutdanning som gir formell 

kompetanse i løpet av fireårsperioden strategien har vart. Om lag 15 prosent av 

pedagogiske ledere og styrere deltok i løpet av 2009.  

- Et klart flertall av de ansatte har deltatt i kurs og annen opplæring i løpet av det 

seneste året. 74 prosent av pedagogiske ledere og styrere deltok i løpet av 2009 

- Vi har ikke sikre data for deltakelse blant barne- og ungdomsarbeidere og 

assistenter. Data fra kommuneundersøkelsene og fra kvalitative intervju tyder 

likevel på at d kompetanseutviklingen har omfattet både 

førskolelærere/pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter, selv om 

deltakelsesandelene synes å være høyest blant de med høyere utdanning.  

- Flere har deltatt i kompetanseutviklingstiltak i strategiperioden enn før. Data fra 

Lærevilkårsmonitoren viser at andelen førskolelærere som har deltatt i 

videreutdanning har økt fra 10 til 15 prosent fra 2005 til 2009. (Data for 2010 

indikerer en nedgang til 13 prosent.) Andelen som har deltatt i kurs og annen 

opplæring som ikke gir formell kompetanse har økt fra 66 til 74 prosent fra 2005 til 

2009. (Data for 2010 indikerer en nedgang til 71 prosent.) 

- Målt ut fra de ansattes subjektive opplevelse, er omfanget av kompetanseutvikling 

også økende. Om lag en av tre barnehageansatte mener at de har deltatt mer i 

løpet av strategiperioden og at mulighetene for kompetanseutvikling har blitt 

bedre. Dette gjelder både førskolelærere og barne- og ungdomsarbeidere og 

assistenter. Et mindretall opplever imidlertid at de deltar mindre og har fått 

dårligere muligheter. 

- De temaene som har dominert opplæringen sammenfaller delvis med de 

tematiske prioriteringene i strategien. Både språkmiljø og språkstimulering og 

pedagogisk ledelse har vært blant de temaene det har skjedd aller mest 

opplæring innenfor i strategiperioden. Også barns medvirkning har det vært 

betydelig kompetanseutvikling innenfor, mens samarbeid og sammenheng 

mellom barnehage og skole (overgang barnehage – skole) ikke skiller seg 

vesentlig ut fra mange andre tema. Ett opplæringsområde som skiller seg ut ved 

at svært mange har deltatt i opplæring innenfor det, selv om det ikke har vært et 

prioritert område, er sosial kompetanse.  

- Mange barnehageansatte (40-50 prosent) opplever at 

kompetanseutviklingstiltakene de har vært med på i stor grad har forbedret deres 

egen forståelse og samhandling med barna. Noen opplever også i stor grad at 

tiltakene har påvirket samarbeidet og kommunikasjonen mellom de ansatte (ca 30 

prosent), og noen mener at tiltakene i stor grad har påvirket organiseringen av 

barnehagevirksomheten som hvilke aktiviteter man har, hvordan barnehagedagen 

organiseres osv (ca 20 prosent).  

Skyldes disse endringene strategien? Før vi drøfter dette spørsmålet, må vi understreke at 

prosjektet har vært en kartlegging av kompetanseutviklingssituasjonen i barnehagene og 

ikke en full evaluering av strategien. Selv i en full evaluering ville det være krevende å 

dokumentere årsakssammenhenger mellom strategien og de forhold som framkommer 
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gjennom kartleggingen. En grunn til dette er at også andre forhold enn strategien påvirker 

interessen for å satse på kompetanseutvikling fra barnehageeiere, barnehager og de enkelte 

ansatte. Ny barnehagelov ble iverksatt fra 1.januar 2006, og ny rammeplan innført 1.august 

2006. Loven og rammeplanen kombinert med full barnehagedekning har ført til at fokus har 

skiftet fra kvantitet til kvalitet og dermed til en sterkere vektlegging av innholdet i barnehagen. 

Det finnes belegg for at dette har stimulert til økt kompetanseutvikling i en del barnehager, jf 

delrapport 2 i kartleggingen. Vi finner at det har skjedd en økning i deltakelsen i både formell 

videreutdanning og i kurs og annen opplæring fra 2005 til 2009, dvs fra før strategiperioden 

til slutten av den. Det er imidlertid vanskelig å skille ut effekten av strategien fra effekten av 

rammeplanen – begge deler inngår i et hele som trekker i samme retning.  

Et annet funn som kan tolkes som en effekt av strategien er den relativt høye graden av 

samsvar mellom strategiens tematiske prioriteringer og hvilke tema som det faktisk har vært 

drevet opplæring innenfor. Selv om det kan virke sannsynlig at temavalget er påvirket av 

strategien, kan vi ikke dokumentere at barnehageeierne ikke ville ha gjort disse 

prioriteringene også på egenhånd. I intervjuene som ble gjort i forbindelse med delrapport 2, 

ble det nevnt fra flere barnehageeiere at de uansett ville ha prioritert disse temaene, 

uavhengig av strategien. En undersøkelse fra Høgskolen i Vestfold (Moser et al 2006) viser 

dessuten at språkstimulering og barns medvirkning også den gang var blant de områdene 

som det ble drevet mest kompetanseutvikling i, mens færre barnehager i stor grad satset på 

opplæring i pedagogisk ledelse. Samarbeid og sammenheng barnehage og skole var både 

den gang og nå et tema som lokalt ble lavere prioritert og mer på linje med en rekke andre 

temaer.  

