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Berg barnehage har i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høyskole, og de andre
barnehagene i Trondheim Asylselskap startet et prosjekt for å sikre et godt og utviklende
språkmiljø i barnehagen;
«Gjennom felles utviklingsprosjekt 2014 - 16 i samarbeid med DMMH ønsker vi å utvikle et
godt språkmiljø for alle barn i barnehagene våre. Bakgrunnen for prosjektet er den
refleksjonen som har foregått i personalgruppa etter kommunens temabaserte tilsyn innenfor
dette området, samt Rammeplanens krav om å tydeliggjøre progresjon i årsplanen for
fagområdet kommunikasjon, språk og tekst.
(Generell årsplan for barnehagene i Trondhjems Asylselskap 2015)
Barnehagene skulle drive sitt eget utviklingsarbeid med utgangspunkt i en egenvalgt
problemstilling. For å kvalitetssikre prosjektet ble det fra Trondhjem Asylselskap sin side
nedfelt tre tiltak for prosjektet;
4.3.1 Økt kompetanse om barnehagen som språkarena gjennom kurs og veiledning
4.3.2 Hver barnehage velger sitt utviklingsprosjekt og definerer sine utviklingsmål
4.3.3 Erfaringsdeling gjennom felles faglige fora
(Generell årsplan 2015, s.5)
Gjennom disse tiltakene ønsket vi at barna i Berg barnehage i perioden 2015-2016 skulle
oppleve et miljø som var rikt og variert, og som ga muligheter for språklig utvikling.
Bokglede i barnehagen
Berg barnehage er en tre - avdelings barnehage fordelt på to ulike adresser. I Øvre
Bergsvingen ligger Hagen (2-6 år) og Parken (0-2 år). I Frydenbergveien ligger Frydenberg
(2- 6 år). Barnehagen har i dag 65 barn fordelt på de tre ulike avdelingene.
Vi har lange tradisjoner for bruk av bøker i barnehagen, og våre barn er godt vante med å
besøke hovedbiblioteket i byen så vel som nærmiljøets bibliotek. Her har vi gjennom en
årrekke benyttet oss av fortellerstunder i regi av biblioteket. Vi har lånt bøker selv, og vi har
brukt bibliotekets tilbud om lån av bokkasser tilsendt barnehagen.
Det vi imidlertid ikke har jobbet systematisk med, er hvordan bøker kan være en kilde til
utvikling av språk for barna våre. Personalgruppa besitter en høy kompetanse på språk og
språkutvikling, men vi så i forkant av dette prosjektet behov for et løft hva angår
formidlingsmetoder hos den enkelte voksne, og i personalgruppa som helhet.
Samtaler rundt «hvorfor vi leser bøker?», «hva er viktig i formidlingen?», «hva er tanken bak
å lese bok?», og «når leser vi?» ble diskutert, og etter planleggingsdager med fokus på barns
språkutvikling, kom vi i fellesskap fram til at vi ønsket å jobbe med språk - via og knyttet
sammen med formidling av barnelitteratur.
I samarbeid med vår veileder Cecilie Fodstad ved DMMH utarbeidet vi en problemstilling for
språkprosjektet vårt, og med ønske om hovedfokus på formidling, landet vi på;
Hvordan formidle barnebøker på måter som skaper bokglede hos barn og voksne?
Med visjon om at «bøker er gøy» ble den enkelte voksne utfordret til å ta ansvar for seg selv
og sin egen formidling. Vi ble ansvarliggjort i å søke inspirasjon til ulike formidlingsmetoder,
og til å vurdere om bøkene vi skulle jobbe med i perioden var «gode nok». Vi så med kritiske
blikk på hva vi tilbød barna av barnelitteratur.
Det ble nødvendig for oss å knytte språkprosjektet opp mot vårt pedagogiske arbeid med MI
(Mange intelligenser), og fagområdet «kommunikasjon, språk og tekst» i Rammeplanen
(2011, s.40-41). MI skulle sørge for at vi i språkprosjektet hadde et positivt fokus på

