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Aksjonsforskningsliknende 
utviklingsarbeid i UBLU

• Innovasjoner kan forstås som å skape noe nytt - utvikling av praksis skal 
føre til endringer

• Endringer gjennom et samarbeid mellom utdanningsbarnehager og 
utdanningsinstitusjon

• Hvordan – gjennom aksjonsforskningsliknende prosjekter

Mål i UBLU: Kvalitetsutvikling i barnehagen og i utdanningsinstitusjonen som 
gjensidig lærende organisasjoner



Hva kjennetegner en lærende 
organisasjon?

• Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal 
reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og 
være tydelige rollemodeller. (Udir 2017, s. 15)

• Lærende organisasjoner er organisasjoner der folk kontinuerlig 
utvider sin kapasitet til å skape resultat de virkelig ønsker, der nye og 
ekspansive tankemønstre blir fostret, der kollektive fremtidshåp finner 
frihet, og der folk kontinuerlig lærer å lære sammen (Senge 1990)



Aksjonsforskning

• Aksjonsforskning handler om å skape ny kunnskap og ved å ha et 
forskende blikk på seg selv, sine verdier og sin praksis kan 
barnehagelærere skape ny kunnskap sammen med kolleger og 
forskere i barnehagelærerutdanningen (Bøe & Thoresen 2017)

• Aksjonsforskning er et «vi-prosjekt» – personalet identifiserer et 
område de ønsker å utvikle ved å stille seg kritisk til dagens praksis



Hva er aksjonsliknende forskning?

• Vi lærer bare av de handlingene vi 

forstår (Argyris)

Erfaringslæring bygger på det vi allerede 

kan og vet (Kolb 1984)

Illustrasjon: Lafton 2012
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Hva var vår motivasjon for å være med 
på prosjektet for å bli en 
utdanningsbarnehage?

• Ønske om å øke fagligheten i barnehagen 

• Ønske om å være med å påvirke utdanningen



Hvordan har vi jobbet med 
personalgruppen 

• Kartlagt all kompetanse og ressurser  som finnes i barnehagen –

• Bevisstgjøring av egen rolle som rollemodell

• Stort fokus på profesjonen  og barnehagen som en lærende 
organisasjon  



Hva er gevinsten ved å være en 
utdanningsbarnehage for personalet

• Bedre kvalitet, vi er blitt mer bevisst og jobber mer målrettet

• Økt motivasjon fordi vi får brukt vår kompetanse 

• Økt faglig kompetanse 

• Hele personalgruppen har fått eierskap til at vi er 
utdanningsbarnehage 

• Mulighet for å delta i et utvidet læringsfellesskap



Hva er gevinsten ved å være en 
utdanningsbarnehage for studentene 

• Hele barnehagen som arena for praksis, studentene kan benytte seg 
av alle ansattes kompetanse 

• Andre type oppgaver som har vært mer knyttet opp mot vår praksis

• Har fått tilbakemeldinger fra studenter om at læringsutbytte er større 
med mer tilpasset oppgaver  

• Bedre oppfølging av studentene fra styrer 



Hva er gevinsten av å være med i 
utdanningsbarnehageprosjektet for 
barnehagelærerutdanningen? 

• Gjensidig kunnskapsdeling gjennom framtidig forskerfellesskap

• Utveksling av lærekrefter – lærer fra Oslo Met kommer ut til 
barnehagene - Personal fra barnehage holder foredrag på Oslo Met  
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Underveis



Retning og det viktige………



utvikling  GIR…..