Mange barnehageansatte opplever at kompetansetiltak i strategiperioden har forbedret deres 

egen måte å arbeide på, og en del mener også at tiltakene har påvirket trekk ved 

barnehagen som helhet. Vi har imidlertid ikke holdepunkter for å si om praksiseffekten av 

tiltak er økende, ettersom vi ikke har sammenlignbare undersøkelser å jamføre med. Også 

tidligere undersøkelser i barnehager tyder på at tiltakene har hatt effekt på praksis (Moser et 

al 2006).  
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SPØRRESKJEMA TIL ANSATTE I BARNEHAGENE -  
UTDANNINGSFORBUNDETS MEDLEMMER 

Spørreskjemaet dreier seg om kompetanseutvikling for ansatte i barnehager. Slik 

kompetanseutvikling kan skje gjennom formell videreutdanning, gjennom ulike former for 

opplæring, gjennom andre læringsaktiviteter og gjennom uformell læring i det daglige 

arbeidet. Med kompetanseutviklingstiltak mener vi all utdanning, opplæring og andre 

aktiviteter som har læring som formål.  

 

 

1. Har du i løpet av de siste 12 månedene deltatt i videreutdanning som gir formell 

kompetanse (studiepoeng)? 

 

1: Ja 

2: Nei 

 

HVIS SVAR 2 (NEI) PÅ SPM OVER 

2. Hvis du tenker på hele perioden 2007-2011, og ikke bare det siste året, har du i denne 

perioden deltatt i noen form for videreutdanning som gir formell kompetanse (studiepoeng)? 

 

1: Ja 

2: Nei   GÅ TIL SPM 8 

3: Ikke sikker   GÅ TIL SPM 8 

 

I de følgende spørsmålene ber vi om at du tenker på den siste videreutdanningen du deltok i.  

 

3. Kan du kort beskrive hva som var tema eller fagområde for denne videreutdanningen?  

NOTER TEMA/FAGOMRÅDE  

 

4. Var utdanningen et ordinært utdanningstilbud, eller var den tilrettelagt spesielt for 

barnehageansatte/pedagogisk ansatte?   

 

1: Ordinært utdanningstilbud (som andre enn barnehageansatte kunne delta i) 
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2: Tilrettelagt spesielt for barnehageansatte/pedagogisk ansatte 

3: Ikke sikker 

 

HVIS SVAR 2 PÅ SPM 4 (TILRETTELAGT FOR BARNEHAGEANSATTE/PEDAGOGISK 

ANSATTE)    

5. Var utdanningen tilrettelagt for barnehageansatte/pedagogisk ansatte generelt, eller var 

den utformet spesielt for ansatte i din kommune, i din barnehage, eller eventuelt i din gruppe 

av private barnehager?  

 

1: Tilrettelagt for barnehageansatte/pedagogisk ansatte generelt 

2: Utformet spesielt for ansatte i min kommune  

3: Utformet spesielt for min gruppe av private barnehager 

3: Ikke sikker 

 

6. Var det krav til formell kompetanse i din stilling som førte til at du tok utdanningen, var det 

arbeidsgiver som oppfordret deg til å ta utdanningen, eller tok du utdanningen først og fremst 

på eget initiativ? 

 

1: Krav til formell kompetanse i stillingen  

2: Arbeidsgiver oppfordret meg til å ta utdanningen 

3: Først og fremst eget initiativ 

4: Kombinasjon av flere grunner  

5: Ikke sikker 

 

7. La arbeidsgiver til rette for at du kunne ta denne utdanningen på noen av de følgende 

måter?  

 

a) Jeg kunne ta deler av utdanningen i arbeidstiden (eller fikk delvis permisjon med lønn)

  

b) Jeg fikk redusert arbeidsmengde mens jeg tok utdanningen 

c) Arbeidsgiver dekket kursavgifter og/eller andre utgifter 
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1: Ja 

2: Nei 

3: Ikke sikker 

 

8. Har du planer om å ta mer formell utdanning i løpet av de nærmeste to årene? 

 

1: Ja....NOTER HVA SLAGS 

2: Nei 

3: Ikke sikker 

 

9. Har du i løpet av de siste 12 månedene deltatt i noen andre former for opplæring enn 

videreutdanning? Vi tenker her på alle typer opplæring som ikke gir studiepoeng, f.eks. kurs? 

 

1: Ja 

2: Nei GÅ TIL SPM 18 

 

10. Har du i løpet av de siste 12 månedene deltatt i noen av de følgende typer 

opplæring/kurs...? Du kan sette flere kryss, men tenk fortsatt bare på opplæring som ikke gir 

studiepoeng/formell kompetanse.   

 

1: Opplæringstilbud for din barnehage 

2: Tilbud i kommunen  

3: Tilbud hos privat barnehageeier 

4: Tilbud arrangert av høyskoler eller universiteter 

5: Tilbud arrangert av private kursarrangører 

6: Andre opplæringstilbud 

 

11. Hva har vært temaet/fagfeltet for det/de opplæringstiltakene du har deltatt i de siste 12 

månedene? Du kan krysse av for flere tema. Tenk fortsatt bare på opplæring som ikke gir 

studiepoeng/formell kompetanse. 
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1: Språk og språkstimulering 

2: Tall, mengder, regning 

3: Atferd, sosial kompetanse 

4: Pedagogisk ledelse 

5: Barns medvirkning 

6: Overgang fra barnehage til skole 

7: Flerspråklighet, minoriteter 

8: Ernæring, mat 

9: Fysisk aktivitet 

10: Miljø og  natur 

11: Andre tema.....NOTER KORT HVILKE 

 

HVIS SVAR 1 PÅ SPM 10 

12. Hvis du tenker på den siste opplæringen du deltok i, som var organisert for din 

barnehage, hvem var denne opplæringen for?  