enkeltbarnet og styrke den enkeltes selvfølelse med utgangspunkt i det som er barnets sterke
sider. Vi mener at alle barn har ulikt utgangspunkt for læring, og dette skulle vi ta hensyn til i
språkprosjektet. Det ble derfor viktig å ta barnas innspill og ønsker på alvor, og følge opp med
gode formidlingsmetoder som kunne gi mulighet for læring og utvikling hos det enkelte barn.
(Årsplan for Berg barnehage 2015-2017)
For å etablere fellesskap i personalet og blant barna, valgte vi å fokusere på ei felles bok for
storbarnsavdelingene Hagen og Frydenberg, og ei bok for de yngste på Parken. Valget falt på
Da lille Larsens hus blåste bort (2009) skrevet av Jakob Martin Strid for storbarna på Hagen
og Frydenberg, og Lars er Lars (2011) av Svein Nyhus for småbarna på Parken.
Det ble utarbeidet MI-planer (se vedlegg) for begge bøkene, og her med fordypning i den
språklige intelligensen. Målet var å knytte de 8 intelligensene; personlig, sosial, romlig/visuell, kroppslig, musikalsk, logisk-/matematisk, naturalistisk og språklig opp mot
Rammeplanen, dette for å sikre at vi traff de ulike læringskanalene hos barna. Barna skulle
gjennom sine sterke sider oppleve mestring og egenverd, noe som gir et godt utgangspunkt for
læring og utvikling.
MI-planen ble til gjennom samarbeid i personalgruppa, hvor alle var involverte og
ansvarliggjort i forhold til å komme med innspill. Planen ble et arbeidsdokument for alle,
uavhengig av hvilken metode den enkelte valgte i sin formidling. I tillegg til å være et
arbeidsdokument underveis i prosessen, er MI en naturlig del av den pedagogiske
dokumentasjonen, og vårt evalueringsarbeid i barnehagen.
Hver avdeling laget en perm hvor alt som omhandlet språkprosjektet skulle samles.
Praksisfortellinger, MI-planer, bilder, tekstskaping og en oversikt over hva som hadde blitt
gjort av aktiviteter, hvem som hadde deltatt, og evaluering av de valgte aktivitetene. Med alt
dette innholdet fungerte denne permen også som en utmerket ide`-perm for personalet.

	
  

DA LILLE LARSENS HUS BLÅSTE BORT
Som en oppstart av prosjektet hadde storbarnsavdelingene Hagen og Frydenberg ønske om å
sette enkeltbarna i sentrum. Etter tur fikk hvert enkelt barn ha med seg en bok hjemmefra, og
presentere denne ved å fortelle hva den handlet om, og vise fram bilder fra den i
samlingsstunden. Framleggene ble presentert på dokumentasjonsveggen i barnehagen ved
hjelp av en liten tekst fra boka og bilde av barna med favorittboka si. Denne veggen har
fungert som en inspirasjonsvegg for barn og foreldre, og flere familier har vært på biblioteket
for å låne bøker de har sett på ”Boka mi-veggen”.

Hvordan skape et godt språkmiljø?
Det viktigste arbeidet med Da lille Larsens hus blåste bort, har blitt gjort i de inndelte
aldersgruppene. Ved å dele barna i små grupper, og etter alder har Hagen og Frydenberg fått
tilpasset aktiviteter og formidling etter barnas ståsted, alder og interesse.
Brekke-ben-fjellet, som Larsens hus blåser bort til, ble tegnet og hengt opp på temaveggene
på avdelinga. Taubane ble selvsagt satt opp; hvordan i alle dager skulle de ellers få til å sende
ting til Larsen? Det ble laget en liste over, mer eller mindre nødvendige, ting som kunne være
til nytte for Larsen, og barna fikk ved hjelp av ulike teknikker lage ting som skulle henge på
lina i taubanen.

	
  

