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Innledning 
I Kunnskapsdepartementets strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 framholdes 

barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak som en viktig arbeidsform for å øke barnehagers 

kvalitet og barnehagepersonalets kompetanse. Kjennetegn for barnehagebasert 

kompetanseutviklingstiltak er at det involverer hele personalet og foregår i den enkelte 

barnehage. Barnehageeier skal ha ansvar for tiltakene som utvikles lokalt, gjerne i samarbeid 

med relevante kompetansemiljø.  

Et av kompetansestrategiens tematiske områder er: Et godt språkmiljø for alle barn.  Et godt 

språkmiljø betyr at det finnes og gis rom for mange former for kommunikasjon gjennom 

fysiske, estetiske og verbale uttrykk. Arbeid med et godt språkmiljø inngår i alle deler av 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og inkluderer alle barn uavhengig av 

språklig bakgrunn. (KD 2013). 

Denne rapporten beskriver 11 ulike barnehagers arbeid med å utvikle språkmiljøet i sin 

barnehage i perioden 2016 -2018. Som barnehagemyndighet er jeg stolt av prosessen og 

resultatet. Det er med stor glede å konstatere at alle 11 barnehager i Oppdal, både kommunale 

og private har deltatt i samme prosjekt. Barnehagene varierer i størrelse fra 18 til 120 plasser, 

og har tilsammen omkring 130 ansatte og 400 barn. 

Våren 2016: Forankring og organisering 

God forankring er en nøkkelfaktor for å lykkes med et prosjektarbeid. Vi valgte å bruke god 

tid på denne prosessen i styrergruppa for sikre en bred oppslutning i personalet og en felles 

forståelse av behovet for å være med. 

 

I Oppdal har vi lang tradisjon for månedlige felles styrermøter for både kommunale og private 

styrere. Våren 2016 ble disse møtene benyttet til å bestemme tema for og organisering av 

prosjektet. I tillegg brukte vi tid på å øke forståelsen for hva barnehagebasert 

kompetanseutviklingstiltak innebærer, faser i prosjektarbeid og leders rolle. Barnehagene 

hadde ulike erfaringer med å arbeide med utviklingsarbeid og ekstern veileder. Mens tre av 

barnehagene hadde deltatt i prosjektet Kompetanse for mangfold, var arbeidsformen helt ny 

for noen av de andre. 

 

I perioden februar til juni gjennomførte alle barnehagene Utdanningsdirektoratets 

refleksjonsverktøy for språkarbeid i barnehagen. Gjennom dette arbeidet fikk barnehagene 

satt ord på sine forbedringspunkt innenfor språkarbeidet. Barnehagen ble i tillegg utfordret til 

å ha språk som tema på personalmøter, ledermøter osv.  

 

Det var stor enighet i styrergruppa om å gjennomføre veiledningene på avdelingsnivå, slik at 

alle ansatte fikk delta sammen med ekstern veileder. Styrers rolle ble å være prosjektleder for 

sin barnehage, mens pedagogiske ledere fikk stort ansvar i å lede prosessen på sin avdeling.  

 

Det ble inngått avtale med Dronning Mauds Minne, og vi var så heldige å få Marianne 

Schram som ekstern veileder. Med 22 ulike avdelinger og lang reisevei tok hun på seg en 

krevende oppgave som ble gjennomført med faglig innsikt og ukuelig entusiasme. 

 

Det ble opprettet 3 nettverksgrupper, med 3-4 barnehager i hver gruppe. For hver 

nettverksgruppe ble en av styrerne koordinator. Disse koordinatorene deltok sammen med 
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rådgiver oppvekst i ei styringsgruppe som gjennomførte samarbeidsmøter/ planleggingsmøter 

med Dronning Mauds Minne. 

 

Nettverksgruppene fikk stor frihet i å organisere sitt samarbeid. I alle nettverkene ble det i 

løpet av prosjektet gjennomført et eller flere felles ledermøter og felles personalmøter der 

erfaringer ble delt. 

 

Høsten 2016: Kick-off og oppstart 

I september startet vi med felles planleggingsdag med kursholder Nuria Mo. Hun traff alle fra 

lærlinger til styrere med sitt budskap og ga prosjektet en flott kick-off.  

Videre ble det gjennomført halvdagsfagsamlinger for styrere og pedagogiske omkring tema: 

Ledelse av utviklingsarbeid. 

I perioden september til oktober fikk alle avdelinger en veiledning med Marianne. 

Avdelingene fikk støtte til å finne sine problemstillinger og videreføre refleksjonsprosesser fra 

vårens arbeid. Arbeid med å lage prosjektplaner for den enkelte avdeling ble igangsatt – 

skriftlig veiledning gitt til pedagogiske ledere på prosjektplanene 

På styrermøtene ble det avsatt tid til refleksjon i nettverksgruppene, med påfølgende deling i 

plenum. 

Våren 2017: Utforskning, veiledning og erfaringsdeling    

Arbeidet på den enkelte avdeling var nå kommet godt i gang. Alle avdelingene fikk en ny 

veiledning med Marianne i januar/februar. Senere på våren ble det gjennomført veiledninger 

på Skype. Veiledning over nett fungerte ulikt fra barnehage til barnehage- ikke minst pga. 

utfordringer teknisk.  

Styrere og pedagogiske ledere fylte ut en skriftlig underveisvurdering. I juni samlet veileder 

og rådgiver oppvekst styrerne i de 3 nettverkene til gruppesamtale omkring styrerrollen i 

prosjektet på bakgrunn av underveisevalueringene. 

På styrermøtene fikk 2 barnehager om gangen presentere status for sitt prosjektet i sin 

barnehagene. Dette ble nyttige erfaringsdelinger og ga inspirasjon til videre arbeid.       

Høsten 2017: Arbeidet fortsetter  

Med nytt barnehageår ble det viktig å holde tråden og holde fokus på tema. Ny rammeplan 

trådte i kraft fra 1.august – og det ble naturlig å knytte språkprosjektet til implementering av 

rammeplanen.  

Alle avdelingene fikk en veiledning med Marianne. I tillegg deltok Marianne på samlinger i 

nettverkene, der alle ansatte både ble faglig input og mulighet til å dele erfaringer.  

Ny fagsamling i oktober for styrere og pedagogiske ledere med tema: Hvordan få med alle 

ansatte i endringsprosesser og hvordan er det lurt å arbeide med faglig oppdatering i ei 

personalgruppe med fokus på pedagogisk leders rolle? Hvordan lager vi forpliktende og 

konkrete mål? Hvordan evaluere og dokumentere underveis i et prosjektarbeid?    
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Våren 2018: Avslutning – evaluering – videreføring 

I den årlige barnehageutstillingen i Kulturhuset under Barnas Kulturfestival var temaet Et 

godt språkmiljø for alle barn. 

Språkprosjektet på den enkelte avdeling ble nå vurdert som selvgående nok til at vi ville bruke 

gjenstående midler på en annen måte enn avdelingsvise veiledninger.  

Vi gjennomførte i stedet fagsamling for fagarbeidere/assistenter med tema språk.  

 

Videre ble det gjennomført veiledninger i gruppe for pedagogiske ledere med refleksjon 

omkring følgende problemstillinger: Hvordan kan jeg som pedagogisk leder videreføre og 

videreutvikle arbeidsmåter for å gi alle barn på min avdeling et godt språkmiljø? Hva har jeg 

lært om å lede refleksjons- og endringsprosesser på min avdeling som jeg vil ta med videre i 

mitt arbeid? Styrene hadde en tilsvarende økt med veiledning i gruppe. Denne rapporten 

markerer avslutning på prosjektet – her har alle styrere og pedagogiske ledere bidratt. 

 

Økonomi 

Prosjektet er finansiert gjennom midler statlige kompetansemidler gjennom 

Kompetansenettverket Gauldalsregionen. I tillegg har den enkelte barnehage brukt egne 

midler til egenandel kursdager, vikar- og overtidsutgifter. 

Suksessfaktorer: 

- God tid til forankring før oppstart 

- Åpenhet og gjensidighet i samarbeidet med veileder/kompetansemiljø  

- Ekstern veileder med tydelige forventninger 

- Vekt på løfte pedagogisk leders utvikling i pedagogisk ledelse 

- Fagarbeidere /assistenter blir verdsatt og får delta blant annet på egen fagsamling 

- Etablert strukturer for samarbeid på tvers med nettverk og styrermøter  

 

Det viktigste er hvilke resultater arbeidet har gitt for barnas hverdag i barnehagen – og at 

det vi har lært beriker barnehagenes språkmiljø i lang tid framover. Lykke til med lesinga! 

 

Oppdal, juli 2018 

Dordi Aalbu 

Rådgiver Oppvekst og barnehagemyndighet i Oppdal kommune 

 

 

 

    

 



 
 

6 

Bjerkehagen Friluftsbarnehage SA 
 

Vi er en liten privat barnehage med barn i alderen 1-6 år. Vi ligger i Luveien som er midt i 

sentrum av Oppdal og vi er omkranset av en stor og fin naturtomt som vi er opptatt av å 

bevare. For et år siden gikk vi igjennom en grundig oppgradering av barnehagen, det har vært 

et stort løft for oss. Vi har fått større plass inne og modernisert oss på flere områder. Nå er vi 

godkjent for 18 barn i alderen 1-6 år, akkurat passe. Vi er en en-avdelings barnehage, men 

deler ofte inn i grupper. 

 Under dette prosjektet har vi vært delt inn i tre aldersgrupper, der hver ansatt har hatt ansvar 

for hver sin gruppe. Vi er fem ansatte i barnehagen, tre barnehagelærere og to fagarbeidere. 

