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Denne halvannen timen vil omhandle

• Tidlig innsats i barnehagesammenheng

• Hva er barnehagekvalitet

• Den Utviklingsstøttende Barnehagen: 

o Classroom Assesment Scoring System

o Innhold/organisering av kvalitetsløftet



Tidlig innsats i barnehagen

1) Tidlig innsats handler om å gi et kvalitetsmessig godt 

barnehagetilbud til alle barn. Et tilbud av god kvalitet 

er tidlig innsats i seg selv. Barnehagen kan både 

kompensere for og virke beskyttende for barn som 

har et vanskelig utgangspunkt.

2) Samtidig er tidlig innsats at barnehagen setter inn 

tiltak tidlig dersom det er behov for det.

Fra Stortingsmelding 19 (2015-2016); Tid for lek og læring



Grunntjenestjenester er betydningsfulle

• Grunnlaget for god psykisk helse legges ikke bare i helsesektoren. Det 

legges i alle sektorer i hele samfunnet (Regjeringen 2017, strategi for 

god psykisk helse) .

• God psykisk helse skapes der folk lever livene sine ( Arne Holte, FHI)

• Kvalitetsbarnehagen kan bidra til  å :

o Forebygge  psykiske vansker

o Utjevne forskjeller i blant annet språk, læring, evne til selvregulering før 

skolestart



Hva er barnehagekvalitet

Strukturell kvalitet Prosesskvalitet

Bl a

Antall barn pr ansatt

Gruppestørrelse

Stabilitet i 

ansattgruppen

Lokaler

Utstyr og materiell

Kvaliteten på barn –

ansatt-relasjonen

Kvalitet på barn-barn-

relasjonen

Aktiviteter

Pedagogisk innhold



Barnehagen er en god nr to

• Foreldre er viktigst, bhg er i forlengelsen av foreldres omsorg og 

kan kompensere og beskytte

• For robuste barn utgjør ikke barnehagedeltakelse en forskjell i et 

livsløp

• For sårbare barn utgjør kvalitetsbarnehage en positiv forskjell i et 

livsløp

• NB: For sårbare barn kan mindre gode barnehager øke risiko for 

skjevutvikling / vansker



Kvalitet definert i barnehageforskningen

NICHD SECCYD;  

Mest omfattende studien fram til i dag

Fulgt ca 1300 barn fra 6 mnd til 15 år

Kvalitet i barnehagen innebærer at de ansatte i barnehagen..

• Er varme, støttende og omsorgsfulle

• Er oppmerksomme på barns behov

• Responderer på verbale – og nonverbale signaler

• Stimulerer barns nysgjerrighet og ønske om å lære om verden

Fra Turid Suzanne Berg Nielsens forelesning for sandnes-barnehager okt 2017  



Den Utviklingsstøttende Barnehagen



Bakgrunn

• I forlengelsen av kommunens deltakelse i Modellkommuneforsøket;

• Politikerne vedtok fra  2015 å styrke tidlig innsats i barnehagene 

• Alle kommunale barnehager deltar, de fleste private bhg

• Kunnskapsløftet går over ett barnehageår ( 2 puljer)

• Det er etter det året det egentlig begynner !



Forutsetninger for innhold og satsing 

• Innhold skulle være kunnskapsbasert

• Tidlig Innsats: Innhold og aktivitet skal komme alle bhg barn til 

gode og som er av særlig betydning for sårbare barn  

• Aktivitet som styrker kvalitet i den enkelte  avdeling 

• Skreddersøm

• Alle kommunale barnehager må delta 

• Alle private er anmodet om å delta



• Inngikk samarbeidsavtale ( 2015-2018) med Rbup;  

o Kvalitetssikring av innhold

o Bidra med kunnskapsformidling

o Gi implementeringsstøtte

o Følgeforskning / evaluering



Omfang / involverte

Ca 3600 barn  

Ca 60 barnehager

Ca 250 barnehageavdelinger

Ca 1200 barnehageansatte 

Ansatte i barnehagens støttetjenester



USBs elementer i satsing og over i drift

• CLASS som kunnskapsgrunnlag og verktøy for å måle kvalitet 

og for å «gjøre kvalitet» i den enkelte barnehage

• Også Trygghetssirkelen

• Foreldresamarbeid

• Sårbare barn

• Ledelse 



Hvorfor vi valgte CLASS

• Et verktøy som er evidensbasert

• Støtter opp om barnehagens rammeplan, kommunens

kvalitesplan

• Karlegging av og fokus på ansatte

• Score fra CLASS-observasjoner og CLASS dimensjonene 

brukes til å drive skreddersydd veiledning i hver avdeling.