Språklig interesse
Gjennom barnas medvirkning har vi skapt et
miljø som inspirerer og interesserer, og
barnas talent (MI) vises blant annet i deres
forslag til hva Larsen trenger. Eksempelvis
ønsker Eivind (5 år) at Larsen skal få perler
og en vev tilsendt, noe han selv har interesse
for å holde på med i barnehagen. Når vi tar
barnas forslag på alvor, anerkjenner vi dem
og bygger opp selvtillit, det enkelte barns
forslag er viktig og alle får delta på lik linje,
uavhengig av alder.
Personalet har i samtaler rundt boka lagt til
rette for gode dialoger ved å stille åpne
spørsmål, og ved å undre seg sammen. Hver
enkelt voksen har vært sitt ansvar bevisst til å
skape samtaler hvor barna har fått lyst til å
delta, fortelle og undre.
Filosofiske spørsmål har også blitt stilt, da
det har vært naturlig sett opp imot
tematikken i boka. Vi har observert at barna
har vist medfølelse og empati for lille Larsen,
og det har vært nødvendig å samtale om vennskap, ensomhet, hjelpsomhet og samarbeid.
Barna har i disse samtalene vist stor evne til refleksjon og drøfting seg imellom. Eksempelvis
hadde Eivind (5 år), Matteus (4 år), og en voksen under en aktivitet hvor de bygget lego, en
samtale om det å være alene;
Personal; «Kordan e det å vær alene da?»
Eivind; «Trist»
Matteus; «Men veit du ka? Han (Larsen) blir veldig lei sæ når han ikke har nånn venna i
selskap oppå Brekke-ben-fjellet. Og det e litt trist.»
Dette har vært viktige erfaringer da barna har tilegnet seg et språk som kan hjelpe dem i å
uttrykke egne følelser, noe som blant annet er viktig for å uttrykke egne behov, sette grenser
for seg selv og bearbeide følelser. Det er tydelig at mange har opplevd glede over å bli kjent
med nye ord og uttrykk da de høres igjen i løpet av hverdagen. På den måten kan vi si at vi
har hjulpet barna i deres språkutvikling og gitt dem rikere erfaringer med språket (Høigård og
Mjør 2009, s.27, 28, 32, 35).

Voksnes interesse og engasjement
«Æ syns det e så artig sjøl, veit du!» (Personal i
barnehagen)
Aktivitetene og formidlingsmetodene har vært
mange, men det vi ser er at de aller beste
gjennomføringene er der hvor personalet går inn
med hele seg, hele sin interesse og engasjement.
Der hvor personalet er et levende selskap
(Alvarez 1992, i Abrahamsen 2008), greier vi å
holde interessen og konsentrasjonen til barna
over lengre tid. Engasjementet smitter, og det er
tydelig å se i barnas kroppsspråk. Enkelte kan
riste med kroppen, og tromme med beina etter
iver av å få ha på seg hatten til lille Larsen, og de
holder godt fast når de får den - så den ikke skal
blåse bort med den sterke vinden.
I dag hadde vi «valgtime» (barna får selv velge aktivitet de har lyst til å delta på), og et av
valgene var temasamling «Lille Larsen.» 5 barn kom strålende til klossekroken for samling.
En gutt på snart 5 år, og fire på 3 1/2 år.
Med meg på samling har jeg med boka, en liten boks med et bilde av Larsen inni og en hatt.
Vi har laget et vers av sangen om lille Larsen, og denne synges av full hals.
Alle fem sitter i sofaen ovenfor meg, med hatten på hodet blir jeg lille Larsen. Jeg må holde
på hatten, hvis jeg slipper blåser den jo bort. Spente følger de med og får prøve hatten på tur,
, og de sitter spente og ser på sidemannen om hvor og hva som skjer når han slipper hatten. I
rolle spør jeg barna om hvem som skulle redde meg, og om de hadde sett alle som fulgte med.
Ivrig svarer de at de har laget kikkerter, og at de fire sterke mennene får medalje. Lille Larsen og hunden får også medalje, og denne er i gull. De får i oppgave å lage medaljer og vi
maler medaljer, venter på at de tørker og setter i rød snor. Stolte barn hang opp medaljer på
temaveggen.

1.vers i sangen
«Lille Larsen»;
Jeg heter Lille Larsen
Og huset mitt har blåst
bort
Oppe på Brekke- ben –
fjellet
Der blåser det skikkelig
fort!
	
  

Hverdagssamtalene i barnehagen
Mia 3 år skal skifte bleie. Hun klatrer opp trappa til stellebordet.
Mia; «Skal vi heeeelt på toppen av Brekke-ben-fjellet?»
Personal; «Skal vi det??»
Mia «Nå er jeg på toppen av Brekke-ben-fjellet, akkurat som Larsen!"