Vi er mye ute i barnehagen og på turer i nærområdet. Vi er sertifisert med Grønt Flagg, vi er 

stolt av å være den eneste i kommunen med denne sertifiseringen, men håper flere henger seg 

på. Det er veldig nyttig for barnehagen og lærerikt for både barn og voksne. Vi må bli 

resertifisert på nytt hvert år, så det er ingen hvilepute. 

 I barnegruppa er vi representert med 6 nasjoner, så vi er rik på mangfold som preger 

barnehagen vår og det er vi stolt av. Dette er noe vi synliggjør gjennom hele barnehageåret, 

med blant annet å markere nasjonaldager, bruke morsmålet til barnet aktivt i barnehagen, 

språkkasser og det synes på veggene. Vi vil at barna skal være stolt av sitt hjemland og sitt 

morsmål, og ikke minst ufarliggjøre dette for resten av barnegruppa og foreldregruppa. Vi 

jobber aktivt med inkludering i barnehagen og utenom barnehagen som for eksempel 

bursdager og hjemmebesøk, dette ser vi er viktig for å bygge gode relasjoner mellom 

familiene. 

For oss har dette vært et lærerikt prosjekt som vi vil ta med oss videre og videreutvikle i 

barnehagen vår. Dette er et prosjekt som vises i barnehagen både på vegger og i praksis, det 

har gjort noe med oss på en positiv måte.  
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Dette har vi lært 

Å jobbe med dette prosjektet har både bydd på mye mestring, glede og utfordringer. Vi valgte 

å ha fokus på bøker og utfordringene våre bestod av å finne bøker som kunne passe for barn i 

alle aldre. Ved å dele inn i mindre grupper ble det lettere å fordype seg i bøkene, samt å 

tilpasse lesestundene til barna. For å komme fram til de bøkene vi skulle fordype oss i så fikk 

vi god hjelp fra biblioteket som vi fra før av har bokavtale med og vi spurte også barna om det 

var noen bøker de kunne tenke seg å bruke.  

Det viktigste vi har lært gjennom denne perioden er tid. En må ta seg god tid i prosjektet og 

planlegge godt før hver lesestund slik at en har en idè om hva som skal gjøres. Selv om 

planlegging er viktig, så har vi også lært at man ikke skal tenke så avansert. Barn er impulsive 

og selv om vi voksne har planlagt noe, så er det absolutt ikke gitt at barna ønsker det samme. 

Vi har derfor vært lydhøre til barnas ønsker og interesser og tilpasset prosjektet hele veien. 

Det vi ser nå er at barna har blitt mer glade i lesing av bøker, de tar oftere med seg 

fortellingene inn i leken og vi som voksne bruker også bøker mer aktivt i hverdagen. Kort 

oppsummert er våre suksesskriterier: tid og lydhøre voksne. Disse to momentene har vært 

avgjørende for vårt prosjekt. Sette av tid slik at barna kjenner fortellingen best mulig og at vi 

voksne har vært lydhøre og tilrettelagt for at barna har fått utfolde seg og opplevd gleden ved 

fortellinger gjennom hele perioden. 

 

Dette har vi gjort 

På høsten har vi valgt en bok for hver gruppe som de skal fordype seg i. Hver ansatt har da 

selv hatt ansvaret for hvordan de skal jobbe med sitt prosjekt. De minste har brukt mye 

konkreter i sine prosjekter som for eksempel såpebobler, mat, figurer og dukker. Den 

mellomste gruppa har hatt formingsaktiviteter knyttet til sin bok og de eldste har jobbet med å 

dramatisere.  

Hver gruppe har også fått sin egen vegg i barnehagen hvor de har hengt opp bilder og 

konkreter gjennom hele året og dette har vært positivt i form av at de andre barna fått sett hva 
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de andre gruppene jobber med og det har inspirert til lek. De eldste barna har også fått 

framføre sin fortelling med kostymer og rekvisitter på våren.  

Vi satte av tid på personalmøtene for å snakke om prosjektet til hver enkelt og der fikk hver 

ansatt fortelle hva de synes har gått bra og om de trenger veiledning til noe. Vi har naturligvis 

veiledet hverandre i hverdagen også, men på personalmøtene får man satt av god nok tid til å 

kunne gå litt mer i dybden.  

 

 

Utfordringer og veien videre 

Som en liten barnehage føler vi oss veldig heldige. Vi har en fleksibel hverdag hvor vi har 

mulighet til å gjøre det vi måtte ønske. Tid har naturlig nok vært en utfordring til tider, men vi 

har løst det godt ved å sette av 2 timer per uke der vi har jobbet med prosjektet. Det har også 

vært en utfordring å finne bøker som ville passe de ulike gruppene, men ved god hjelp av 

egne erfaringer, barna og biblioteket har vi funnet fortellinger barna virkelig har gledet seg 

over.  

 

Vi har hatt stor glede ved dette prosjektet og vil jobbe enda mer med språk i årene som 

kommer. Vi har for eksempel allerede begynt å bli enda bedre kjent med de ulike språkene vi 

har i barnehagen og har synliggjort de ulike kulturene på veggene i barnehagen. Både barn og 

voksne synes det har vært gøy å lære mer om de landene som er representert i barnehagen og 

noen enkle ord på det språket.  

 

Vi jobber daglig med språk i vår barnehage og kommer til å ha mer fokus på 

hverdagssamtalene fremover. Det er da man virkelig blir kjent med hverandre og kan undre 

oss sammen om alt fra de små til de store tingene vi møter på vår vei.  
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Drivdalen Barnehage 
 

Drivdalen barnehage ble startet i 1973, på et privat initiativ. Tanken var å starte opp et mini-

førskoletilbud til foreldre i Drivdalen. På et møte kom det frem at også foreldre med barn 

under førskolealder var interesserte. Det ble bestemt at Drivdalen yngre helselag skulle stå for 

drifta av barnehagen, og Margit Riise ble ansatt som styrer.  

26. februar 1973 åpnet barnehagen. Den var åpen 2 dager i uka, 4 timer pr dag, for barn i 

alderen 3-7 år. Voksne og elever på skolen stilte opp på dugnad for å ferdigstille lokaler, 

utstyr og leker. Barnehagen holdt til i kjelleren på skolen. 

Styrer Margit Riise hadde 10,- kr i time i lønn, og mødre stilte opp på dugnad. Høsten 1973 

ble det økonomi til å ansette en fast assistent. 

Drivdalen barnehage var den første barnehagen som ble startet i Oppdal. Neste barnehage 

åpnet først in 1979. I 1979 ble barnehagen korttidsbarnehage, fortsatt 2 dager pr uke, men 

med 6 timer pr dag. I 1994 begynte Drivdalen barnehage å tilby heldagstilbud, 5 dager i uka. 

I 1981 flyttet barnehagen til nye lokaler i et av skolens klasserom. I 1994 ble barnehagen bygd 

om, og fikk egne faste lokaler. I 2006 ble barnehagen ombygd og påbygd, og har nå god plass 

i lyse og funksjonelle lokaler. 

I oppstarten var det 22 barn i barnehagen. Barnetallet har ligget på mellom 20 og 30 barn 

gjennom årene. Barnehagen er godkjent med plass til 36 barn i alderen 1-6 år. 

Barnehagen ligger 8 km sør for Oppdal sentrum og er samlokalisert med Drivdalen skole. 

Åpningstider er 5 dager i uka fra 07.30-16.30. 

Fra 01. januar 2018 ble vi oppvekstsenter med Drivdalen skole, og eid av Oppdal kommune. 

Det er i dag 20 barn i alderen 1-5 år, da vi ikke har førskolebarn i år. Vi er 7 ansatte i 

varierende stillingsprosent.  

Drivdalen barnehage har en avdeling, hvor barna er delt opp i baser. Barna er inndelt etter 

alder og selvvalgte baser. Vi ønsker å gi barna varierte aktiviteter og opplevelser etter egne 

interesser og ønsker.  Vi legger stor vekt på fysisk aktivitet og utelek. Vi har et stort 

uteområde som innbyr til fysisk aktivitet og lek. Vi har to gapahuker, og grillhytte, og kan 

også bruke skolens lokaler og uteområde. Det har vi tilgang på klasserom, gymsal og stort 

kjøkken. Vi har et fint turområde, og benytter bla Plassastuggu, lysløypa og mange fine stier. I 

nærområdet er det mye gårdsdrift, så vi er endel på besøk i fjøs, og er med på det vi kan bla 

foring av ku og sau, lamming. Vi har samarbeid med skolen og SFO i ferier og fridager. 

Førskolebarna er med skolen og har varmmat en dag i uka. 2 dager i året er det grendakafe på 

skolen med underholdning av skolen og barnehagen. Dette er åpent for alle og det serveres 

kaffe og noe «attåt». 

Dette har vi lært 

- Hos oss har vi merket at personalet har blitt mer bevisst i sin jobb med språk. Barna 

har også blitt mer målbevisst og viser større engasjement rundt det vi jobber med. 

- Suksesskriterier for oppnådde resultat er lekne, kreative og engasjerte voksne i godt 

samspill med barna. 
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Dette har vi gjort 

- Med barna har vi gjort diverse aktiviteter, blant annet lesestunder, diverse 

formingsaktiviteter, lyttet til lydbok, sunget og drevet med litt enkle bordaktiviteter 

hvor vi har hatt fokus på at alle får prate i gruppen, vente på tur og lytte til hverandre. 

- For å kunne få til en personalgruppe som jobber godt sammen mot samme mål og er 

engasjerte, luftet vi planlegging og aktiviteter på personalmøte. 

- Gjennom vinteren har vi gjort oss diverse observasjoner, som f.eks. hvem som trenger 

litt «ekstra» for å holde motivasjonen oppe, hvem som mestrer oppgavene sine lettere 

enn andre osv. 

 

 

 

De minste delte seg opp i to grupper, hvor den ene var på besøk i kufjøs, mens den den andre 

gruppa lekte med tog og kyr. Noen uker senere byttet de, slik at alle fikk vært med på alt. 