 

1: Alle ansatte i min barnehage 

2: Førskolelærere i min barnehage 

3: Ansatte ved en avdeling eller andre mindre grupper 

4: Annet 

5: Ikke sikker 

 

HVIS SVAR 2 PÅ SPM 10 

13. Hvis du tenker på den siste opplæringen du deltok i, som var gitt i kommunen, hvem var 

denne opplæringen for? Tenk fortsatt bare på opplæring som ikke gir studiepoeng/formell 

kompetanse. 

 

1: Både førskolelærere og assistenter 

2: Kun førskolelærere 
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3: Både barnehageansatte og andre ansatte i kommunen 

4: Annet.....NOTER KORT FOR HVEM 

5: Ikke sikker 

 

HVIS SVAR 3 PÅ SPM 10 

14. Hvis du tenker på den siste opplæringen du deltok i, som var gitt i regi av en privat 

barnehageeier, hvem var denne opplæringen for? Tenk fortsatt bare på opplæring som ikke 

gir studiepoeng/formell kompetanse. 

 

1: Både førskolelærere og assistenter 

2: Kun førskolelærere 

3: Annet.....NOTER KORT FOR HVEM 

4: Ikke sikker 

 

HVIS SVAR 2 ELLER 3 PÅ SPM 10 

15. Deltok du sammen med andre fra din barnehage? 

 

1: Ja, mange  

2: Ja, en eller to til 

3: Nei, var alene 

4: Ikke sikker 

 

HVIS SVAR 4 ELLER 5 PÅ SPM 10 

16. Hvis du tenker på den siste opplæringen du deltok i, som var arrangert av en høyskole, 

universitet eller privat kursarrangør, var denne opplæringen et ordinært opplæringstilbud eller 

var den tilrettelagt spesielt for barnehageansatte? Tenk fortsatt bare på opplæring som ikke 

gir studiepoeng/formell kompetanse. 

 

1: Ordinært opplæringstilbud 

2: Tilrettelagt for barnehageansatte 

3: Ikke sikker 
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HVIS SVAR 4 ELLER 5 PÅ SPM 10 

17. Deltok du sammen med andre fra din barnehage? 

 

1: Ja, mange  

2: Ja, en eller to til 

3: Nei, var alene 

4: Ikke sikker 

 

 

18. Læring skjer ikke bare gjennom utdanning og opplæring, men kan også skje gjennom det 

daglige arbeidet.   

 

Hvor ofte har du det siste året...? 

 

a) fått tilbakemelding fra avdelingsleder eller styrer på arbeidet ditt   

 

1: Daglig 

2: Stort sett hver uke 

3: En gang eller to i måneden 

4: En eller noen få ganger i året 

5: Ikke i det hele tatt 

6: Ikke sikker 

7: Ikke relevant, er styrer selv 

 

b) diskutert med kolleger om barns utvikling og hvordan arbeidsoppgavene bør gjøres 

 

1: Daglig 

2: Stort sett hver uke 
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3: En gang eller to i måneden 

4: En eller noen få ganger i året 

5: Ikke i det hele tatt 

6: Ikke sikker 

 

c) diskutert barn og barns utvikling med mennesker utenfor egen barnehage, for eksempel 

gjennom faglige nettverk, møter, konferanser eller lignende 

 

1: Daglig 

2: Stort sett hver uke 

3: En gang eller to i måneden 

4: En eller noen få ganger i året 

5: Ikke i det hele tatt 

6: Ikke sikker 

 

19. Har du i løpet av det siste året...? 

 

a) vært med på prosjekt- eller utviklingsarbeid som din barnehage holder på med 

b) hospitert i kortere eller lengre perioder i andre barnehager enn der du jobber til vanlig 

c) besøkt andre barnehager for å lære av dem 

d) diskutert dine behov for nye kunnskaper og ferdigheter med overordnede? 

 

1: Ja 

2: Nei 

3: Ikke sikker 

 

 

20. Nå noen spørsmål om utbyttet av kompetanseutviklingstiltak, både videreutdanning, 

opplæring som ikke gir formell kompetanse og andre aktiviteter med læring som formål.  
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I hvilken grad har de kompetanseutviklingstiltakene du har vært med på i løpet av de seneste 

fire årene bidratt til å forbedre....?  

 

Min forståelse av barn og barns utvikling i form av 

4. Hvordan jeg snakker til barna og hva jeg signaliserer i møte med barna i ulike 

situasjoner (fra stellesituasjon for små barn, i møte med sinte barn, i samlingsstund 

osv.) 

5. Hvordan jeg tolker barnas atferd og språklige uttrykk 

6. Hvordan jeg samhandler og kommuniserer med barnas foreldre/foresatte 

Samarbeidet mellom de barnehageansatte i form av 

3. Hvordan vi snakker om barna med kollegaer i det daglige 

4. Hvordan vi diskuterer aktiviteter og opplegg på interne møter på avdelingen/i 

barnehagen 

Organiseringen av barnehagedagen og barnehagevirksomheten i form av 

6. Hvordan vi utarbeider mål og planer for barnehagen 

7. Hvordan vi organiserer barnehagedagen 

8. Hvordan vi organiserer barnegruppene 

9. Hvilke aktiviteter vi har i barnehagen 

10. Hvordan vi bruker ulike typer materiell og læremidler 

1: I stor grad 

2: I noen grad 

3: I liten grad 

4: Ikke i det hele tatt 

5: Ikke sikker 

 

 

21. Hva slags type kompetanseutviklingstiltak har hatt størst betydning for din egen utvikling 

og måte å arbeide på? NOTER KORT 

 

22. Hva slags type kompetanseutviklingstiltak har hatt størst betydning for arbeidet i 

barnehagen som helhet? NOTER KORT 
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23. I hvilken grad opplever du at de kompetanseutviklingstiltakene du har deltatt i de seneste 

fire årene alt i alt har....? 

