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Prosjekt på gang!
Kunstpedagogisk prosjektarbeid i barnehagen
Barbro Djupvik, Marit Holm Hopperstad, Lise Hovik
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Å ha et prosjekt på gang handler om å arbeide med noe som man er nysgjerrig på, vil fordype seg i,
utforske, dykke ned i og la seg oppsluke av. Prosjektarbeid krever innsats, kreativitet og engasjement fra
personalets side, men drivkraften i prosjektarbeidet ligger hos barna. Det er deres nysgjerrighet, det de får
lyst til å undersøke, granske, lære mer om og ha det moro med, som er motoren. Det er dette personalet
må gå inn for å oppdage, forstå og la seg påvirke av.
Denne boka handler om kunstpedagogisk prosjektarbeid – prosjektarbeid der kunst brukes for å utvikle
spennende og kreative pedagogiske prosesser i barnehagehverdagen. For å gjøre innholdet praksisnært
og levende, presenterer forfatterne eksempler på konkrete prosjekter i barnehagen med barnehagelærere
som fortellere. Eksemplene viser hvordan man kan bruke ulike innganger til et kunstpedagogisk
prosjektarbeid.
Det finnes ikke noe oppskrift på hvordan et prosjektarbeid kan utformes. Det betyr ikke at man ikke kan
lære av hverandres praksiser og erfaringer. Målet er at boka kan fremme nye tanker og refleksjon over
egen praksis. Den kan gjerne brukes som grunnlag for diskusjon i personalgruppa. Mest av alt er innholdet
ment å inspirere til kunstpedagogiske prosjekter i egen barnehage, i samspill med akkurat de barna du og
kollegaene dine har ansvar for.
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Utforskende bekymringssamtaler
Samtaler med barn ved bekymring for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
Harald Dean
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En samtale med barn vi er bekymret for, er noe mer enn å bare stille spørsmål. Det er klare sammenhenger
mellom hvordan voksne formulerer seg, og hva et barn forteller. Den voksnes kommunikasjonskompetanse
blir derfor viktig.
I barnehagen har barnehageansatte en viktig rolle og mulighet til å bli godt kjent med hvert enkelt barn
gjennom gode dialogiske samtaler. Feilaktig kommunikasjon kan føre til at barnet ikke får fortalt sin versjon
av virkeligheten ut fra egne opplevelser og forutsetninger.
Målet for denne boken er å bidra til at ansatte i barnehagen kan bruke samtalen som verktøy til å utforske
bekymringer. Boken tar utgangspunkt i forskning så vel som praksis, og vil være en brobygger mellom de
to.
Harald Dean er pedagog (bachelorgrad) og samfunnsviter (mastergrad) med videreutdannelse i seksuelle
overgrep mot barn. Han er ansatt som rådgiver i Stine Sofies Stiftelse og reiser rundt i hele Norge for å
undervise om vold og overgrep mot barn – både for barn og voksne. Noe av det som driver ham i arbeidet,
er å bidra til større åpenhet om tematikken
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Snart førsteklassing
Med sosial kompetanse i ranselen
Svanaug Lunde, Ingunn Størksen
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Femåringene i barnehagen skal snart bli førsteklassinger!
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver vektlegger stimulering av sosial kompetanse i
barnehagen. Men hvordan skal barnehagen egentlig gjøre dette? Er ikke dette ferdigheter som kommer av
seg selv når barna er i samspill med hverandre?
Sosial kompetanse er komplisert og beror på mange delferdigheter, for eksempel evnen til å hevde seg
selv og evnen til å forstå og ta hensyn til andres følelser og opplevelser. Likevel er det ikke nok at barna
behersker de ulike delferdighetene i sosial kompetanse. De må også evne å finne den gode balansen
mellom dem slik at de både kan ivareta seg selv og andre barn i sosiale situasjoner.
I denne boken drøftes de ulike elementene i sosial kompetanse, og det gis forslag til aktiviteter for å
stimulere disse. Gode voksne rollemodeller som veileder barna i dagligdagse situasjoner hjelper barna til
positiv sosial samhandling i barnehagen.
Sammen med heftet følger 16 kort. Kortene viser bilder av barns følelsesuttrykk og samspillssituasjoner, og
brukes i samtaler med førskolebarna.