Dette var i forbindelse med boka «Da Per Var Ku». 

 

Utfordringer på veien 

- Det vi kanskje har merket mest i år, er at vi ikke har skolestartere til høsten -18. Det 

vil si at barnegruppen er generelt yngre, så vi har dermed måtte tilpasse prosjektet etter 

yngre barn. Hos de minste har vi også merket oss at for å kunne gjennomføre planer 

og oppnå mest mulig god lek og læring, har vi delt gruppen inn i enda mindre grupper.  

- Å løse disse utfordringene på denne måten har fungert svært godt, og da vi tok tak i 

dette med en gang, er ikke dette noe vi har merket stort til. 
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Utstilling i Oppdal Kulturhus i forbindelse med Barnas Kulturfestival 2018, hvor temaet var 

«Et godt språkmiljø for alle barn». Dette er bare noe av hva vi har laget i løpet av vinteren. 

 

Veien videre 

- Vi ønsker å fortsatt motivere barn til videre målbevisst arbeid. Vi ønsker at barna skal 

fortsette å få økt kjennskap til både kjente og ukjente bøker. 

For å nå dette målet må vi fortsette å jobbe godt etter planer, holde engasjementet oppe og 

ikke minst fortsette å være kreative, lekne og barnslige. 
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Fagerhaug barnehage 
 
Fagerhaug barnehage ligger 12 km nord for Oppdal sentrum, i et lite boligfelt nedenfor 

Oppdalsporten. Barnehagen har skogen som nærmeste nabo, med turterreng opp mot 

Finnmoen og Langvelldalen, ned til togstasjonen og opp mot Gamle Kongevei.  

 

Fagerhaug barnehage er en privat barnehage, hvor foreldrene er medlemmer av Fagerhaug 

barnehage SA.  

 

Barnehagen har plass til 30 barn i alderen 0-6år. Vi har pr. i dag 26 barn og 7 ansatte med til 

sammen 6,6 årsverk.  

 

Barnehagens plattform 

Fagerhaug barnehage er en barnehage for alle, hvor små og store blir sett, hørt og møtt med 

respekt. Barna skal ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag gjennom barns medvirkning. Vi 

som jobber i barnehagen skal være engasjerte i barna og deres lek og utvikling. Likeså skal vi 

i personalgruppen legge til rette for at alle barn opplever mestring og et inkluderende 

fellesskap. Barnehagen skal være et sted som tydelig bærer preg av godhet, raushet, 

anerkjennelse, overbærenhet, inkludering, vennskap, utvikling, tillit og trygghet. 

Barnehagehverdagen skal legge grunnlaget for evnen til læring, trivsel og utvikling senere i 

livet. Gjennom blant annet samtaler, aktiviteter og gode relasjoner i hverdagssituasjoner kan 

vi hjelpe barna for resten av livet! 

 

 

 

 

                   
 

 

 
Dette har vi gjort 

5 barn og en voksen gikk en tidlig vårdag en tur i skogen, de hoppet fra steiner og ned i snøen, 

utforsket og filosoferte. Plutselig kom de fram til ei falleferdig bu.. hmm hvem er det som bor 

i denne bua her da tro? …. de undret seg. Etter flere forslag turte de å nærme seg bua, det 

viste seg at vinduer var knuste og døra hang på halv tolv.. likevel banket de på.. det kunne jo 

bo noen her likevel det var jo slikt et vakkert sted. Ingen svarte når de banket, så de gikk sakte 

inn, -”de som bor her er nok ute en tur”.. slik fortsatte spenningen.. På turen tilbake til 
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barnehagen ble det fortsatt spekulert i hvem som kunne bo der? Alle kom fram til at det måtte 

være en heks, en snill heks.. å jaa!!! det måtte være selveste PULVERHEKSA.. alle kom 

elleville tilbake til barnehagen og prata i munnen på hverandre om at de hadde funnet huset til 

Pulverheksa, men hun var ikke hjemme.. og vi måtte kanskje hjelpe henne med å reparere 

huset for det var ikke helt bra.. Deres entusiasme smittet over på oss andre, og mange tanker 

var allerede i gang … Å slik gikk det til at Fagerhaug barnehage valgte å bli bedre kjent med 

Pulverheksa..  

 

Mål for temaet: Vi ønsket at barna gjennom å bli kjent med Pulverheksa skulle kunne 

identifisere seg med de positive holdningene Pulverheksa har til sine omgivelser. Ha fokus på 

det å være en god venn, inkludere hverandre og se hverandres positive egenskaper. Likeså å 

kunne sette pris på hverandres ulikheter. Kunne se ulike løsninger i blant annet konflikter, øke 

barnas fortellerglede gjennom språklig bevissthet, være med i ulike prosesser, lage ting, og 

etter hvert leke boka. For å nå dette målet forutsetter det av voksne er gode rollemodeller og 

skaper gode relasjoner. Noe som er den viktigste forutsetning for barns læring og utvikling. 

Barn trenger voksne som tenker og handler empatisk. Voksne som gir barn trygghet, 

anerkjennelse og medvirkning, vi snakker MED barn! Voksne som er til stede og voksne som 

er oppmerksomme.  

 

Med resultat fra kartleggingen alle barnehager skulle gjennomføre ferskt i minne, hadde vi 

planleggingsdag med blant annet” brainstorming” 1. Hva tenker VI at et godt språkmiljø i 

barnehagen er? 2. Hva ser vi når vi HAR et godt språkmiljø i barnehagen. 3. Når og hvor skjer 

språkstimuleringen? 4. Hvordan vil vi jobbe for å nå målet? 5. Språklige utfordringer, straks 

tiltak – tiltak over tid? 6. Ansvarsfordeling – hvem gjør hva? Resultater fra kartleggingen 

viste også at vi ville ha fokus på voksenrollen. Via veiledning og diskusjoner i personalet kom 

vi fram til følgende problemstilling vi ønsket å jobbe mot gjennom prosjektet: 

” Hvordan skape fortellerglede hos barn” som også innbefatter å utvikle evnen til å lytte.  

 

Personalsamarbeid: På personalmøtene tok vi opp status for hver gruppe ang språkprosjektet. 

Her ble ulike utfordringer i hverdagen som gjennomføring av blant annet; aktiviteter, 

planarbeid, inndeling av grupper, plantid tatt opp. Vi diskuterte også rundt praksisfortellinger 

og reflektert over egen praksis ved å bruke språkløypa via Udir sine nettsider, veien videre 

m.m. Personalgruppa er forholdsvis liten, vår filosofi er at alle er like viktige, alle skal gjøre 

noe av det de er gode på pluss å utfordre seg selv enkelte ganger. Vi er godt kjent med, og 

trygge på hverandre. Det gir rom for å prøve å feile! Alle ble like deltakende i 

utviklingsarbeidet, fra planlegging, gjennomføring og til evaluering.  

 

Litt om foreldresamarbeid: Foreldrene ble på høsten 2016 involvert i barnehagens prosjekt og 

temaarbeid. Via foreldremøtet ble det informert om språkprosjektet, og veileder Marianne 

Schram hadde et innlegg om” Voksnes betydning / rolle i forhold til barns språkutvikling. 

Underveis ble også foreldrene involvert i barns arbeid med blant annet,” Pulverheksa kommer 

på besøk”. Pulverheksa, et kamera og ei notatbok ble lagt i en liten koffert for så å bli med på 

hjemmebesøk til de minste barna i barnehagen. Det skulle her være fokus på likheter 

mennesker imellom, dagligdagse hendelser som måltid, pusse tenner, alle har ei seng etc. 

Dette ble dokumentert via foto og foreldrene skrev en liten historie om ettermiddagens 

hendelser sammen med barnet. Det var altså ingen poeng om at Pulverheksa skulle være med 

på mest mulig” happeninger”. Tilbake i barnehagen fremkalte vi bildene og barna fikk fortalt i 

samling via bildene hva de og Pulverheksa hadde opplevd sammen. Barna fikk gjennom dette 

blant annet se sammenheng mellom både det verbale og non verbale språket opp mot 

skriftspråket. 
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På Facebook har vi en privat og en offentlig side hvor vi fortløpende la og fortsatt legger ut 

informasjon og dokumentasjon av dagens aktiviteter. Foreldrene og barn kan via denne 

dokumentasjonen sammen fortelle om opplevelser fra hverdagen.  

  

Litt om praktiske gjennomføringer: Barnegruppa ble delt inn i to; 1-3 år og 4-6 år. Hvor 

personalet også ble delt inn til å ha hovedansvar for hver sine grupper. Etter behov ble disse 

gruppene igjen delt opp i mindre enheter. Hver gruppe begynte så å jobbe med hver sin bok.  

I Fagerhaug barnehage jobber vi tett sammen både med ide utveksling/utvikling og samarbeid 

med barnegruppene. Vi fant fort ut at det å jobbe med forskjellige bøker på ulike 

aldersgrupper ikke fungerte optimalt verken for barn eller voksne. Vi stakk igjen hodene 

sammen, spekulerte og satte oss i den kreative boksen. Vi kom fram til at hele barnehagen 

skulle bruke samme bok, men ha ulike aktiviteter og fokus ut i fra alder. Nye planer ble 

skrevet, og fra da av startet vi opp med” Kick off” når ny bok ble introdusert for barna. Kick 

off for oss besto i at voksne dramatiserte boka fra scenen i vårt lokale forsamlingshus. 

Kulissene ble formet ut fra rekvisitter som allerede var laget, pledd, lys, bord, stoler, gryte, 

kostymer litt her og der … og så VIPPS på Pulverheksas vis, hadde vi kulisser til en ferdig 

scene.. Etter forestillingen fikk barna leke med rekvisittene og spille ulike roller. Vi sitter 

igjen med gode opplevelser i det å jobbe med samme bok og tema over en lengre periode. 