Hverdagssamtaler som omhandler boka er dagligdagse nå som barna engasjerer seg og er så
opptatte av Lille Larsen. Mia viser her at hun er spontan, hun tenker på Brekke – ben – fjellet
når hun skal klatre opp den høye trappa opp til stellebordet. Dette er en omfattende læringsarena, og Mia setter det i sammenheng med det hun nettopp opplevde i samlingsstunda. Det er
naturlig for Mia å si dette da personalet hun er sammen med er samme person som hun har
vært sammen med i samling. De to forstår hverandre og har samme fokus, de oppnår intersubjektivitet (Gjems 2014).
Mirja (2.11) og Ludvig (2.8) kjører legomenn rundt i legobiler. De kjører ned en stol som er
plassert opp-ned på gulvet. Mirja til legomannen sin; «Kom Lille Larsen, så kjører vi!»

Det viktige foreldresamarbeidet
Foreldresamarbeidet er viktig for oss i barnehagen, og vi ønsker at foreldre skal ha et stort
innblikk i barnas hverdag. Pedagogisk dokumentasjon på veggene og hverdagssamtaler har
vært viktige kanaler for å involvere foreldrene i dette prosjektet. For øvrig har barna selv vært
gode på å involvere sine foreldre ved å hente dem i garderoben, og geleide dem inn på
avdelinga for å eksempelvis se på Brekke-ben-fjellet og huset til Lille Larsen.
Barna er engasjerte og har en glød etter bøkene. Og det er veldig gøy å høre at foreldre av
barn som nettopp har begynt i barnehage uttrykker ønske om at barnet skal ha med sin
favorittbok.
Gjennom foreldresamarbeid; involvering av foreldre og dokumentasjon til foreldre, får de
mange tips til bøker som de kan lese og låne på biblioteket.
Vi vet ikke hvor mye barna blir lest for hjemme, dermed blir det enda viktigere å tilby dette i
barnehagen. Vi kan i barnehagen sørge for at alle blir lest for, ikke bare dem som selv
uttrykker, og ønsker det. Vi har i løpet av språkprosjekt- perioden sørget for god planlegging,
tatt initiativ til, og strukturert arbeidet med boka slik at alle barn har blitt inkludert på en god
måte. Ekstra artig er det når en far i barnehagen tramper inn på avdelinga mens han sier;
«Æ må se kæm han derre Larsen e!»
Lille Larsen – fest
For å avrunde arbeidet med Da lille Larsens hus
blåste bort ble det på Hagen og Frydenberg holdt
en stor «Larsen-fest» på den nasjonale
barnehagedagen 1.mars 2016. Barna fikk
dypdykke i barnehagens utkledningstøy og kle seg
ut som folk fra byen.
De spiste mat som boka omtaler, blant annet
spekeskinke. Alle pyntet seg med medalje fordi de
var så sterke, modige og søte (det fikk faktisk den
lille hunden i boka også - fordi den var så søt).
Ola tar på seg medaljen sin, retter seg opp i
ryggen og løper bort til personal på avdelingen.
«Se! Jeg har medalje, og den har jeg laget helt
selv!»

LARS ER LARS
Små og store føtter tramper inn i garderoben en mandagsmorgen. Pappa streifer opphenget i
taket med hodet sitt. «Neimen, i alle dager? Hva er det som henger her?» Ettåringen ser opp,
og løftes opp i armene til pappa. «Her henger det bilder!» sier pappa, og knipser på bildet.
Gutten tar på det laminerte bildet. Pedagogisk leder kommer ut i garderoben; «God morgen!
Æ ser dåkker har oppdaga nå spennende i taket. Kæm i all verden e det som gjemme sæ?»
sier hun og ler.

