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FIRE ERKJENNELSER SOM GJØR ENDRINGS- OG 
UTVIKLINGSARBEID I BARNEHAGER NØDVENDIG

1. Kjerneverdier som læres og sosialiseres i tidlig alder forblir der hele livet

2. Betydelig innslag av krevende verdier i opplæringen

3. Jo mer krevende kjerneverdiene er, jo mer vedlikehold og utvikling 
kreves

4. «Produksjonen» i barnehager skjer gjennom kultur, organisasjonsform, 
arbeidsmetoder og lederskap
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LOV OM BARNEHAGER § 1 FORMÅL – UTGANGSPUNKTET FOR ENDRING OG UTVIKLING

• Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

• Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som 
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.

• Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

• Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 
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DEN SIRKULÆRE PÅVIRKNINGEN

STYRER

LÆRERATFERD

KULTUR

FORMIDLING AV 
KUNNSKAPER OG 

HOLDNINGER FORMÅL

FORMALIA

Rudi Kirkhaug



HVORDAN SKAL VI FORSTÅ ENDRINGS- OG 
UTVIKLINGSLEDELSE MED ET SLIKT 
UTGANGSPUNKT?
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ENDRINGS- OG UTVIKLINGSLEDELSE
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Dobbelt oppdrag: «Å bygge om båten og samtidig sørge for en god og trygg seilas»



UFORANDERLIGHET FORANDERLIGHET

• Forutsigbarhet

• Trygghet

• Orden 

• Mestring

• Uforutsigbarhet

• Utrygghet    

• Kaos

• Kompetansemangel

ENDRINGLEDELSE SOM KRYSSKOPLING
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TRE TYPER TILLIT

• Institusjonell tillit: Ansatte opplever at organisasjonen opptrer 

redelig og ordentlig  

• Kalkylebasert tillit: Ansatte opplever at det er en rimelig balanse 

mellom det de gir og det de får

• Relasjonell tillit: Gjensidig lojalitet, sosial støtte, avhengighet, 

intimitet, sårbarhet, vilje til å være avhengig av andre
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TRE TYPER MAKT

• Tvangsmakt: Kontroll over virkemidler som kan tvinge ansatte til å gjøre 
ting de helst ikke vil

• Belønningsmakt/kalkulert makt: Kontroll over og bruk av goder som 
ansatte ønsker tilgang til

• Normativ makt: Kontroll over oppfatninger, motiver og prioriteringer
- Ekspertmakt
- Referansemakt
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TRE VERKTØY

• Mål: Hva vi skal oppnå

• Visjoner: Hvor god vi kan bli hvis vi anstrenger oss

• Verdier: Hva vi tror på – hva som er rett og galt, effektivt og 
ineffektivt, moralsk og umoralsk
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• Normative ”forskrifter” som erstatter eller kompletterer lover, regler og 
kvalitetssystemer

• Å påvirke ansatte kognitivt og emosjonelt 

• Å regulere holdninger og handlinger slik at disse medvirker til oppfyllelse 
av mål og visjoner  

• Å være forbilde og misjonær i egen organisasjon

VERDIBASERT LEDELSE
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• Ærlighet
• Nøyaktighet
• Dristighet
• Forsiktighet
• Egoisme
• Altruisme
• Samhold
• Måtehold
• Frihet

VERDIER SOM KAN INNVIRKE PÅ 

ENDRING OG UTVIKLING

• Respekt

• Ansvarlighet

• Mot

• Lojalitet

• Åpenhet

• Lukkethet

• Ordentlighet

• Stødighet

• Ydmykhet
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