Selv om vi hadde gjennomtenkte planer, dukket det stadig opp flere ideer og måter å jobbe på 

både hos barn og voksne. Det å gå i dybden gjorde at temaene i bøkene vistes bedre i leken. 

Det ga barna en felles lekeplattform – noe som alle barna tok utgangspunkt i leken.  

 

Periodeplaner: Etter å ha fått tilbakemelding fra prosjektplan, laget vi oss felles mal for 

periodeplaner. Ved å bruke periodeplaner ble vi bedre på å se sammenheng med blant annet 

prosjektet, tema, rammeplan og videreutvikling av både tema, prosjekt og voksenrollen. I 

disse planene la vi vekt på: mål opp imot tema, prosjekt og rammeplanen. Hvordan 

dokumentere, hvordan vurdere, hvordan skulle vi drive faglig oppdatering og forslag til 

foreldreinvolvering, deretter tiltak, praktisk gjennomføring og ansvarsfordeling oppi mot 

målet. Det ble viktig for oss voksne at ALLE fikk plantid i sin gruppe. Det å ha gode planer, 

gjorde det enklere å tenke langsiktig, samtidig som det var enklere og fange opp barns innspill 

og fokus” her og nå”. Vi nevner her en del av aktivitetene og tiltakene som ble planlagt og 

utført med tanke på utvikle et godt språkmiljø i barnehagen:   

 

                               
”Rollelek”                  Lek med konkreter!     Blande maling til Pulverhytta!  
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Gjennom hele språkprosjektet har vi også jobbet med aktiviteter over lang tid. Slik som 

opparbeidelse av naturlekeplass i skogen opp mot Finnmoen. Her har vi fått låne ei skogskoje 

som har blitt til Pulverheksa sin hytte. Denne har hele barnegruppa, foreldre og ansatte satt i 

stand. Plassen har fått navnet Pulverskogen, og litt etter litt har vi opparbeidet ulike” 

attraksjoner”, sist fikk også Drømmeprinsen sin egen hytte på tomta. De største barna laget 

sin egen avis, ”Pulvernytt”. Etter firmabesøk hos avisa Opp gikk en ivrig gjeng med 

journalister i gang med intervjuer, bildetaking, annonsering, artikkelskriving med mer. 

Fagerhaug barnehage er en sang glad gjeng, vi opprettet derfor vårt eget Pulverkor bestående 

av hele barnegruppa. Vi ser i ettertid at det å ha langtidsprosjekter / planer gående sammen 

med mer kortsiktige planer gjorde det enklere å holde engasjementet oppe og den røde tråden 

i både tema og språkprosjekt. Også det å kunne tilby ulike innfallsvinkler til prosjektet gjorde 

at alle kunne finne noe de interesserte seg for og syntes var ekstra spennende.  

 

Vi møtte også utfordringer på veien, slik som å finne den optimale 

barnegruppesammensetningen, bøker som fenget alle, hvordan engasjere hele barnegruppa. 

Tid til forberedelser, hvor lang tid skal man bruke på hver enkelt bok, begrense aktiviteter, 

hvordan holde fokus og fange oppmerksomheten til de barna som har ekstra utfordringer med 

å holde på interessen til det som andre barn og voksne formidler.  

 

Vi vil fortsette med å presentere hvert nytt tema med kick off, man må noen ganger gå ut av 

komfortsonen, og by på seg selv. Vi vil fortsette med å bade barna i språk gjennom ulike 
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kontekster som bare en barnehagehverdag kan by på. Vi vil opprettholde plantid for alle, ha 

felles utgangspunkt for hele barnegruppa, jobbe med et tema evt. bok over lengre tid. Være 

gode rollemodeller, være kreativ, gi barna gode lese opplevelser, ha fokus på benevninger, 

lytte til signaler fra barna, ha fokus på den gode leken, fortsette å jobbe i grupper men 

samtidig i fellesskap og på tvers i gruppene og avslutte perioder underveis med en markering / 

feiring. Vi må fortsette å jobbe slik at barna får eierforhold og erfaringer til det de holder på 

med, slik at de til stadighet tilegner seg nye språklige ferdigheter, samtidig som vi voksne må 

gi barna opplevelser! Sist men ikke minst vil vi fortsette å ha fokus på det som er kilden til 

livsglede og livslyst, det som frigir krefter og kreativitet, nemlig HUMOR i hverdagen.  

 

Vår milepæl, høydepunkt og avslutning var når vi fikk være oppvarmingsteater og 

oppvarmingskor med vår selvskrevne fortelling:” Pulverheksa lager sommerfest” i Oppdal 

kulturhus 1. november 2017 for selveste Pulverheksa (May Britt Andersen) Møtet med henne 

vil sitte som et godt minne i både små og store.  

 

Nå reiser vi ifra Pulverheksa for en stund, hun har blant annet fått restaurert hytta si, murt opp 

utepeis, fått mange gode venner på Fagerhaug, satt opp månen på Månetoppen så hun kan 

hente pulver. Selveste Drømmeprinsen har fått seg innstrikket hytte på nabotomta. 

Pulverskogen har blitt et yndet turmål for små og store på Fagerhaug. Med erfaringer og 

opplevelser fra språkprosjektet og temaet begir vi oss videre på ferden med nytt tema:” Reiser 

i rom og tid” 

 

Inntrykk gir utrykk! 

 

        
Selveste Pulverheksa deler ut pulver til oss!    Kom aldri tomhendt til en samling! 

 

  
Glimt fra kick-off! 
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Gnist barnehage Brennan 
 

Presentasjon av barnehagen 

Gnist Brennan er én av 17 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2008. Som alle Gnist 

Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden 

av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen 

med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament 

har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen. Gnist Brennan 

består av fire avdelinger, hvorav Selja og Bjørka er småbarnsavdelinger (1-2 år) og Rogna og 

Furua er storbarns avdelinger (3-5 år). Navnene på avdelingene er tatt fra naturen rundt oss. 

Omsorg, lek og læring 

Barn skal trives og ha det godt. I Gnist Barnehager sørger vi for at alle barn blir sett og 

inkludert så de lærer og utvikler seg ut fra egne forutsetninger. Gjennom lek tilegner barna 

seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter. De lærer seg selv og verden å kjenne, og knytter 

gode vennskap. Derfor går lek og læring hånd i hånd hos Gnist Barnehager.  

Mindre barnegrupper gir trygge rammer for lek og aktivitet 

I Gnist Brennan, som hos alle andre Gnist Barnehager, er vår viktigste oppgave å sørge for at 

barnet ditt føler seg trygg. Denne trygghetsfølelsen skaper vi gjennom å være der barnet er, 

delta i lek og gi det opplevelsen av å bli sett og hørt. Gjennom å dele avdelingene i mindre 

barnegrupper, sørger vi for at hvert barn har tett voksenkontakt og god oppfølging gjennom 

dagen. I disse gruppene tilrettelegger vi aktiviteter og tilpasser innholdet etter barnas alder og 

utviklingsnivå. Barnet ditt vil få mye oppmerksomhet, stor grad av medvirkning og læring, og 

ikke minst mange gode venner.  

 

Et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse 
I Gnist Brennan har vi stort fokus på voksenrollen. Vi forsøker å være gode rollemodeller, og 

er opptatt av å skape et barnehagemiljø med fokus på trygghet, tillit, respekt og toleranse. Hos 

oss vil barnet ditt bli møtt av kompetente, engasjerte og kreative voksne, som sørger for en 

trygg og lekende hverdag. Vi er alltid der barnet er, og gir den støtten og omsorgen det trenger 

for å utfolde seg.  

Vi legger til rette for at barnet ditt kan lære og utvikle seg gjennom positive erfaringer og 

opplevelser i samspill med andre barn og voksne. I tillegg skaper vi oversikt og forutsigbarhet 

hos barnet gjennom pedagogiske verktøy (Dagtavlen), samt mulighet til medvirkning på egne 

aktiviteter. I Gnist Brennan møter vi barna med respekt og ønsker å få frem det beste i hvert 

enkelt barn. 

Avdeling Selja (0-2) 

Avdelingen har jobbet med fast bok om Tassen. Boka har stått tilgjengelig i bokhylla på 

bokrommet, laminert utgave er tilgjengelig for barna, og blir brukt både som leke, i samspill 

barna imellom og sammen med personalet. Avdelingen har hatt bok på vegg, som barna har 

fått bruke aktivt ved at de kan ta ned bildene og sette opp igjen.  
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Ut i prosjektet anskaffet avdelingen flere Tassen bamser til bruk i gruppene. Tassen ble med 

på turer, i uteleken, ved matbordet og når barn skulle hvile i vogna. Personalet observerer at 

barna søker trøst hos Tassen, de har utviklet omsorg og empati gjennom prosjektet.  

Avdelingen har brukt nøkkelord fra boka som arbeidsmetode, og knyttet opp arbeidet til tema 

som for eksempel årstidene. 

Foreldrene leser om Tassen og prosjektet i dagsrapporter, og kan se dokumentasjon i form av 

produkter og bilder på avdelingen. I siste del av prosjektet begynte avdelingen å sende med 

Tassen hjem. Foreldrene har tatt bilder fra besøket, og det har blitt til en flott plakat med 

bilder fra barnas besøk av tassen. Slik dokumentasjon bidrar til samtaler og eierskap til 

prosjektet for barna. 

     

Tassen er med i hverdagsaktivitetene våre slik som utelek og på tur 

 

Gjennom inntrykk, skaper barna sine egne uttrykk. 