Parken startet sitt språkprosjekt med bilder fra boka Lars er Lars i yttergarderoben. Bildene
viste ikke Lars i sin helhet, men kun føttene og magen kunne skimtes under pleddet han
gjemmer seg under, i starten av boka. Denne måten å presentere boka på skapte et miljø med
mulighet for spenning og undring, og mange foreldre ble også nysgjerrige sammen med sine
barn, og lurte på hva og hvem dette var. Vi fikk plantet noen tanker hos foreldre og barn, og
det ble et naturlig og gledesfylt samtaleemne foreldre – barn imellom ved levering og henting
i barnehagen (Kunnskapsdepartementet 2011, s.41).
Alfheim og Fodstad i Skal vi leke en bok beskriver denne måten å presentere en bok på, og
kaller det førlek (Alfheim & Fodstad 2014, s.32). Vi skapte en forventning og forberedte
barna i små doser før boka ble presentert i sin helhet.
Boka om Lars ble etter noen dager lest for barna ved høytlesning, og hvor vi hadde samtaler
rundt bildene. Personalet la opp til undring sammen med barna, og bildene ble brukt i stor
skala. Vi la opp til lesestopp (Alfheim & Fodstad 2014, s.32-34) når barna ønsket det, men
også for å samle interessen rundt noe vi hadde planlagt på forhånd, for å undre oss sammen og
for å få et godt samspill i aktiviteten.
Store som små dramatiserte mye fra boka de første ukene. Det gule pleddet ble brukt daglig,
og var det ikke barn under det, så var det like gjerne en voksen der, skjult under det gule
pleddet.

Under teppet, over teppet, riste - riste, borte vekk!
Barna elsket å dramatisere, og trå inn i rollen som Lars, og å kunne bruke sin egen kropp som
rekvisitt var en enorm glede for dem. Andre temaarbeid på avdelingen ble lagt inn i
bokprosjektet, og spesielt godt passet boka sammen med tema meg selv. Barna ble tegnet
omriss av, og vi tok bilder og kopier av kjære eiendeler. Taket på avdelinga ble et fantastisk
utgangspunkt for samtaler, hvor barna ofte, også non - verbalt tok initiativet til samtalen selv.
Lille Erlend (1 år) ser opp i taket, han strekker seg så langt bak at hodet ikke når lengre. Han
strekker armen i lufta og peker. Der oppe i taket henger «han», tegningen av Erlend som vi
tidligere denne dagen hadde hengt opp. Erlend ville ikke ligge på arket, så han ble tegnet
rundt, sittende. Han smiler, og peker så på bildet av munnen sin som er foran han på bordet.
«Eee…» sier han og nikker. Dette er første gang vi i barnehagen kan høre at Erlend forsøker
å si navnet sitt. «Ja-A, ERLEND!» sier den voksne. «Der e du Erlend; i taket, på bordet, og
her i stolen» sier hun og peker opp og ned, og til slutt på Erlend. «Erlend e Erlend», sier hun
og stryker Erlend på skuldra.

Vi jobbet mye med kroppen, hva de ulike kroppsdelene heter, og hvor de sitter. Vi limte bilder
av øynene til barna på veggen, og bilder av munnen deres på bordet hvor spiseplassen deres
er, og Lars ble etter hvert en naturlig del av hverdagen vår, ute som inne. Personalet ble glade
i boka, og vårt inntrykk er at barna elsket den. Dette resulterte i et dikt om Lars som vi nå
bruker ofte i barnehagen.
Ut i kulde, snø og vind
Lille Lars kan titte inn
Banke banke – hvem er her?
Lars har blitt oss alle nær
Borte vekk han gjemmer seg
Tror han lurer deg og meg
En fot her, og en fot der
Og plutselig – to søte knær
Hodet opp fra teppet spratt
Lars han er vår lille skatt
Borte- titt-tei, Lars han ler
Barna roper; «mer, mer, mer!»
«Riming egner seg godt til å utforske lydsiden av språket, for riming handler om at lyden av
ord ligner på hverandre» (Høigård og Mjør 2009, s.32). I diktpresentasjonen har den muntlige
framføringen, innlevelse og tydelige uttrykte ord vært viktige, og personalet har levd seg inn i
diktet ved å bruke kroppsspråket sitt på en levende måte ved å være engasjert og trygge i
framføringen.

Denne barneboka ble kjapt en stor interesse, og noen av barna lærte seg navnet til Lars
likestilt med navnene på de andre barna i barnegruppa. Spesielt en gutt på 1,5 år kunne høres
mange ganger i løpet av dagen da han gikk og nynnet; «Lars e Lars», «Lars e Lars», «Lars e
Lars». Med så stort engasjement fra barn og voksne ble aktivitetene mange, og vi har
gjennom hele prosjektperioden vært opptatte av barns medvirkning, og at barna skulle få
bruke sansene og kroppene sine i læringen. Frileken har vært en stor del av dette, men vi har
også hatt voksenstyrte aktiviteter hvor vi har malt, klippet og limt, og laget vår egen «Larsbok» til oppheng i garderoben. Denne boka har vært tilgjengelig for barna hele dagen, og ofte
har det vært kamp om å få plass for å se på bildene. Alt vi har lagd ble presentert i øyenhøyde
for barna da vi ønsket at det skulle være en kilde til estetiske opplevelser og samtaler, og som
inspirasjon til fabulering (Kunnskapsdepartementet, 2011, s.40).