4

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Barnehage | Kommunikasjon

Mer musikk i barnehagefellesskapet!

Ingunn Gallefoss
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Musikk utgjør en viktig del av barnehagens fellesskap og kan være med på å knytte enkeltbarn, grupper,
avdelinger og hele barnehagen sammen. At personalet er lydhøre overfor det enkelte barnet, har betydning
for barns mulighet til å bidra til samspillet og også for barnets følelse av å bli sett og av å bidra i
gruppesammenheng.
Musikk tilhører fagområdet kunst, kultur og kreativitet i rammeplanen. I heftet diskuteres musikkens plass i
barnehagen – om den for eksempel er med i planleggingen og diskusjoner om barnehagens innhold.
Forfatteren ønsker å styrke barnehageansatte som nøler med å bruke musikk på ulike måter i barnehagen,
og som synes det er utfordrende å delta i musiske sammenhenger.
Heftet har også ideer til hvordan man kan jobbe med musikk i barnehagen. Tanken er også at de kan
brukes som inspirasjon til å utvikle egne ideer.
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Fortell for små barn

Ann Granberg, Åse Gulbrandsen
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Hensikten med denne boka er å gi barnehagepersonalet praktisk hjelp til å formidle fortellinger og eventyr
for små barn.Boka henvender seg også til dem som ønsker å videreutvikle seg i arbeidet med
kulturformidling i barnehagen, gjennom bruk av fortellinger.

Boka bygger på en svensk bok skrevet av barnehagepedagogen Ann Granberg, og er tilrettelagt for norske
forhold av Åse Gulbrandsen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Boka har en teoretisk og praktisk del. Den teoretiske delen handler om bruk av eventyr og fortellinger, om
språkutvikling og om samlingsstunden. Den praktiske delen handler om forberedelser til samlingsstunden
og ferdige opplegg til bruk i denne.
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Koalabjørnens hemmelighet

Eyvind Skeie, Ingunn Størkersen
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Koalabjørnens hemmelighet er skrevet for barn i barnehagealder som nylig har opplevd foreldrenes
samlivsbrudd. Den kan også brukes mer allment, for eksempel i samlingsstund i barnehagen. Fortellingen
kan hjelpe alle barn til å forstå hva et samlivsbrudd kan innebære, og godta ulike familieformer.
Boka inngår i en materiellpakke til barnehagen som heter Ett barn - to hjem, men kan også kjøpes separat.
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Barnehagebasert kompetanseutvikling
En idébank
Unni Høsøien, Marion Prytz
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Barnehagebasert kompetanseutvikling skal gi pedagogisk innsikt hos den enkelte og på den måten øke
kompetansen i hele personalet. Når rammeplanen skal implementeres, kan det gjøres på mange
spennende måter.
Innhold · Presentasjon av strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage».· Tips for å aktivisere hele
personalet i implementering av rammeplanen. · Ulike måter å dele erfaringer på - både i små og store
grupper. · Felles vurdering av egen praksis.
Barnehageeier har hovedansvar for å legge til rette for kompetanseutvikling for sine ansatte. Eier skal
kartlegge kompetansebehovet, sette av egne midler til kompetanseheving og ha en langsiktig plan for
hvilke kompetansetiltak som skal gjennomføres. (Kompetanse for framtidens barnehage, KD 2013, s. 16)
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Bli med på filosofi i barnehagen!

Anita Merethe Ribe Sollid
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Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi etter rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna
erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige. Barnehagen må gi barna anledning og ro til undring og
tenkning, samtaler og fortellinger.Denne boken forklarer hva filosofi i barnehagen er, og hvordan personalet
kan jobbe med filosofi etter rammeplanen. Videre fremheves betydningen av egenrefleksjon hos personalet
og den ansattes rolle i filosofisamtalen.
Det er først når du har jobbet med de strukturerte formene for filosofisamtaler at du virkelig blir den gode
samtalepartneren for barn, også i hverdagssituasjonene. Strukturerte filosofiske samtaler er noe de ansatte
må trene seg på. Gjennom øvelser og trening vil en få gode og interessante resultater i samtaler med
barna.Barn stiller ikke bare spørsmål for å få svar, men for å komme i dialog med ansatte eller andre barn.
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Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen

Iris Hansson Myran, Heidi Sandø
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Barns utforsking av bokstaver og skrift er synliggjort i rammeplanen som blant annet løfter fram at
personalet skal støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket. Det er derfor viktig at de ansatte i
barnehagen har kunnskap om hvordan barn lærer språk.
I dette heftet får du vite hvordan du kan legge til rette for at alle barn skal få oppleve mestring, samtidig som
barna får utfordringer de kan strekke seg etter. For de yngste bør det å bade i språk være en naturlig del av
den daglige omsorgen, for det er i de nære relasjonene gode språkbad finner sted. Omgivelser som
stimulerer og aktiviserer er bra for alle barn, men spesielt er det vesentlig for barn som er flerspråklige eller
for barn som har språkvansker.
Det finnes mange måter å bade i språk på, men hvordan ser egentlig språksåpa ut? Og hvordan virker
denne språksåpa?
Oppskrift på ei god språksåpe:
Mange nysgjerrige og lekende barnEngasjerte, observante og kunnskapsrike voksneAlle voksne benevner
det de gjørNoen deler kreativitetInne- og uterom som inviterer til språklig aktivitetStor tilgang på materiell og
litteraturMye tid til i fortelling, dialog og aktiv deltakelseUtallige møter med nye og spennende ord
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Barnehagens møte med kulturelt mangfold

Marianne Schram, Mirjam Dahl Bergsland
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Barnehagen har en viktig oppgave med å skape et miljø som er preget av toleranse, lydhørhet og retten til
å være forskjellige. Denne boken skal gi økt kunnskap om barnehagen i et mangfoldig samfunn.
Mange barnehager som har barn, foreldre og ansatte med ulike språklige, kulturelle, etniske og religiøse
tilknytninger, omtaler seg selv som flerkulturelle. Det er imidlertid ikke gitt at en flerkulturell barnehage har
en flerkulturell praksis. Dette skjer først når mangfoldet i barnehagens sammensetning får konsekvenser for
innholdet og organiseringen i barnehagens hverdag.
I møte med minoritetsfamiliene har barnehagen et særskilt ansvar for å legge til rette for at familiene får en
naturlig tilhørighet i barnehagefellesskapet, og at de opplever seg sett og hørt av personalet.
Temaer fra boken
Hvordan kan barnehagen arbeide med ikke- diskriminerende pedagogikkHvordan møte andre menneskers
kultur?Språklig mangfoldForeldresamarbeid og ulike oppdragelsespraksiserPraksisfortellinger fra
barnehagen
Målet er å øke kunnskapen om minoritetsfamilier hos ansatte i barnehagen, slik at alle familier uansett
bakgrunn opplever seg sett og hørt av personalet.
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Hva skjer når vi dør?

Atle Dyregrov
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Mange barn opplever at noen de er glad i dør. Det kan være en i den nærmeste familien, eller noen de
kjenner eller hører om. Uansett i hvilken sammenheng døden oppleves, vil barnet ofte ha mange spørsmål
som voksne kanskje synes det er vanskelig å svare på.
Denne boken gir svar på spørsmål som:Hva skjer med kroppen når vi dør?Kan barn se den døde?Hva er
en begravelse eller bisettelse?Hvor blir livet av når vi dør?
Psykolog Atle Dyregrov hjelper de voksne med kloke råd – og barna med å få svar på spørsmål – i håp om
å gjøre døden litt mindre fremmed og skremmende for barn.
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Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen

Gunn Helen Ofstad
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Barn lærer språk ved å bruke språk. Hverdagssamtaler i barnehagen er barns arena for å bruke og utvikle
språket sitt. Hverdagssamtaler er alle de uformelle samtalene man har gjennom barnehagedagen, og kan
være alt fra samtaler ved matbordet til barns samtale i lek.
Barnehager med gode språkmiljø kjennetegnes av voksne som har kunnskap om språk og som støtter
barns språkutvikling gjennom gode samtaler. Heftet gir en teoretisk innføring i hva språk og samtaler er, og
gjennom praksisfortellinger får barnehagepersonalet kunnskap om hvordan hverdagssamtaler kan være
gode språkutviklende aktiviteter.
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