 



 
 

19 

I personalgruppa har avdelingsmøtene vært en arena for refleksjon over egen praksis, 

fremdrift i prosjektet og måloppnåelse. Det har også vært veileder i barnehagen fra DMMH, 

som har sørget for utvikling og framdrift. Ved å jobbe systematisk har personalet økt sin 

kompetanse om barns språkutvikling, om tilegnelse av språk og på hvilken måte pedagogisk 

dokumentasjon kan bli en kilde til samspill og utvikling for barna. Personalet ble engasjerte 

av å se positive endringer i språkutviklingen hos barna gjennom prosjektarbeidet. Det ga lyst 

til å fortsette arbeidet.  

Felles opplevelser for barna ga felles tema å snakke om. Vi opplevde sterkere tilknytning til 

Tassen og prosjektet og barna følte tilhørighet til avdelingen gjennom det felles fokuset på 

bok og tema. 

Suksesskriterier:  

Tassen var en del av det fysiske læringsmiljøet i form av fotavtrykk, tegning på vindu, 

konkreter og dokumentasjon som hang i barnehøyde. Nøkkelord fra boka ble aktivt brukt i det 

pedagogiske opplegget og var synlig for barna i hverdagen. 

Gjennom dagsrapporter har foreldre og barn fått innblikk i aktiviteten, dette kan være en kilde 

til samtale om barnas opplevelser hjemme. 

Faglig refleksjon gjennom fagartikler og i praksis på avdelingen har bidratt til motivasjon og 

økt forståelse for prosjektet. 

Utfordringer på vegen 

Tassen bamsene ble borte, vi måtte skaffe nye. Bok på vegg ble tatt ned etter hvert som barna 

heller ønsket å se i bok inne på bokrommet. Videre kan bilde av framsida boka vi jobber med 

henges opp i barnehøyde, boka kan sendes med hjem. Man kan bruke konkreter fra boka mer i 

spontane aktiviteter, etter initiativ fra barna.  

Veien videre 

Tassen skal fortsatt være med oss videre i form av bamsen, vi skal utvide litteraturen vi velger 

ut ifra Tassen boka og tema. Fortsette bruk av nøkkelord, da vi har sett i praksis at det øker 

barnas ordforråd. Vi skal i fortsettelsen lese mye, sette oss små mål, og bruke pedagogisk 

dokumentasjon som en forlengende arm i språkarbeidet med barna. 

 

Bjørka (0-2) 

Dette har vi gjort 

Lars og Ludde bamser har vært med i alle hverdagsaktiviteter for eksempel ordjakter fra Lars 

og Luddebøker med bruk av nøkkelord, ulike aktiviteter med konkreter, forming, sansing, 

undring ute og inne. Vi har laget plakater med bilder fra aktiviteter og ordjakter på plakater 

med bilder fra aktiviteten. Bilder fra bøker og aktivitet med borrelås i barnehøyde.  



 
 

20 

 

Ordjakt tannbørste 

Personalet har fått erfaring og kompetanse på dialogisk lesing, sett film og diskutert/reflektert. 

Vi har filmet ansatt og vist filmen og reflekterte sammen på avdelingsmøte- for eksempel 

hvordan gå i dybden i bøker? Innhold i ordjakter, hva er målet med dem og hva 

lærer/opplever/erfarer barna? vi har også brukt praksisfortellinger. 

 

Aktiv bruk av konkreter med barna 

Personalet observerer at barna går bort til bilder på veggen, peker, tar dem ned, viser dem til 

de voksne, smiler og benevner, viser uttrykk med mimikk og kroppsspråk. Barn finner seg 

bøker og viser bøker til oss voksne. 

 

Ordjakt ku 
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Dette har vi lært  

-Endringer hos barn, personale og evt. foreldre 

Det har blitt en mer bevisst bruk av bøker med barna. Barna viser mer glede over bøker. 

Barna viser med mimikk, kroppsspråk og benevner. Barna snakker mye om bamsene (Lars og 

Ludde) «sånn gjør han Ludde». Foreldrene har mer fokus på bruk av bøker og benevning 

hjemme. 

Suksesskriterier  

Deling av gode ideer- vi «løfter» viser frem på avdelingsmøter. Få ansvar innenfor rammer- 

de ansatte føler at de får medvirke. Gå i dybden på få ting- få nok tid til hvert tema. Bruk av 

filmer på avdelingsmøter-refleksjon-økt kompetanse som fører til mer trygghet blant 

personalet. Nærværende ledelse hvor vi synliggjør kompetanse og løfter de ansatte ved å 

fortelle hvorfor vi gjør det vi gjør. 

Utfordringer på vegen 

Vi har hatt få utfordringer. Litt utfordrende i starten med å få til ordjakter med de yngste. Det 

løste vi med å se på hvordan vi jobbet med de eldste barna, og hentet ideer derfra, samt med 

veiledning fra DMMH. Vi sto litt fast på videreutvikling og nye ideer til aktiviteter. 

Veien videre 

Bruke bøker hver dag, bruke bøker i samling, lek, måltid mm. Bruk av nøkkelord og ordjakter 

for eksempel konkreter og bilder i hverdagssituasjoner. Lek: tilføre nye elementer i lek. Aktiv 

bruk av funksjonsrom.  

Vi skal bruke avdelingsmøter til å dele ideer og praksisfortellinger. Bruke filmer og artikler 

om språk og språkstimulering for å tilegne oss enda mer kompetanse. 

Furua (2-4) 

Dette har vi gjort 

Systematisk jobbing over lengre tid med eventyr. Pedagogisk dokumentasjon som synliggjør 

arbeidet i form av bilder, eventyr på vegg og produkter barna har laget. I møter og veiledning 

har vi hatt faglig refleksjon om barns lek og samspill. Vi observerer at barna leker eventyret, 

barna har en felles opplevelse som grunnlag for leken. 

  Vi jobber med eventyret om skinnvotten 
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Dette har vi lært  

Vi ser en helt annen bokglede hos barna, barna går selv og finner bøker og setter seg ned og 

«leser». 

 

Suksesskriterier: 

Barna får god tid til å sette seg inn i eventyret, fokus på prosessen og ikke produkt. 

Utfordringer på vegen 

Tenkte for stort og avansert i starten, har jobbet med små mål. Vi delte opp temaet vi jobbet 

med i forhold til aldergrupper og progresjon. 

Veien videre 

Fortsette å jobbe med bøker for å videreutvikle barnas glede over bøker. Vi ønsker å 

videreføre arbeidsformen vi har brukt. Aktiv bruk av pedagogisk dokumentasjon som kilde til 

et rikt og godt språk, og en kilde til den gode samtalen. 

Personale skal følge barnas initiativ, og legge til rette for medvirkning. Vi deler opp tema vi 

jobber med over tid.  

 

Samtale i hverdagen 
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Rogna (4-6) 

Dette har vi gjort 

Første år av prosjektet jobbet avdelingen med Karsten og Petra og Pulverheksa. Det siste året 

valgte avdelingen å jobbe med samme bøker, bøkene «Venner» og «Uvenner». I tillegg har 

avdelingen lest andre bøker med fokus på samme tema. Samisk språk og kultur ble et 

miniprosjekt på avdelingen januar og februar 2018. 

Avdelingen satte seg for store mål første året, og fant også ut at det var bedre å ha ett felles 

prosjekt på avdelingen. Personalet har jobbet med språkløyper for å heve personalets 

kompetanse, med fokus på kommunikasjon i leken. 

Vi observerer at barna er blitt glad i bøker og høytlesing. Personalet har jobbet med dialogisk 

lesing, noe som har ført til samtaler underveis i boka. Barna blir hørt og får slippe til. Målet 

har vært at barna skal utvikle god rollelek og kommunisere i leken. Barna er bedre til å sette 

ord på følelser og er mer empatiske. 

                

 

Fra prosjektet om pulverheksa                          Vi leter etter småtrollene fra «Pulverheksa» 
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Vi har laget personlighetene fra «Venner» boka 

 

Dette har vi lært  

-Endringer hos barn, personale og evt. foreldre 

Barna har fått større ordforråd, og er også flinkere til å snakke med hverandre. Foreldrene ga 

tilbakemelding i foreldreundersøkelsen at de ser at barnehagen jobber med språk. Og de er 

oftere inne på avdelingen for å se på dokumentasjon fra aktivitetene. 

Utfordringer på vegen 

Vi møtte utfordringer tidlig fordi vi holdt med for mange andre ting i tillegg til prosjektet, 

dette har fungerte bedre i prosjektets andre år. I år har avdelingen kun jobbet med 

språkprosjektet, og det er en synlig rød tråd i arbeidet. 

Veien videre 

I det videre arbeidet skal vi fortsette med å lese bøker, henge opp pedagogisk dokumentasjon 

som en kilde til samtaler og språkutvikling blant barna, og som dokumentasjon til foreldrene. 

Vi ønsker også å fortsette med å utvikle en delingskultur på tvers av avdelingene. Avdelingen 

satser videre på sosial kompetanse og vennskap, og da spesielt kommunikasjon i samspillet. 

Personalet er aktive med i lek og veileder og støtter barna i samspill. 
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Høgmo barnehage  
 

Forholdet mellom tanke og ord er en levende prosess. Tanken fødes i ordet. Et ord uten tanke er en 

død ting, og en tanke som ikke legemliggjøres i ord, blir en skygge.» 

Lev Vygotskij 

 

Innledning 

Høgmo barnehage er en kommunal barnehage i sentrum. Vi har 3 avdelinger. Vetlhonnet for 

de aller yngste barna. Storhonnet og Trollheimen for de eldste.  Vi har et rikt språklig og 

kulturelt mangfold i barnehagen. Det fysiske miljøet på huset er innredet som ulike baser og 

barna kan være sammen uavhengig av avdeling. Samarbeid på tvers av avdelingene er derfor 

både naturlig og nødvendig. I dette prosjektet har vi tatt utgangspunkt i eventyr og små 

fortellinger.  