 

a) Bidratt til at du har fått nye arbeidsoppgaver? 

b) Gitt bedre muligheter for å få arbeid i andre barnehager? 

c) Gitt bedre muligheter for å få arbeid i andre deler av arbeidslivet? 

 

1: I stor grad 

2: I noen grad 

3: I liten grad 

4: Ikke i det hele tatt 

5: Ikke sikker 

 

24. Hva vil være den beste måten for deg å skaffe eller utvikle de kunnskapene og 

ferdighetene du har størst behov for? Vil det være....? 

 

1: Praktisk jobberfaring 

2: Bedre muligheter for å diskutere med ledere og kolleger 

3: Å ta kortere kurs 

4: Å ta mer formell utdanning 

5: ikke sikker 

 

25. Har mulighetene for å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter blitt bedre de seneste fire 

årene sammenlignet med tidligere, har de blitt dårligere, eller er de omtrent like gode/dårlige 

som før? 

 

1: Bedre muligheter nå 

2: Dårligere muligheter nå 

3: Omtrent som før 

4: Ikke sikker 
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5: Har ikke jobbet så lenge i barnehagen 

 

26. Har du deltatt mer i kompetanseutviklingstiltak de seneste fire årene sammenlignet med 

tidligere, har du deltatt mindre, eller har du deltatt omtrent like mye/lite? 

 

1: Mer  

2: Mindre 

3: Omtrent like mye/lite 

4: Ikke sikker 

5: Har ikke jobbet så lenge i barnehagen 

 

Bakgrunnsspørsmål  

 

 

27. Hva slags utdanningsbakgrunn har du? 

 

1: Førskolelærerutdanning 

2: Annen høyere pedagogisk utdanning.....NOTER HVA SLAGS 

3: Annen høyere utdanning  

4: Barne- og ungdomsarbeider (fagbrev) 

5: Annen utdanning på videregående skoles nivå 

6: Grunnskole 

7: Annen utdanningsbakgrunn 

 

28. Hvilken type stilling har du i barnehagen? 

 

1: Styrer  

2: Avdelingsleder/pedagogisk leder 

3: Annen pedagogisk stilling 
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4: Annet 

 

29. Jobber du full stilling eller deltid? 

 

1: Full stilling 

2: Deltid, 70-100 % 

3: Deltid, 40-69 % 

4: Deltid, mindre enn 40 % 

 

30. Jobber du i en kommunal eller privat barnehage? 

 

1: Kommunal 

2: Privat 

3: Annet 

4: Ikke sikker 

 

31. I hvor mange år har du arbeidet i barnehage? Regn også med den tiden du eventuelt har 

jobbet i andre barnehager enn der du jobber nå 

NOTER ANTALL ÅR 

 

32. Alder 

 

1: Under 25 år 

2: 26-35 år 

3: 36- 45 år 

4: 46-55 år 

5: Over 55 år 

 

33. Kjønn 
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1: Kvinne 

2: Mann 

 

Det var siste spørsmål. Tusen takk for at du deltok i undersøkelsen!  
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SPØRRESKJEMA TIL ANSATTE I BARNEHAGENE - FAGFORBUNDETS 
MEDLEMMER 

 

Spørreskjemaet dreier seg om kompetanseutvikling for ansatte i barnehager. Slik 

kompetanseutvikling kan skje gjennom formell videreutdanning, gjennom ulike former for 

opplæring, gjennom andre læringsaktiviteter og gjennom uformell læring i det daglige 

arbeidet. Med kompetanseutviklingstiltak mener vi all utdanning, opplæring og andre 

aktiviteter som har læring som formål.  

 

 

1. Har du i løpet av de siste 12 månedene deltatt i videreutdanning som gir formell 

kompetanse, f.eks. studiepoeng eller fagbrev? Vi tenker her kun på utdanning som kan gi 

formell kompetanse. Det kommer spørsmål om kurs og annen opplæring etterpå. 

 

1: Ja 

2: Nei 

 

HVIS SVAR 2 (NEI) PÅ SPM OVER 

2. Hvis du tenker på hele perioden 2007-2011, og ikke bare det siste året, har du i denne 

perioden deltatt i noen form for videreutdanning som gir formell kompetanse, f.eks. 

studiepoeng eller fagbrev? 

 

1: Ja 

2: Nei   GÅ TIL SPM 8 

3: Ikke sikker   GÅ TIL SPM 8 

 

 

I de følgende spørsmålene ber vi om at du tenker på den siste videreutdanningen du deltok i.  

 

3. Kan du kort beskrive hva som var tema eller fagområde for denne videreutdanningen?  

NOTER TEMA/FAGOMRÅDE  
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4. Var utdanningen et ordinært utdanningstilbud, eller var den tilrettelagt spesielt for 

barnehageansatte?   

 

1: Ordinært utdanningstilbud (som andre enn barnehageansatte kunne delta i) 

2: Tilrettelagt spesielt for barnehageansatte 

3: Ikke sikker 

 

HVIS SVAR 2 PÅ SPM 4 (TILRETTELAGT FOR BARNEHAGEANSATTE/PEDAGOGISK 

ANSATTE)    

5. Var utdanningen tilrettelagt for barnehageansatte generelt, eller var den utformet spesielt 

for ansatte i din kommune, i din barnehage, eller eventuelt i din gruppe av private 

barnehager?  

 

1: Tilrettelagt for barnehageansatte generelt 

2: Utformet spesielt for barnehageansatte i min kommune  

3: Utformet spesielt for min gruppe av private barnehager 

4: Ikke sikker 

 

6. Var det krav til formell kompetanse i din stilling som førte til at du tok utdanningen, var det 

arbeidsgiver som oppfordret deg til å ta utdanningen, eller tok du utdanningen først og fremst 

på eget initiativ? 