Det ble på slutten av prosjektperioden nødvendig å få besøk av Lars «på ordentlig», da vi er
opptatte av å jobbe med konkreter sammen med de yngste barna. Vi sørget for å få sydd en
figur som lignet Lars. Han fikk et hus han kunne bo i, og barna var med på å lage klær som
han kunne bruke. Dette gjorde at prosjektet vårt tok ett steg videre. Barna fikk nå mulighet til
å nyansere og utvikle begrepene sine. Nye begreper ble presentert, og barna viste stor glede
over å kunne benytte dukka i lek.

Mange av barna våre er inne i en ordsamlerperiode (Høigård og Mjør 2009, s.14), og tillegger
seg nye ord hver eneste dag. Når det gjelder de aller yngste har det vært helt nødvendig å være
tett i kontakten, og tolke barna for å få forståelse for hva de mener og ønsker å uttrykke ved
hjelp av ord og kroppsspråk. Vi har jobbet mye med turtaking, og vi har satt ord på
interessene til barna. Boka gir mange muligheter for samtale, og dette har vi benyttet i
voksenstyrt lek og i frileken. På stellebordet henger det en uro med bilder av Lars, så også her
er det naturlig å holde en dialog omkring boka. Denne måten å jobbe på kan også beskrives
som en etterlek (Alfheim & Fodstad 2014), vi har beskrevet og bearbeidet, og vi har hjulpet
barna videre i leken med elementer fra boka; vi har utvidet leseerfaringen deres.
Med øye i stjerna og stjerner i øynene
«I garderoben til Parken henger det bilder i taket» sier en jente fra Hagen i utetida.
«Men jeg vet ikke hvem det er». Hun stopper opp, ser på lillebror som går på Parken.
«Lars!» sier lillebror og smiler.

Lars har vært inspirasjon til gode samtaler mellom voksne og barn, og som et godt felles
grunnlag til lek på avdelinga. Barnas språk bærer nå preg av ord og uttrykk fra boka. Mange
barn velger bøker i frileken, og det har nå blitt et miljø hvor de yngste barna daglig opplever
glede over å lese bok (Kunnskapsdepartementet 2011, s. 41).
Interessen og engasjementet i personalgruppa har vært avgjørende for å få et godt
språkprosjekt, og med god kompetanse på de yngste barna kan vi trygt si at vi har lyktes med
formidlingen av «Lars er Lars» på Parken.