Det er det vi tror på som styrer hverdagsmøtene i barnehagen. Å arbeide med små mennesker 

stiller store krav til gjennomtenkning, nysgjerrighet, innlevelsesevne og uttrykksevne. 

Prosjektet «Et godt språkmiljø for alle barn» har bekreftet det vi tror på. Eventyr er høyt 

verdsatt av både barn og voksne i Høgmo. Gjennom eventyr ser vi at barna lever seg inn i en 

annen verden og de utvikler sin indre forestillingsevne. Eventyr er mat for sjelen og barna 

opplever både spenning, samhold og glede. Gjennom å velge det samme tema over tid fikk 

både barn og voksne noe å være sammen om og det har gitt en sterk følelse av fellesskap. 

Barn trenger stadige repetisjoner for å lære språk. Gjennom å bruke lang tid på hvert tema 

fikk barna den tiden de trengte for selv å bli aktive språkbrukere. I dette prosjektet ble selv de 

enkleste fortellinger som «Lisen får ikke sove» dramatisert med stor glede - om og om igjen.  

Det er to sider ved det pedagogiske arbeidet i barnehagen, -det å planlegge for læring, 

samtidig som barns medvirkning skal ha innflytelse på innhold og metoder. I dette prosjektet 

hadde barna mange ideer. Forslag som var spenstige, morsomme og som gav energi. Barna 

ville sjelden avslutte tema, men utvidet det stadig og i ulike retninger. Alle fagområdene ble 

representert gjennom arbeidsmåten. Språkstimulering er blitt noe som foregår hele dagen.  De 

aller yngste går til veggbildene, peker og stiller krav; syng for meg! Når språket henger på 

veggen er det enkelt å oppsøke læring.  

I Høgmo vet vi at all læring skjer på grunnlag av den informasjonen vi får gjennom sansene 

våre. I dette prosjektet har barna fått erfare språket gjennom alle fem. De har for eksempel sett 

og hørt eventyret om «Pannekaka», håndtert det ved hjelp av konkreter og de har både luktet 

og smakt pannekaker. Vi har sammen pakket opp ordene gjennom bruk av alle sansene. 

Denne måten å arbeide på har vært god for alle barn, men kanskje spesielt for flerspråklige 

barn. Når vi evaluerte prosjektet, sa en av fagarbeiderne på småbarnsavdelingen at hun var 

veldig fornøyd og stolt. «Barna i Høgmo må få fortsette med å lese og spise bøker.» 
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Avdeling Vetlhonnet 

 

Vi har god erfaring med å bruke rekvisitter når vi forteller eventyr eller bruker rim og regler. 

Denne bruken ble utvidet under prosjektet. Når vi nå leser boka «Lisen får ikke sove», bytter 

vi på rekvisittene. Det vil si at vi bruker noen som er veldig små og får plass i en skoeske, 

mens andre er på størrelse med ei vanlig dukke og dukkeseng.  Da får vi frem ulike størrelser 

på bord, stol, seng, madrass, pute, dyne, dukke, bamse, osv. Vi har ordnet et eget «Lisen» 

rom.  Etter hvert får barna leke med disse rekvisittene, to, tre eller fire sammen om gangen. 

Lekens varighet er avhengig av barnas alder. De som er 2,5 år leker med «Lisen» i opptil to 

timer. Boka om «Lisen» ble laminert og hengt på veggen. Den henger i barnas høyde slik at 

de kan se, peke og ta initiativ til at personalet forteller fra boka. 

Vi ser at barn tar initiativ mange ganger om dagen for at personalet skal lese eller synge eller 

fortelle.  De peker på sanger og rim og regler som henger på veggen. De peker på små 

kofferter og esker som står på hyllene. De inneholder «Gullhår og de tre bjørnene», «Bukkene 

Bruse», diverse små dyr som brukes når vi synger og forteller om sau, lam, rev, høne og hane, 

gris med flere. På ei hylle har vi hånddukker. Barna peker på dem når de vil høre om katta, 

frosken, krokodilla eller andre dyr. 

Når rekvisittene vi bruker i samlinger er synlige for barna tar de etter hvert mange initiativ.  

Dette kommer i tillegg til samlinger som personalet tar initiativet til. Vi får mer tid sammen 

med barna når vi lett finner frem det vi har bruk for av rekvisitter.  Barna tar også initiativ til 

foreldrene og andre som er innom avdelingen. Da får de sjekket at det står noe der som alle 

vet på den plakaten.  Vikarer blir fort kjent med barna når de lar seg lede og blir med på sang, 

rim og regler. 

Barna står alene eller flere sammen, og peker på sanger, rim og regler på veggen. De følger 

ord og bilder med fingrene.  De henter stol til personalet slik at de får sitte (bildene henger i 

barnas høyde).  Det hender at de henter to små stoler slik at de kan stå sammen på stolene og 
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rekke opp til øverste linje, eller de setter seg på stolene slik som personalet gjør. De synger 

sammen og holder fingrene på ordene. 

Prosjektet «Et godt språkmiljø for alle barn» har vært tema på foreldremøter og 

foreldresamtaler. Vi forteller og viser bilder fra barnas leik med ord, tekst og 

bilder/rekvisitter, og foreldrene har formidlet sine opplevelser med barnas språk hjemmefra. 

Foreldre er genuint interessert i barns språkutvikling. Det gjør at temaet alltid er populært. Det 

er lett å lede foreldremøter der språkprosjekt er tema, for det engasjerer. Vi får tilbakemelding 

på hva som kommer av ord hjemme, som det er tydelig at barnet har med seg fra 

barnehagehverdagen. Eksempel på første ord som kommer er: «mmmææ, mmmæ, mmmæ,» 

og tunga rekkes ut slik som i froskesangen. 

Personalet trives med at «samlingsstund» alltid er åpen for alle. Det er lett å lese og synge 

sammen med barna når det er barna som tar initiativet.  Det må alltid være sanger, rim og 

regler på veggene, samt ei bok eller to. På hyllene må det være esker eller små kofferter med 

rekvisitter som kan brukes, når det er samling ved bord eller i ring på golvet. Alle i personalet 

kommer med ideer på sanger eller regler som skal på veggen. Det som henger opp må 

fornyes. Vi vurderer hva som fungerer, og bytter ut hvis det kommer andre forslag. 

Når barna kommer om morgenen er det alltid noen som vil rett på fanget og synge en sang 

som henger på veggen. Vanligvis har vi to barn på fanget for hver sang, og innimellom så står 

det ett eller to barn foran og peker på ordene. Vi har sanger med bilder og ord hengende i 

garderoben. Barna kommer raskt i gang med barnehagedagen sin ved hjelp av veggbildene. 

Foreldrene ser at barnet er i aktivitet når de går. 

Et godt språkmiljø gir personalet mange muligheter til gode samtaler med foreldrene ved 

henting. Det er lett å fortelle om ord som barnet har hermet i løpet av dagen, eller vi hører 

med foreldrene om ord som vi ikke forstår, men som de kanskje forstår betydningen av. Vi 

informerer foreldrene om nye bøker vi kjøper inn til barnehagen. Det er ofte at noen av barna 

har de samme bøkene hjemme. Da får vi utvekslet erfaringer om hva som er bra med bøkene. 

Vi har skrevet ord på andre språk ved noen av sangene. Vi tror at det er positivt at ettåringer 

ser forskjellig skrift.  Vi har bilder og navn på plassene deres ute i garderoben. Disse henger 

ned mot golvet. Ved matbordet henger det ugler med navn og bursdager til barna, men ingen 

bilder. Etter noen måneder i barnehagen i en alder av 1,7, så gjenkjenner noen av barna navn 

og «leser». 

Små barn blir glad i bøker. De bærer bøkene med seg rundt, og vil gjerne ha med seg en bok 

når de skal spise eller sove. Barn smaker på bøker, såpass mye enkelte ganger, at det er 

vanskelig å lese boka etter hvert. Vi velger å ha noen bøker liggende fremme slik at barna får 

leke med dem, kjenne på dem og smake på dem. Noen bøker har vi oppe på en hylle slik at de 

kan peke på dem og lese de sammen med personalet. 

 

 

På småbarnsavdeling har vi et synlig språklig miljø. Språket henger på veggene. Rekvisittene 

er tilgjengelige. Eventyrene står fremme. Det er alltid noen av personalet som synger, forteller 

eller leser fra en bok. Vi dokumenterer at barna peker på ord på veggene. De står etterpå og 
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ser på bildet av seg selv og andre, og peker igjen på ordene. Det er blitt en vane å følge barns 

initiativ når de vil høre, snakke eller når de peker på en sang. Dette går alltid foran andre 

gjøremål.  Vi gjentar ofte ei regle fem ganger om dagen, ofte flere ganger. 

Å vite om vårt arbeid fører til større språklig forståelse har vi ingen mulighet til å forske på, 

men vi har tro på prosjektet og vil fortsette med arbeidet slik som vi gjør det i dag. 
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Avdelingene Storhonnet og Trollheimen 

Vi har barn i alderen 2 – 6 år og et rikt språklig og kulturelt mangfold. 

Som utgangspunkt for vårt arbeid, valgte vi å jobbe med eventyr. Vi har jobbet med følgende: 

«Pannekaka», «Skinnvotten» og «Geitekillingen som kunne telle til 10». Vi har valgt eventyr 

som innbyr til lek med språket. De har elementer fra rim, regler og rytme i seg. Dette kommer 

også fram i navnene til de ulike dyrene i eventyrene. Vi har jobbet med hvert eventyr over en 

periode på 5-6 måneder. 