 

1: Krav til formell kompetanse i stillingen  

2: Arbeidsgiver oppfordret meg til å ta utdanningen 

3: Først og fremst eget initiativ 

4: Kombinasjon av flere grunner  

5: Ikke sikker 

 

7. La arbeidsgiver til rette for at du kunne ta denne utdanningen?  
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a) Jeg kunne ta deler av utdanningen i arbeidstiden (eller fikk delvis permisjon med lønn)

  

b) Jeg fikk redusert arbeidsmengde mens jeg tok utdanningen 

c) Arbeidsgiver dekket kursavgifter og/eller andre utgifter 

 

1: Ja 

2: Nei 

3: Ikke sikker 

 

8. Har du planer om å ta mer formell utdanning i løpet av de nærmeste to årene? 

 

1: Ja....NOTER HVA SLAGS 

2: Nei 

3: Ikke sikker 

 

9. Har du i løpet av de siste 12 månedene deltatt i noen andre former for opplæring enn 

videreutdanning? Vi tenker her på alle typer opplæring som ikke gir studiepoeng, fagbrev 

eller annen formell kompetanse, f.eks. kurs? 

 

1: Ja 

2: Nei GÅ TIL SPM 18 

 

10. Har du i løpet av de siste 12 månedene deltatt i noen av de følgende typer 

opplæring/kurs...? Du kan sette flere kryss, men tenk fortsatt bare på opplæring som ikke gir 

formell kompetanse.   

 

1: Opplæringstilbud for din barnehage 

2: Tilbud i kommunen  

3: Tilbud hos privat barnehageeier 

4: Tilbud arrangert av høyskoler eller universiteter 

5: Tilbud arrangert av private kursarrangører 



Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Rapport fra tredje fase i kartleggingen 66 

 

    Kunnskapsdepartementet Asplan Viak AS 

 

6: Tilbud arrangert av fagforening, forbund 

7: Andre opplæringstilbud 

 

11. Hva har vært temaet/fagfeltet for det/de opplæringstiltakene du har deltatt i de siste 12 

månedene? Du kan krysse av for flere tema. Tenk fortsatt bare på opplæring som ikke gir 

formell kompetanse. 

 

1: Språk og språkstimulering 

2: Tall, mengder, regning 

3: Atferd, sosial kompetanse 

4: Pedagogisk ledelse 

5: Barns medvirkning 

6: Overgang fra barnehage til skole 

7: Flerspråklighet, minoriteter 

8: Ernæring, mat 

9: Fysisk aktivitet 

10: Miljø og  natur 

11: Andre tema.....NOTER HVILKE 

 

HVIS SVAR 1 PÅ SPM 10 

12. Hvis du tenker på den siste opplæringen du deltok i, som var organisert for din 

barnehage, hvem var denne opplæringen for?  

 

1: Alle ansatte i min barnehage 

2: Førskolelærere i min barnehage 

3: Assistenter i min barnehage 

4: Barne- og ungdomsarbeidere i min barnehage 

5: Ansatte ved en avdeling eller andre mindre grupper 

6: Annet 

7: Ikke sikker 
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HVIS SVAR 2 PÅ SPM 10 

13. Hvis du tenker på den siste opplæringen du deltok i, som var gitt i kommunen, hvem var 

denne opplæringen for? Tenk fortsatt bare på opplæring som ikke gir formell kompetanse. 

 

1: Både førskolelærere og assistenter 

2: Kun førskolelærere 

3: Kun assistenter 

4: Kun barne- og ungdomsarbeidere 

5: Både barnehageansatte og andre ansatte i kommunen 

6: Annet.....NOTER KORT FOR HVEM 

7: Ikke sikker 

 

HVIS SVAR 3 PÅ SPM 10 

14. Hvis du tenker på den siste opplæringen du deltok i, som var gitt i regi av en privat 

barnehageeier, hvem var denne opplæringen for? Tenk fortsatt bare på opplæring som ikke 

gir formell kompetanse. 

 

1: Både førskolelærere og assistenter 

2: Kun førskolelærere 

3: Kun assistenter 

5: Kun barne- og ungdomsarbeidere 

6: Annet.....NOTER KORT FOR HVEM 

7: Ikke sikker 

 

HVIS SVAR 2 ELLER 3 PÅ SPM 10 

15. Deltok du sammen med andre fra din barnehage? 

 

1: Ja, mange  

2: Ja, en eller to til 
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3: Nei, var alene 

4: Ikke sikker 

 

HVIS SVAR 4 ELLER 5 PÅ SPM 10 

16. Hvis du tenker på den siste opplæringen du deltok i, som var arrangert av en høyskole, 

universitet eller privat kursarrangør, var denne opplæringen et ordinært opplæringstilbud eller 

var den tilrettelagt spesielt for barnehageansatte? Tenk fortsatt bare på opplæring som ikke 

gir formell kompetanse. 

 

1: Ordinært opplæringstilbud 

2: Tilrettelagt for barnehageansatte 

3: Ikke sikker 

 

HVIS SVAR 4 ELLER 5 PÅ SPM 10 

17. Deltok du sammen med andre fra din barnehage? 

 

1: Ja, mange  

2: Ja, en eller to til 

3: Nei, var alene 

4: Ikke sikker 

 

18. Læring skjer ikke bare gjennom utdanning og opplæring, men kan også skje gjennom det 

daglige arbeidet.   

 

Hvor ofte har du det siste året...? 