Evaluering & erfaring
Språkprosjektet i Berg barnehage er et prosjekt som alle «eier». Det har vært lystbetont, og
hele personalgruppa har vært med i planlegging, gjennomføring og evaluering. På den måten
har vi fått et prosjekt som «sitter i den enkelte», og en kultur som bæres videre inn i
barnehagehverdagen, og ut i andre planlagte prosjekter.
Hver enkelt voksen har blitt ansvarliggjort på ulike områder; vi har vært nødt til å bli godt
kjent med hovedboka i prosjektet vårt - og vi har vært nødt til å bli glade i den. Ingen
formidling kan være god om den voksne ikke kjenner innholdet i sin egen tilnærmingsmetode,
og formidlingen blir aller best om de voksne liker det de holder på med. Vi har stilt oss
spørsmål som; «hvem er jeg som formidler?», «hvordan bruker jeg mitt kroppsspråk, min
mimikk og stemme i formidlinga?», og «hvordan kan jeg bruke mine sterke sider i
formidling?». Det har vært helt nødvendig å gå inn i seg selv, og finne sine egne talent. «Hvor
er jeg god?», «hvordan liker jeg å formidle?», og med utgangspunkt i det, finne arenaer som
har vært gode å formidle i.
Vi er en mangfoldig personalgruppe, og dermed har formidlingsarenaene og innholdet i
formidlinga variert etter hvem som har hatt ansvar, og hvem som har tatt initiativ.
Barneperspektivet har fulgt oss hele tiden, vi har vurdert og evaluert, og funnet metoder som
har vært berikende for enkeltbarn og barnegruppa. Vi har ofte delt opp i små grupper, og da
har det vært muligheter for å styrke det enkelte barns talent, også gjennom barns medvirkning
og tilrettelegging i aktivitetene.
Barna har vist en enorm glede over å delta i arbeidet med disse bøkene, og mange
«kommuniserer boka»; bruker begreper, ord og uttrykk, og beriker på den måten språket sitt
med disse. Vi har små og store hatt et felles fokus, og dette har ført til et trygt fellesskap.
Det er nå enkelt for personalet å forstå lek, møte spørsmål, og delta med undring omkring
boka, og vi kan dermed gå inn i samtaler som omhandler prosjektet og tematikken i bøkene,
når som helst når barna måtte ønske det.
Det er utallige måter å formidle gode barnebøker på, og vår erfaring er at formidlingen blir
god når de voksne viser glede over å være i situasjonen, engasjerer seg, og har kontroll på det
de formidler. Bokglede smitter, og må ofte starte hos den som formidler.
Etter endt prosjektperiode har vi funnet tilnærmingsmetoder for å nå vår problemstilling, og
kan nå med stolthet si;
«I Berg barnehage har vi et språkmiljø som er rikt og variert. Barn og voksne viser glede over
å omgi seg med gode barnebøker i hverdagen. Gjennom å bruke vår kreativitet finner vi gode
formidlingsmetoder som er utviklingsstøttende for enkeltbarnet, og barnegruppa i sin helhet»
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Vedlegg 1
SPRÅKLIG	
  
-‐Dikt	
  "Nå	
  stormer	
  det"	
  
-‐Bok	
  "En	
  morsom	
  vind"	
  
-‐Bli	
  kjent	
  med	
  og	
  undre	
  oss	
  
over	
  begrepene;	
  Ordfører,	
  
grytekluter,	
  general,	
  foten	
  av	
  
fjellet,	
  harpun	
  og	
  brekke-‐ben-‐
fjellet,	
  
	
  Høy-‐høyere-‐høyest	
  
-‐Snakkebilder	
  	
  
-‐Fargenavn	
  

LOGISK/MATEMATISK	
  
-‐Undring	
  
-‐Tall	
  og	
  telling	
  på	
  taubanen	
  
-‐Målinger	
  i	
  cm,	
  m,	
  vekt	
  
-‐Ulike	
  former	
  
-‐liten-‐stor	
  
-‐nedover-‐oppover	
  

ROMLIG/VISUELL	
  
-‐Lage	
  kikkerter	
  
-‐Lage	
  vi	
  har	
  "Klart	
  det	
  skilt"	
  
(samarbeidsoppgave)	
  
-‐Lage	
  vindmølle	
  på	
  Remida(stor	
  
til	
  å	
  ha	
  ute)	
  
-‐Forme	
  tema	
  vegg	
  	
  
-‐Klippe	
  ut	
  fra	
  ukeblade	
  
-‐Lage	
  små	
  mus	
  
-‐Lage	
  taubane	
  
m.tall/numrering	
  
-‐Lage	
  Berkkeben	
  fjellet	
  med	
  
melkekartonger	
  	
  
-‐Lage	
  vindmøller	
  og	
  vindmåler	
  
SOSIAL	
  
PERSOLIG	
  
-‐Tenke	
  på	
  andre;	
  Gjøre	
  noe	
  
-‐Være	
  alene,	
  ensomhet	
  følelser	
  
fint/godt	
  for	
  andre	
  
rundt	
  dette	
  
-‐Øver	
  på	
  og	
  samtale	
  rundt	
  det	
  
-‐Hver	
  enkelt	
  øve	
  på	
  å	
  inkludere	
  
å	
  dele	
  med	
  andre	
  i	
  lek	
  og	
  
andre	
  barn	
  i	
  lek	
  og	
  aktivitet.	
  
aktivitet	
  
Hva	
  kan	
  man	
  si	
  og	
  gjøre.	
  
-‐Samarbeidsoppgave	
  "Vi	
  har	
  
-‐Savn	
  
klart	
  det	
  skilt"	
  
Hva	
  heter	
  jeg	
  til	
  etternavn?	
  