Eventyrene er blitt fortalt i samlingsstund 3-4 ganger pr uke. Vi har benyttet flere ulike 

metoder i formidlingen:   

- Flanellograf 

- Bordteater 

- Lest boka og vist frem bildene  

- Lest boka uten å vise frem bildene 

- Lyttet til eventyret på lydbok  

- Lyttet og illustrert med figurene samtidig 

- Sett film 

- De voksne har dramatisert for barna 

- Barna har dramatisert for hverandre     

                            

Figurene som vi benytter til bordteateret benytter vi også til Kims -lek i samlingsstund. Vi har 

hentet fram sanger til de ulike dyrene i eventyrene. Samlingsstundene har variert i forhold til 

gruppestørrelse og aldersgruppe. Vi har kopiert bildene fra bøkene og hengt opp på veggene 

rundt om i barnehagen. Disse ble hengt opp i barnas høyde slik at de lettere kunne studere 

bildene, peke og samtale om dem. Enkeltbilder fra fortellingene henger flere steder på huset. 

Vi har også hengt opp en plastmappe med laminerte figurene fra eventyrene.  

En gutt 2,5, med kun 5-6 aktive ord i sitt verbalspråk, fant frem de laminerte figurene fra en 

mappe. Han tok opp grisen, viste den fram og sa: «gis». Han ville også telle alle 

skrikerungene. Tellerytmen var i orden, men han manglet ordene. Han fikk hjelp til å telle av 

en gutt på 6 år som sto sammen med han.  

Vinteren 2017 -18 har tegn til tale vært en vesentlig del av prosjektet. Gjennom arbeidet med 

tegn ser vi at talespråket til alle barna har fått støtte og blitt forsterket. Barna har lært flere 

tegn som de bruker aktivt i kommunikasjon både med barn og voksne. 

Vårhalvåret 2018 har de tre eventyrene vært med oss. Samtidig har vi jobbet med «aktiv 

lytting» opp mot enkeltbarn. Målet var å øke den språklige aktiviteten. Gjennom diskusjoner 

og refleksjoner på avdelingsmøtene og i hverdagen har vi kommet frem til nye ideer og veien 

videre i prosjektet. Det har vært viktig for oss å ta tak i det barna har vært opptatt av og 

arbeide videre med dette. Ettersom vi er avdelinger som jobber tett sammen har vi mange 

resurspersoner med ideer og innspill. Det er mange øyne som ser og ører som lytter til barna.  

Gjennom hele prosjektperioden har vi hatt en månedsoversikt hengende i garderoben. Her har 

vi tegnet dagens aktivitet. Dette er plansjer som barna ser på daglig og gjenforteller for 

hverandre hva vi har gjort de ulike dagene. Dokumentasjonen fremmer barnas hukommelse 

for begivenheter (episodisk hukommelse). Når vi vet hvor viktig episodisk hukommelse er for 

planlegging, utførelse og problemløsning, fortsetter vi med månedsplaner. 
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Gjennom å presentere eventyrene på mange ulike måter har vi klart å skape en interesse hos 

alle barna. Barna har respondert raskt på eventyrene og etterspurt mer. Barna etterspør 

fortellingene både når de ser på veggbilder og bøker. Eventyrene har daglig blitt fortalt, helt 

eller delvis, i små og store grupper. Både barn og voksne forteller. Vi hører at barna 

videreformidler eventyr til sine foreldre og at de tar med elementer fra eventyrene inn i andre 

aktiviteter; lek med leire, måltid eller tegning. Eventyrene har inspirert til undring og ny 

lærdom. Det har vært naturlig å komme inn på flere fagområder. Spesielt erfarte vi at 

eventyret om Pannekaka inspirerte til telling. Her fikk vi et like stort fokus på fagområdet 

Antall, rom og form som Kunst, kultur og kreativitet. 

Gjennom å ha fokus på et eventyr over en så lang periode som 6 mnd. har vi gitt barn, voksne 

og foreldre mulighet til å bli godt kjent med eventyrene og få et forhold til dem. Dette har 

resultert i økt engasjementet hos alle. Personale som tidligere ikke var komfortabel med 

drama har nå spilt teater for barna. Fellesskapet har bidratt til at vi har sprengt noen personlige 

grenser. Foreldre har lest eventyrene hjemme og en periode opplevde vi ofte at mange hadde 

pannekaker til middag. Vi har sett at flerspråklige barn har gjentatt elementer fra eventyrene i 

sin lek og tatt i bruk ord og setninger fra fortellingen. Dette har bekreftet vår tro på at tid er en 

viktig faktor får å et godt språkmiljø for alle barn.  
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Utfordringer på vegen 

Storhonnet og Trollheimen er to avdelinger som er bygningsmessig utformet på en slik måte 

at samarbeid er naturlig og helt nødvendig. Gjennomføring av møter der alle ansatte kan delta 

samtidig er en stor utfordring. Dette gjør arbeidet med fremdrift og ansvarsfordeling ekstra 

krevende. Når vi kom til andre året av prosjektet opplevde vi også endringer i personalet og vi 

blir stående på ulike steder i prosessen. Enkelte opplevde også at prosjektets utstrekning i 

«tid» ble utfordrende for dem med tanke på egen motivasjon. På tross av enkelte utfordringer 

underveis opplever vi at vi har jobbet godt med prosjektet og vi ser gode resultater hos barna. 

 

 

Suksesskriterier og veien videre: 

 Felles tema som gir barn og voksne noe å være sammen om. Det gir et sterkt samhold. 

 Samarbeid på tvers av avdelingene. Felles møter der tema står på sakslisten. Vi kan lære 

av hverandre og gjøre hverandre god. 

 Barns medvirkning må ha stor plass. Arbeidet blir mer variert, lærerikt og morsomt. 

 Refleksjoner i personalgruppa.  

Hvilken utvikling ønsker vi? 

Hva tror vi på? 

Hva gjør vi som har positiv effekt? 

Hvilke barn behøver ekstra støtte? 

Hvilke endringer ser vi? 

Beveger vi oss i ønsket retning? 

 Lang tid på hvert tema. Barn trenger stadige repetisjoner. Gjenta, gjenta og gjenta. Bruk 

den tiden barna trenger for å bli aktive språkbrukere. 

 Aktiv lytting  

 Vær bevisst valg av tema. Velg eventyr som innbyr til lek med språket. 

 Pakk opp ordene gjennom formidling på ulike måter. Bak inn alle fagområdene og ta i 

bruk alle fem sansene. Lær med kroppen, det sitter i hodet! 

 Språkstimulering er noe som foregår hele dagen. 

 Arbeid med det fysiske miljøet. Veggbilder og dokumentasjoner i barnas høyde.  

 Veggbilder, dokumentasjoner og rekvisitter gir inspirasjon til både barn, foreldre og 

personalet. Vi står sammen om språk og har aksept for at ting og utstyr blir (opp)brukt. 

 Månedsoversikt med tegninger. Barna kan gjenfortelle episoder og se kommende 

aktiviteter. Trener eksekutive funksjoner som planlegging, utførelse og problemløsning. 
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Lønset barnehage 
 

Lønset barnehage ble etablert i 1978 på det som tidligere var biblioteket på Lønset. De startet 

som førskole for 5 og 6 åringer i 2 dager pr. uke og var godkjent for 10 barn over 3 år.  

I 1990 ble barnehagen flyttet fra biblioteket til bedehuset på grunn av behov for flere 

barnehageplasser. Det var da en korttidsbarnehage i 3 dager pr. uka fra 9-15. Barna måtte 

være over 3 år.  

I 1994 startet barnehagen opp som heltidssbarnehage i nye dugnadsoppsatte lokaler i 

tilknytning til skolen. Barn i alderen 1-6 år kunne søke om plass og barnehagen var godkjent 

for 18 barn. 

Fra 1994 og frem til 31.12.17 ble barnehagen drevet som en privat foreldreeid heltids 

barnehage.  

01.01.18 tok Oppdal kommune over driften og barnehagen ble en del av Lønset 

oppvekstsenter 

Barnehagen ligger 22 km vest for Oppdal sentrum og har sine lokaler vegg i vegg med Lønset 

skole. Barnehage og skole har i alle år hatt et godt samarbeid og har i tillegg til sambruk av 

lokaler også felles uteområde.   

Barnehagen har i nærmiljøet tilgang til fine turområder med opparbeidede gapahuker som 

svært ofte blir benyttet. 

Ved oppstart av språkprosjektet godt språkmiljø for alle barn var det totalt 11 barn i 

barnegruppen i alderen 1-6 år. Fra august 2017 og frem til avslutning av prosjektet har 

barnegruppen bestått av 8 barn, henholdsvis 2 barn født i 2016, ett barn i 2015, ett barn født  i 

2014, ett barn født 2013 og 3 barn født i 2012. Av disse er det kun en gutt født i 2016. 

Totalt 6 ansatte i ulike stillingsprosenter har tatt del i prosjektet siden oppstart. Pedagogisk 

leder har under hele prosjektet hatt hovedansvaret for fremdriften, men samtlige ansatte har 

bidratt og tatt ansvar for at aktiviteter i tilknytning til prosjektet ble gjennomført. 

Språkprosjektet et godt språkmiljø for alle barn har i de 2 årene det har vært gjennomført, 

vært et samlende og inspirerende prosjekt som har gitt resultater som både små og store har 

dratt nytte og lært mye av. 

Endringer hos barn 

Barna har blitt flinkere til å fortelle historier, da historiene har blitt mer detaljert og barna har 

også blitt flinkere til å høre mer på hverandre. Barna har blitt mer opptatt av den enkelte ting. 

De minste er helt avhengig av samspill med voksne som forstår barns forsøk på å 

kommunisere gjennomkroppsspråk, gester og mimikk. Vi kan se på barna at det har gitt 

resultater da barna har blitt mer glad i å bli lest til. 