Classroom Assessment Scoring System

Robert Pianta og Bridget Hamre m fl

http://teachstone.com/

• Observasjonsverkøyet CLASS er basert på observasjon av relasjon og 

samspill mellom personal og barna. Den voksnes handlinger blir målt.

• Det sentrale er hvordan barnehageansatte møter og støtter  barns 

utvikling og behov i daglig samspill med barna.

• I Sandnes er CLASS både brukt som observasjonsverktøy og som 

innhold i kvalitetssikring av  hver barnehageavdeling

http://teachstone.com/


CLASS-verktøyet for flere aldersgrupper

Infant K-3

Toddler

15 mnd –2 år Upper elementary

PreK

3-5 år Secondary



Domenene i CLASS

Toddler, små barn                   

( 15-36 mnd):

Pre K, store barn ( 3-5 år): 

1. EMOSJONELL OG 

ATFERDSSTØTTE

1. EMOSJONELL OG ATFERDS-

STØTTE

2. ORGANISERING AV 

AVDELINGEN OG    

BARNEHAGEDAGEN

2. STØTTE TIL LÆRING OG 

KOGNITIV UTVIKLING

3. STØTTE TIL LÆRING OG 

KOGNITIV UTVIKLING



Emosjonell og atferdsmessig støtte

Dimensjoner Indikatorer markører

Positivt klima Relasjoner

Positive følelser

Respekt

Deler aktivitet

Pia hjalp Petter å rydde

A: « Hei Ole, godt å se deg».

A sa «tusen takk»  noen ganger når 

barna hjalp til

Nora klemte Nina når de..

Negativt klima Forekomst av neg følelser hos b og 

a, straffende voksen- atferd

Straffende voksenatferd.

A og Bs negativitet

A til Anna: « dette burde du ha 

forstått»

I garderoben mye krangling mellom 

Pia og Petter/ V griper ikke inn

Voksnes 

sensitivitet

Oppmerksomhet

Responsivitet

Barns velvære, inkl trøst

A trøstet Pia

Ta barns 

perspektiv

Fokus på barna

Fleksibilitet

Selvstendighet

A oppmuntret Pia til å fortsette

Barna fikk lov til å velge om de ville 

sitte på stol eller ligge på mattene

.



Domenet Støtte til læring og kognitiv utvikling

Dimensjoner Indikatorer Markører / eksempler

Utvidelse av 

kognisjon/ higher

level of thinking

Analyse og resonnering

Integrere ny kunnskap

Relatere ny info til 

dagliglivets opplevelser

A: « Hva tror du vil skje hvis du heller 

vannet…»

A: « Hvordan fikk du til å ….»

A: «Husker dere da vi spiste epler i går? , 

hva tror dere dette syltetøyet er laget av?»

Pia: «Sommerfuglen har vinger».A:  «Ja, 

hvilken farge har de?»

Kvalitet på 

feedback/ 

tilbakemeldinger

Lage stillas

Gi hint

Oppmuntre, 

støtte, bekrefte

A: « ja, Petter, vi får melk av kua, hva kan vi 

lage av melken?,Nettopp, vi kan lage ost, 

ved du om vi kan lage ost av melken til 

andre dyr, jeg vet du har spist sånn ost, den 

er brun»….» A: Yesss, brunost, hvordan 

smaker brunost?

Språkmodellering / 

språkstøtte

Selvsnakk

Parallellsnakk

Gjentakelse

Forklaring

Avansert språk

A: « Nå går jeg og henter mer papir»

A» Du bruker den røde fargen.»

A «Ja, det er en bjørk. Trær  med blader 

heter løvtrær, ser dere noen andre løvtrær 

her?



Kort om observasjoner  på CLASS-måten

Under observasjon se etter markører ( bevis) 

for et knippe indikatorer som tilhører 

dimensjoner som skal være tilstede for at 

ansatte best kan støtte barns utvikling med 

fokus på domenenene emosjonelle- og 

kognitiv og utvikling.



Forberedelser, våren før satsingsåret

• Hver barnehage utpekte  en eller flere CLASS-veiledere .Disse får 

to dagers undervisning om barns utvikling + innføring i CLASS. 

• Ledere og class-veiledere får tilgang til materiell.

• En undervisningsdag for alle ped ledere om å motta 

tilbakemeldinger / feedback.