-‐Ulike	
  samarbeidsoppgaver	
  
Humor-‐	
  vitser	
  og	
  gåter	
  
	
  
knyttet	
  til	
  temaet	
  	
  
	
  
Fest	
  for	
  Lille	
  larsen	
  som	
  tema	
  
	
  
på	
  karneval,	
  vi	
  spiser	
  
	
  
spekeskinke	
  med	
  mer	
  
	
  
	
  
	
  
MUSIKALSK	
  
KROPPSLIG/KINESTETISK	
  
NATURALISTISK	
  
-‐Sang	
  "Hvem	
  er	
  borte"	
  "Det	
  er	
   -‐Aking	
  (Bekkvolldalen)	
  
-‐Snøsmelting	
  
høst	
  nå"	
  "Jeg	
  åpner	
  vindu	
  og	
  
-‐Bevegelsessanger	
  "Er	
  du	
  veldig	
   -‐Storm:	
  oppleve	
  sterk	
  vind	
  ute,	
  
kikker	
  ut"	
  
glad/trist	
  å	
  vet	
  det..."	
  
samtale	
  rundt	
  det.	
  Hvordan	
  ser	
  
-‐Instrumental	
  musikk,	
  	
  	
  
-‐Blåse	
  fjær	
  	
  
det	
  ut	
  når	
  vinden	
  blåser	
  i	
  
-‐Bygge	
  taubane	
  ute	
  
trærne,	
  hvordan	
  kjennes	
  det	
  ut	
  
•   Glad/lystig	
  (symbole-‐
i	
  ansiktet,	
  ta	
  foto	
  som	
  henges	
  
rer	
  det	
  vennene	
  delte	
   -‐Bygge	
  huset	
  til	
  Lille	
  Larsen	
  
-‐Klatring	
  
opp	
  ute.	
  
med	
  Larsen,	
  mat	
  og	
  
	
  
-‐Følge	
  med	
  vindmåleren	
  i	
  ulikt	
  
utstyr),	
  
vær,	
  hva	
  skjer	
  når	
  det	
  båser	
  
•   Trist/lei	
  seg	
  (symboli-‐
mye,	
  ingen	
  vind	
  og	
  lignende	
  
sere	
  hvordan	
  det	
  er	
  å	
  
-‐Fryse	
  vann	
  i	
  melkekartonger,	
  
være	
  alene	
  på	
  en	
  fjell-‐
bygge	
  Larsens	
  fjelltopp	
  
topp)
-‐Lage	
  islykter	
  til	
  Lusia	
  
	
  
arrangement,	
  slik	
  som	
  Larsen	
  
gjorde	
  i	
  boka	
  
Vinter	
  og	
  høst	
  

Vedlegg 2:

•  
•  
•  
•  

Språklig
	
  
benevning av ord
bli kjent med nye
begreper
gjentakelse
skape interesse

Logisk/matematisk	
  
	
  
•   telling
•   benevning
•   ulikheter
•   plassering
•   abstrakt tenkning
Hvor er jeg? hvor er du?	
  
over/under, gjemme seg

•  
•  
•  
•  
•  

Sosial
fellesskap
delta i gruppe
samhold
se hverandre, behov og ønsker,
hvordan ser vi ut?
•   respekt for hverandre
•   felles fokus

•  
•  

•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  

Romlig/visuell	
  
	
  
plassering i rom
orientering i rom
meg i forhold til
andre
avstand
formingsaktivitet

Personlig 	
  
	
  
fokus på seg selv
egne kroppsdeler,
hvor er de?
være en del av
gruppa
positiv glede rundt
egen person
være seg selv fullt
og helt

	
  

Musikalsk
•   tempo/rytme
•   hode, skulder, kne
og tå
•   tåa-totilla-gomosaspællrosa og store
gubben hesten
•   du har to øyne
•   tommelfinger, hvor
er du?
•   Dikt om Lars

Kroppslig 	
  
	
  
•   fokus på kropp og
bevegelse
•   hvordan fungerer
kroppen, hva kan vi
gjøre med kroppen?

Naturalistisk 	
  
	
  
•   lese boka ute
•   bli kjent med seg
selv i uterommet
•   forholde seg til
årstiden