 

a) fått tilbakemelding fra avdelingsleder eller styrer på arbeidet ditt   

 

1: Daglig 

2: Stort sett hver uke 
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3: En gang eller to i måneden 

4: En eller noen få ganger i året 

5: Ikke i det hele tatt 

6: Ikke sikker 

7: Ikke relevant, er styrer selv 

 

b) diskutert med kolleger om barns utvikling og/eller hvordan arbeidsoppgavene bør gjøres 

 

1: Daglig 

2: Stort sett hver uke 

3: En gang eller to i måneden 

4: En eller noen få ganger i året 

5: Ikke i det hele tatt 

6: Ikke sikker 

 

c) diskutert barn og barns utvikling med mennesker utenfor egen barnehage, for eksempel 

gjennom faglige nettverk, møter, konferanser eller lignende    

 

1: Daglig 

2: Stort sett hver uke 

3: En gang eller to i måneden 

4: En eller noen få ganger i året 

5: Ikke i det hele tatt 

6: Ikke sikker 

 

19. Har du i løpet av det siste året...? 

 

a) vært med på prosjekt- eller utviklingsarbeid som din barnehage holder på med 

b) hospitert i kortere eller lengre perioder i andre barnehager enn der du jobber til vanlig 
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c) besøkt andre barnehager for å lære av dem 

d) diskutert dine behov for nye kunnskaper og ferdigheter med overordnede? 

 

1: Ja 

2: Nei 

3: Ikke sikker 

 

20. Nå noen spørsmål om utbyttet av kompetanseutviklingstiltak, både videreutdanning, kurs 

/opplæring som ikke gir formell kompetanse og andre aktiviteter med læring som formål.  

 

I hvilken grad har de kompetanseutviklingstiltakene du har vært med på i løpet av de seneste 

fire årene bidratt til å forbedre....?  

 

Min forståelse av barn og barns utvikling i form av 

7. Hvordan jeg snakker til barna og hva jeg signaliserer i møte med barna i ulike 

situasjoner (fra stellesituasjon for små barn, i møte med sinte barn, i samlingsstund 

osv.) 

8. Hvordan jeg tolker barnas atferd og språklige uttrykk 

9. Hvordan jeg samhandler og kommuniserer med barnas foreldre/foresatte 

Samarbeidet mellom de barnehageansatte i form av 

5. Hvordan vi snakker om barna med kollegaer i det daglige 

6. Hvordan vi diskuterer aktiviteter og opplegg på interne møter på avdelingen/i 

barnehagen 

Organiseringen av barnehagedagen og barnehagevirksomheten i form av 

11. Hvordan vi utarbeider mål og planer for barnehagen 

12. Hvordan vi organiserer barnehagedagen 

13. Hvordan vi organiserer barnegruppene 

14. Hvilke aktiviteter vi har i barnehagen 

15. Hvordan vi bruker ulike typer materiell og læremidler 

1: I stor grad 

2: I noen grad 

3: I liten grad 

4: Ikke i det hele tatt 
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5: Ikke sikker 

 

21. Hva slags type kompetanseutviklingstiltak har hatt størst betydning for din egen utvikling 

og måte å arbeide på? NOTER KORT 

 

22. Hva slags type kompetanseutviklingstiltak har hatt størst betydning for arbeidet i 

barnehagen som helhet? NOTER KORT 

 

23. I hvilken grad opplever du at de kompetanseutviklingstiltakene du har deltatt i de seneste 

fire årene alt i alt har....? 

 

a) Bidratt til at du har fått nye arbeidsoppgaver? 

b) Gitt bedre muligheter for å få arbeid i andre barnehager? 

c) Gitt bedre muligheter for å få arbeid i andre deler av arbeidslivet? 

 

1: I stor grad 

2: I noen grad 

3: I liten grad 

4: Ikke i det hele tatt 

5: Ikke sikker 

 

24. Hva vil være den beste måten for deg å skaffe eller utvikle de kunnskapene og 

ferdighetene du har størst behov for? Vil det være....? 

 

1: Praktisk jobberfaring 

2: Bedre muligheter for å diskutere med ledere og kolleger 

3: Å ta kortere kurs 

4: Å ta mer formell utdanning 

5: ikke sikker 
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25. Har mulighetene for å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter blitt bedre de seneste fire 

årene sammenlignet med tidligere, har de blitt dårligere, eller er de omtrent like gode/dårlige 

som før? 

 

1: Bedre muligheter nå 

2: Dårligere muligheter nå 

3: Omtrent som før 

4: Ikke sikker 

5: Har ikke jobbet så lenge i barnehagen 

 

26. Har du deltatt mer i kompetanseutviklingstiltak de seneste fire årene sammenlignet med 

tidligere, har du deltatt mindre, eller har du deltatt omtrent like mye/lite? 

 

1: Mer  

2: Mindre 

3: Omtrent like mye/lite 

4: Ikke sikker 

5: Har ikke jobbet så lenge i barnehagen 

 

Bakgrunnsspørsmål  

 

 

27. Hva slags utdanningsbakgrunn har du? 

 

1: Førskolelærerutdanning 

2: Annen høyere pedagogisk utdanning.........NOTER HVA SLAGS  

3: Annen høyere utdanning  

4: Barne- og ungdomsarbeider (fagbrev) 

5: Annen utdanning på videregående skoles nivå 

6: Grunnskole 
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7: Annen utdanningsbakgrunn 

 

28. Hvilken type stilling har du i barnehagen? 

 

1: Styrer  

2: Avdelingsleder/pedagogisk leder 

3: Barne- og ungdomsarbeider 

4: Assistent 

5: Annet 

 

29. Jobber du full stilling eller deltid? 

 

1: Full stilling 

2: Deltid, 70-100 % 

3: Deltid, 40-69 % 

4: Deltid, mindre enn 40 % 

 

30. Jobber du i en kommunal eller privat barnehage? 

 

1: Kommunal 

2: Privat 

3: Annet 

4: Ikke sikker 

 

31. I hvor mange år har du arbeidet i barnehage? Regn også med den tiden du eventuelt har 

jobbet i andre barnehager enn der du jobber nå 

NOTER ANTALL ÅR 

 

32. Alder 
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1: Under 25 år 

2: 26-35 år 

3: 36- 45 år 

4: 46-55 år 

5: Over 55 år 

 

33. Kjønn 

 

1: Kvinne 

2: Mann 

 

Det var siste spørsmål. Tusen takk for at du deltok i undersøkelsen!  
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SPØRREUNDERSØKELSE TIL KOMMUNENE 

 

Innledende del 

Kommunetilhørighet 

 

Del 1: Organisering av barnehagefaglige spørsmål i kommunen 

 

Hvordan er kommunens administrasjon organisert? 

