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Den omvendte pyramide:

BARNEHAGENS SAMFUNNSOPPDRAG

HANDLING

STRATEGI

ORGANISERING  

KOMPETANSE

Organisasjonsnivå

Tiltak

Utfordringer

Individnivå

Ledelse er en funksjon, der du gjør ledelse



Kunnskapen, ferdighetene og evnene du tar i bruk for å realisere 
barnehagens samfunnsoppdrag

Relasjonsperspektivet: Evner du å dyktiggjøre andre i å bruke sin 
kompetanse til å realisere barnehagens samfunnsmandat?

Et utvidet kompetansebegrep: 



Ledelse handler hovedsakelig om to funksjoner:
Å gi retning og å utøve innflytelse

Møller 2004



Utviklingshjulet
Hente impulser

Sikre eierskap Gjennomføre

Tilpasse

Skape entusiasme

Se muligheter Realitetsorientere

Planlegge

Faser i utviklingsarbeidet: 



Kommunikasjonstrappen:

Informere hverandre 

Skape nye ideer sammen

Bruke hverandres synspunkter

Utveksle synspunkter



Hva skal til for å bevege mennesker fremover?



Eksterne omgivelser

Input Prosess Output

• Oppgavens art
• Kompetanse
• Medlems-

karakteristika
• Gruppe-

karakteristika

• Koordineringstap
• Sosial loafing
• Sosial fasilitering
• Gruppetenkning
• Innflytelses-

prosesser
• Målavklaring
• Kommunikasjon
• Forskjellighets-

håndtering
• Teamledelse

A: Oppgaven
• Kvalitet og 

kvantitet på det 
som produseres

B: Gruppen
• Normer
• Roller
• Statushierarki
• Koalisjoner
• Kohesjon
• Utviklingstrinn
C: Medlemmene
• Tilfredshet
• Motivasjon
• Utvikling

Brown 1988



RAMMER

HANDLINGSROM

MENING

MESTRING



PLATTFORMING: Etablering og verbalisering av  felles plattform for arbeidet (mål – hensikt –
konsekvens)

PERSONIFISERING: Konkretisering av  gruppekarakteristika og -kapital (kompetanse, 
ferdigheter, holdninger)

DEFINERING: Konkretisering av handlingsmål (dette vil vi oppnå, dette gjør vi, dette 
forplikter vi oss til)

HANDLING:  Praktisering og oppfølging

Tiltak for konstruktive utviklingsprosesser:  



Ha som ambisjon at du alltid skal ta folk i å 
gjøre noe bra. Møt mennesker for å gjøre de 
bedre og etterlat alle mennesker bedre når 

du går enn da du kom. Da er du best som 
leder og kollega



• La formålet, barnets beste, være et 
kommunisert  siktemål og premissgiver 
for utviklingsarbeidet hele veien

• Utvikling skapes ved målrettet arbeid 
gjennom faser

• Bevegelse skapes gjennom mening

• Resultater skapes gjennom handling 
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