• Av Teachstone ,USA : Opplæring og sertifisering av CLASS-

observatører ( rekruttert fra barnehagene og støttetjenestene)



Innhold i kompetaseløftet

Observasjon med tilbakemeldingsmøter i alle avdelinger høst og 

vår

Alle ansatte, 4 

opplærings-

dager

Barns sosio-emosjonelle utvikling, barns 

kognitive utvikling, Trygghetssirkel, sårbare 

barn.

CLASS-

veilederne

2 flere dager :

Enda mer om sosio-emosjonell- og kognitiv 

utvikling i lys av CLASS

Ped ledere / 

barnehagens 

ledergrupper

5 flere dager

Om ledelse og implementering

Feedback: Om å ta i mot og om å formidle 

tilbakemeldinger/vurderinger

Dele erfaring, gi hverandre tips, veien videre



Om CLASS-observasjonene og 

tilbakemeldingsmøtene

• Observasjoner gjennomføres i  hver avdeling . 

• Det observeres ikke i egen barnehage

• CLASS-observatør utarbeider rapport og avholder 

tilbakemeldingsmøter for hver avdeling.

• CLASS-observatør skal ikke veilede,  men formidle score, forklare 

score og derigjennom påpeke hvilke dimensjoner som avdelingen kan 

bli bedre på



Kostnader / økonomisk tilrettelegging

• 80% av kostnadene er knyttet til vikarutgifter:

• Alle vikarutgifter ved kursing dekkes

• Barnehagen får lønnskompensert for  CLASS-veileders

« superbruker-jobb» ( 10%) – også utover satsingsåret

• De barnehager som har CLASS-observatører får dekket vikar for all 

CLASS-observasjon og forberedelser



Utarbeidet materiell

• E-læringsprogram  oppbygget som CLASS – alle

• Veiledningshefter bygget opp som CLASS  – gjerne alle

• Poster - Trygghetssirkel

• CLASS Dimensionguide ( CLASS-veilederne)

• Sharepoint som infokanal  og bank

• I hver bhg: USB-perm /Dropbox



Eks fra veiledingsheftet

Indikatorer på å ta 

barns perspektiv 

Trene – trene - trene

Fokus på barna Følge barns initiativ

Etterspør barns tanker og meninger 

Gi barna valgmuligheter

Fremme barns uttrykk og ideer

- La avdelingen komme med enda flere eksempler

Fleksibilitet Tillate bevegelse og prating

Følge «flyt»

Tilpasse til det enkelte barn – barn er ulike

- La avdelingen komme med enda flere eksempler

Støtte til selvstendighet Gi barn ansvar

Støtt barn i å ta vare på seg selv

Ha ulikt materiell tilgjengelig

Hjelp barna i å ta andre barns perspektiv

- La avdelingen komme med enda flere eksempler



Veiledning og trening i barnehagen

• Hver barnehage lager en egen plan for 

implementering

• Ped leder er ansvarlig for veiledning i avdelingen i 

tråd med kunnskapsløft og som oppfølging av 

CLASS-rapporten

• Hver avdeling / hele barnehagen skal trene-trene-

trene







Etter første året – videre drift

• Observasjoner årlig eller 2. hvert år

• Barnehagene har fortsatt sin CLASS-veileder

• E-læring og veiledningsheftene

• Lærende nettverk med ped lederne

• Oppfølgingsdag med CLASS-veilederne

• Årlig statusrapport til kommunepolitikerne

• Egne CLASS-obs-trenere

• +++



Veien videre 

• Bruke CLASS på kommunenivå for å måle kvalitet

• Utarbeide ny modul i e-læring og veiledningshefte  som viser 

sammenheng mellom Rammeplan og CLASS 

• Barnehage som barnevernstiltak

• Systemarbeid i PPT

• +++



Så langt; Satsingen lover bra

( Forskningen vil si oss om vi føler rett..)

• Og ledelse i barnehagen betyr mye for suksess

Utsagn hørt underveis:

• « Det er akkurat dette vi trenger»

• Styrer; « Satsingen har gitt oss en boost og gjort oss stolte»



….more high fives

• « Det er så bra at nå har alle i barnehagen et felles språk»

• «Barna i min avdeling har nå begynt å oppsøke XX»

• «Tilbakemeldingsmøtet og rapporten hjalp meg å finne måter å 

gi veiledning til en ansatt som hadde bekymret meg.»

• «Assistentene er nå mye mer aktive i personalmøtene»