 

q I en trenivåmodell, med egen barnehage- eller oppvekstsjef og saksbehandler(e) 

med barnehagefaglig kompetanse 

q I en tonivåmodell, med bare to beslutningsnivå (rådmannen og 

styrere/virksomhetsledere) 

q Bydelsorganisering, med barnehagefaglige oppgaver delegert til bydelsnivå 

q Annen organisering, beskriv i kommentarfelt nedenfor 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Omtrent hvor mange årsverk bruker kommunen/bydelen på barnehagefaglige 

oppgaver knyttet til kommunen som barnehagemyndighet? 

 

Noter omtrent antall årsverk. Om du ikke er sikker, skriv "USIKKER" 

 

____________________ 

 

Er kommunen med i et interkommunalt samarbeid om kompetanseutvikling på 
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barnehagefeltet 

 

 Ja Nei Vet 

ikke 

Kommunen inngår i et interkommunalt samarbeid om 

kompetanseutvikling 

q q q 

Kommunen har deltatt i felles søknad til fylkesmannen om statlige 

kompetansemidler 

q q q 

 

Evt. hvilke andre kommuner inngår i samarbeidet? 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Del 2: Midler til kompetanseutvikling i barnehagesektoren 

 

Ble det brukt midler på å heve kompetansen for de barnehageansatte i 2010? 

 

Angi etter beste skjønn hvor mye som ble brukt. Tallet i første linje bør samsvare med 

summen av de tre neste linjene. 

 

Det ble samlet brukt til kompetanseutvikling i 2010  ______________________

___ 

Av dette var kommunale midler:  ______________________

___ 

Av dette statlige midler fra fylkesmannen:  ______________________

___ 

Av dette var andre midler (beskriv under hva slags):  ______________________

___ 
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- Hva slags andre midler?  ______________________

___ 

 

Ble kompetanseutviklingsmidlene i 2010 fordelt ut til enkeltbarnehager, eller ble 

de brukt til samlede fellestiltak? 

 

Angi i tilfelle hvor stor andel (ca) av midlene i 2010 som ble fordelt til enkeltbarnehager (i 

prosent) 

 

q Midlene ble i sin helhet benyttet til fellestiltak 

q Midlene ble helt eller delvis fordelt ut til enkeltbarnehager. (Angi andel): 

___________ 

q Vet ikke 

 

Utdyp om nødvendig: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Blir kompetanseutviklingsmidlene fordelt også til private (ikke-kommunale)  

barnehager? Angi i tilfelle omtrent hvor stor andel i 2010 (i prosent). 

 

Om kommunen ikke brukte midler til kompetanseutvikling i 2010, eller om det ikke er 

private barnehager i kommunen, la spørsmålet stå blankt. 

 

q Midlene blir ikke fordelt til private barnehager 

q Midlene blir også fordelt til private. Anslå omtrent hvor stor andel: ___________ 
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Utdyp om nødvendig: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Bruker kommunen mer midler på kompetanseutvikling for barnehagesektoren i 

2010 enn i 2008, mindre enn i 2008, eller omtrent like mye? 

 

q Mer i 2010 enn i 2008 

q Mindre i 2010 enn i 2008 

q Omtrent samme beløp i 2010 som i 2008 

q Vet ikke 

 

Angi årsaker til økt eller redusert ressursbruk 

  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Del 3: Kommunens arbeid med kompetanseutvikling i barnehagesektoren 

 

Har kommunen utarbeidet en kompetanseutviklingsplan for barnehagesektoren, 

enten alene eller sammen med andre kommuner? 
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 Ja Nei Vet ikke 

Egen kompetanseutviklingsplan q q q 

Kompetanseutviklingsplan sammen med andre kommuner q q q 

 

Utdyp om nødvendig: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Dersom kommunen bruker kompetanseutviklingsmidler på fellestiltak, deltar både 

kommunale og private barnehager? 

 

Dersom kommunen ikke benytter fellestiltak, la spørsmålet stå blankt. 

 

 Obligatorisk 

deltakelse 

Har tilbud om å delta, 

men ikke obligatorisk 

Har ikke tilbud 

om å delta 

Kommunen har ikke 

slike barnehager 

Kommunale 

barnehager 

q q q q 

Private 

barnehager 

q q q q 

 

Utdyp om nødvendig: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Hvilke personalgrupper omfattes av kommunens felles 

kompetanseutviklingstiltak, og hvilke prioriteres? 

Flere kryss er mulig 

 

Spørsmålet gjelder de fellestiltakene som kommunen iverksatte i 2010 (altså ikke de 

prioriteringene som skjer ute på barnehagenivået). Om kommunen ikke har 

kompetanseutviklingstiltak for barnehageansatte, la spørsmålet stå blankt. 

 

 Omfattes av 

felles tiltak 

Omfattes av felles 

tiltak - og er prioritert 

Omfattes ikke 

av felles tiltak 

Vet 

ikke 

Styrere/virksomhetsledere q q q q 

Pedagogiske ledere q q q q 

Pedagoger uten ledelsesansvar q q q q 

Andre høyskoleutdannede q q q q 

Barne- og ungdomsarbeidere q q q q 

Ufaglærte assistenter q q q q 

Tospråklige assistenter q q q q 

Ansatte i 

kommuneadministrasjonen som 

arbeider med barnehagesaker 

q q q q 

Andre personalgrupper. Beskriv i 

kommentarfeltet nedenfor 

q q q q 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Hva er hovedinnsatsområdene i kommunens arbeid med kompetanseutvikling for 

de barnehageansatte? 

Flere kryss er mulig 
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q Pedagogisk ledelse 

q Barns medvirkning 

q Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole 

q Kommunen som barnehagemyndighet 

q Språk og språkstimulering 

q Tall, mengder, regning 

q Atferd, sosial kompetanse 

q Flerspråklighet, minoriteter 

q Ernæring, mat 

q Fysisk aktivitet 

q Miljø og natur 

q Andre områder. Beskriv evt. i kommentarfeltet nedenfor 

q Kommunen har ikke kompetanseutviklingstiltak for de barnehageansatte 

 

Utdyp om nødvendig: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Hvilke type kompetanseutviklingstiltak har kommunen organisert eller støttet i 

2010? 

Flere kryss er mulig 

 

q Videreutdanning, dvs. utdanning/opplæring som gir formell kompetanse 

q Etterutdanning, dvs opplæring som ikke gir formell kompetanse (kurs, seminarer, 

faglig veiledning med opplæring som mål, lokalt utviklingsarbeid) 

q Uformell læring gjennom nettverk, hospitering, studieturer, kollegabasert veiledning, 
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læring gjennom praksis 

q Annet. Beskriv i kommentarfeltet under. 

q Kommunen har ikke kompetanseutviklingstiltak for de barnehageansatte 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Hvordan vil du karakterisere kompetanseutviklingstiltakene kommunen har gitt 

midler til og/eller iverksatt? 

Flere kryss er mulig 

 

q Tiltakene er individbasert, dvs. midlene går til opplæring/utdanning/kursing av 

enkeltmedarbeidere 

q Tiltakene er profesjons- eller yrkesgruppebasert, dvs. midlene går til tiltak rettet mot 

førskolelærere som gruppe, assistenter som gruppe etc 

q Tiltakene er virksomhetsbasert, dvs. midlene går til tiltak for alle ansatte i enkelte 

barnehager eller grupper av barnehager 

q Kommunen har ikke kompetanseutviklingstiltak for de barnehageansatte 

 

Eventuelle kommentarer 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Har kommunen samarbeid med universiteter, høyskoler eller andre 

kompetansemiljø om kompetansetiltak for de barnehageansatte? I tilfelle, hva 
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slags samarbeid - og med hvilke kompetansemiljøer?  

Flere kryss er mulig 

 

 Samarbeid om 

"skreddersøm" - utforming 

av særskilte tilbud 

Kjøp av kurs 

som allerede 

finnes 

Annet samarbeid (beskriv 

gjerne i kommentarfeltet 

under) 

Med universitets- 

eller 

høgskolemiljøer 

q q q 

Med private 

kompetansemiljøe

r 

q q q 

 

Eventuelt med hvilke miljøer, og hva slags samarbeid? 

  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Evaluerer kommunen gjennomførte kompetansetiltak? Flere kryss er mulig. 

 

q Nei 

q Ja, ved systematisk bruk av evalueringsskjema til deltakerne 

q Ja, ved systematisk bruk av medarbeiderundersøkelser 

q Ja, ved systematisk bruk av brukerundersøkelser 

q Ja, enkelte kompetansetiltak blir evaluert 

q Vet ikke 

 

Utdyp om nødvendig: 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Har kommunen kunnet observere resultater av iverksatte 

kompetanseutviklingsitiltak? 

 

 Ja, i stor 

grad 

Ja, i 

noen 

grad 

I liten 

grad 

Har ikke 

observert dette 

Ja, flere faglærte q  q q 

Ja, flere førskolelærere q q q q 

Ja, færre dispensasjoner i barnehagene q q q q 

Ja, mindre turnover q q q q 

Ja, mindre sykefravær q q q q 

Ja, bedre resultater i 

medarbeiderundersøkelser 

q q q q 

Ja, bedre resultater i brukerundersøkelser q q q q 

Ja, mer fornøyde styrere q q q q 

Ja, færre klager fra foresatte q q q q 

Ja, flere positive tilbakemeldinger gjennom 

enkelthenvendelser, media etc 

q q q q 

 

Utdyp om nødvendig: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

 

Del 4: Om kompetanseutviklingsarbeidet i kommunen framover 

 

Disse spørsmålene gjelder hvordan kommunen planlegger å arbeide videre med 

kompetanseutvikling i barnehagesektoren etter at departementets pågående "Strategi 

for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010" er utløpt. 

 

Tror du at omfanget av kompetanseutviklingstiltak i kommunen vil endre seg nå 

etter at strategiperioden 2007-2010 har utløpt? 

 

q Aktiviteten vil trolig gå ned 

q Aktiviteten vil ikke endre seg vesentlig 

q Aktiviteten vil øke 

 

Utdyp om nødvendig: 

  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Har kommunen kompetanseutviklingsplaner som dekker perioden etter at 

strategiperioden 2007-10 er utløpt? 

 

q Ja, vi har gjeldende planer som dekker tiden etter strategiperioden 

q Vi kommer til å utarbeide eller omarbeide kompetanseplaner slik at situasjonen blir 

dekket 

q Vi har ingen slike planer 
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