Endringer hos personale 

I dette prosjektet har alle i personalet bidratt på hver sin måte, og alle har vist engasjement. I 

starten av prosjektet var det ulike engasjement blant de ansatte, men det har endret seg etter 

hvert de ble mer trygg og kom ut av komfortsonen. Ansvarsoppgaver og gode 

tilbakemeldinger på at det arbeidet de utfører er veldig viktig for å få med og engasjere hele 

personalgruppen. Personalet har utviklet seg i forhold til det å lese bøker med barna, og vi har 

blitt flinkere på å forklare ting som har blitt lest og snakket om. Personalet har også utviklet 
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seg til å jobbe mer bevisst og tenke over hva og hvordan man sier ting, og blitt mer tålmodig 

når barna snakker. Vi har blitt mer bevisst på og setter pris på å oppnå gode hverdagssamtaler.  

Endringer hos foreldre 

Foreldrene har kommet med tilbakemeldinger om at mye av det vi gjør i barnehagen vil også 

barna gjøre hjemme. Vi har hatt forskjellige aktiviteter der barna har forsket litt på snø og 

vann, og dette er noe barna har fortsatt med hjemme. Foreldrene er også veldig fornøyd med 

oppsummeringen de får i slutten av måneden, da de får et lite innblikk i hva barna gjør i 

barnehagen.  

Suksesskriterier for oppnådde resultat 

Måten vi har jobbet på med en pedagogisk leder som har hovedansvaret for prosjektet og 
ledet arbeidet, skrevet gode månedsplaner, delegert arbeidet og fulgt opp at arbeidet blir 
gjennomført er en suksessfaktor for å lykkes i arbeidet. Selv om motivasjonen hos noen av 
de ansatte har vært dalende til tider, har de også bidratt mye til prosjektet. De har kommet 
med ideer og utført aktivitetene som har stått på planen.  

Aktiviteter med barna 

Gjennom språkprosjektet har vi hatt forskjellige temaer som vi har jobbet bevisst med. Vi har 

hatt tema om ulike bøker, årstider (vinter og vår), meg selv/kroppen min. Vi har gjort 

aktiviteter som maling, der barna har laget et maleri uti fra det temaet vi har holdt på med, vi 

har brukt leire, der vi har laget figurer fra bøkene, som for eksempel Karius og Baktus, osv. 

Vi har også lest mye i billedbøker, der barna får være med å fortelle hva de ser på bildene (de 

minste får være med å peke i billedbøkene), vi har også brukt mye sang, som har vært relevant 

i forhold til temaet vårt, og brukt få sanger, som barna har blitt godt kjent i løpet av temaet. Vi 

har blitt kjent med rim, noe som barna synes var spennende og det har de tatt med seg hjem. 

Da vi hadde et prosjekt om rumpetroll, fikk barna se utviklingen fra rumpetrollene var i egget 

frem til de ble frosker. Dette var et prosjekt der foreldre også var tydelig interessert, da de 

kom inn i avdelingen nesten hver dag for å følge med på utviklingen. Vi har også hatt 

aktiviteter der barna har fått forsket litt med vann. Da fikk barna være med å ta snø i glass, for 

så å gjette hvor mye vann det blir igjen i glasset etter at snøen har smeltet. Vi har også lært 

hva som flyter og synker i vann, og hva som skjer med en ballong som blir festet til en flaske 

tut og blir satt i kald og varmt vann. Dette er også noe noen av barna også har tatt med seg 

hjem og fortalt til foreldrene sine. 

Diskusjoner på møter 

På møter har vi sammen gått gjennom barnegruppen, og hvordan aktiviteter og tema har 

passet til barna. I tillegg til å ha gått gjennom barnegruppen har vi også diskutert hvilke tema 

vi skal jobbe med videre. Alle voksne har fått være med på å bestemme hvilke aktiviteter vi 

skulle gjøre i forhold til tema, både i samlingsstunden og aktiviteter utenom. 

Observasjoner 

Vi har lært å se barna i ulike situasjoner på en bedre måte. I tillegg reflekterer vi over hva 

barna gjør, og eventuelt hvorfor de gjør det de gjør. Ved at vi voksne har fokusert på 

hverdagssamtaler, har vi sett at barna bruker språket sitt mer aktivt i samtaler med hverandre 

og med de voksne. Vi har også hatt mye fokus på bøker i løpet av prosjektet og vi har 

observert at barna har blitt veldig opptatt av å lese bøker med oss voksne. 
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Utfordringer på veien 

Språkløypene vi har jobbet med på personalmøter har vært utfordrende for personalet, da de 

har måttet gå ut av komfortsonen sin. Motivasjon hos de ansatte har vært dalende, da temaene 

har blitt for store (vart lenge), og det har blitt for mange aktiviteter. Hvis det har blitt for mye 

for ansatte har dette blitt tatt opp på personalmøter, og det har blitt gjort endringer som passer 

for alle. De problemene vi har hatt på veien har blitt løst ved at vi har hatt en god 

kommunikasjon med hverandre, og vi har alle vært åpne for å finne en løsning sammen. 

Veien videre 

Vi har lært mye og kanskje mer enn hva vi kunne gjort hvis vi ikke har vært så grundig i 

arbeidet som vi nå har vært gjennom. Gode rutiner som nå er innarbeidet i forhold til 

språkprosjektet er noe vi vil dra med oss videre og ha som bakgrunn i det videre arbeidet og 

bruke bevisst. Vi har fått mange nye ideer både gjennom egen barnehage som vi vil ta med 

oss videre, vi har også fått tips og ideer fra andre barnehager både gjennom nettverksgrupper 

og presentasjoner gjennom utstillinger ved Barnas Kulturfestival. Å dele gode ideer er noe vi 

burde ta med oss videre i arbeidet. Gode tilbakemeldinger fra foreldre om at det vi gjør har 

vært spennende og bra. Vi vil fortsette arbeidet med språkmiljøet ved å ha et tema over tid. 

Når vi skal jobbe med tema er det viktig at tema, arbeidsoppgaver, osv. ikke blir for store, slik 

at motivasjonen hos de ansatte forsvinner. For å nå målet er det viktig at alle er bevisst på 

språket.  

Bilder fra prosjektet om «Meg selv/ Kroppen min» 
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Midtbygda barnehage 
 

Presentasjon av barnehagen 

Midtbygda barnehage, en barnehage i endring.  

Midtbygda er en av de 5 kommunale barnehagene i Oppdal. Barnehagen har de siste årene 

vært gjennom store endringer. Det å sette i gang med et to års prosjekt har derfor vært lærerikt 

på flere områder enn bare språkprosjektet i seg selv.  

Historikk: barnehagen ble bygget på dugnad i 1997, fra før drev barnehagen som «Kort tids» 

barnehage på Torve grendehus. Når barnehagen nå fikk egne lokaler, som ble bygget sammen 

med den eksisterende skolen kunne barnehagedriften skyte fart. Som i alle kretser har man 

opplevd svingninger i antall barn, men i dag er Midtbygda krets i en positiv oppadgående 

bølge.  

Siden vi startet språkprosjektet i 2016 har barnehagen økt kapasiteten fra 40 til 54 plasser, en 

ny avdeling er under utbygging og barnehagen har skiftet eier. Fra oppstarten av barnehagen 

og frem til 31.12.2017 ha barnehagen vært eiet gjennom et sameie, et SA eid av de foreldre 

som til enhver tid er representert i barnehagen. I forbindelse med utbygging av barnehagen og 

med tanke på samlokaliseringen med nye Midtbygda skole, ble det vedtatt at Oppdal 

kommune overtok driften av barnehagen. Vi er derfor ikke lenger bare en barnehage, men et 

oppvekstsenter med felles ledelse, kollegia og drift med skole og sfo. Både for barna og de 

ansatte gir dette store muligheter og et mer flerfaglig felt og rikere arbeidsmiljø.   

Oppvekstsenteret ligger på Vognill 7 km vest for Oppdal sentrum. Området er omkranset av 

skog og fjell, turstier og skiløype i umiddelbar nærhet, samtidig er området sentrumsnært. 

Jordene rundt oppvekstsenteret er i drift og muligheten for fjøsbesøk er en kort spasertur 

unna. Flere byggefelt i nærområdet har gjort området attraktivt for mange småbarnsforeldre, 

sammen med et generasjonsskifte på eksisterende gårder og boliger har gjort at barnehagen de 

siste årene hatt en veldig positiv vekst i antall barn.  

Språkprosjektet som har vart de to siste årene har altså vært med oss i en stor omveltning av 

barnehagedriften. Vi gikk i 2017 over fra to til tre avdelinger og gjennomgikk en omdøping 

av navnene på avdelingene: 

Ved avdeling Reiret finner vi de minste barna, 1 og 2 åringene. Her har fokus vært det 

konkrete, avdelingen har «gjort» bøker, de har sett, smakt og kjent seg frem til et bedre 

språkmiljø.  

Trollhula er barnehagens mellomstasjon og her finner vi 3 og 4 åringene. Her utvides 

språkforrådet, det er flere barn og et større miljø. Leken er sentral og variasjonen mellom det 

konkrete og det verbale har vært viktig i arbeidet med gruppen.  

Eventyrslottet er barnehagens siste stasjon før barna går videre til skolen. Her har 

prategrupper vært det viktigste fokuset, vennskap, følelser og det sosiale. Progresjonen i 

arbeidsmåter og innhold er tydelig festet i prosjektet mellom avdelingene og har gitt barna et 

rikt og viktig hjelpemiddel for videre sosialisering, for språket i seg selv og for forståelsen og 

empatibyggingen av det å være i et felleskap med andre.  

Språk kan være til hjelp både for store og små i endringsprosesser, for å skjønne og for å ha 

forståelse for.  
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Avdeling Reiret 

Problemstillingen: 

 «Hvordan kan voksnes engasjement påvirke barnas leseglede/interesse for bøker?» 

Dette har vi lært 

Endringer hos barn 

• Alle har utviklet en glede ved lesing av bøker 

• Tar initiativ til å se i og lese i bøker 

• Tatt historiene inn i lek 

• Lært nye begrep 

• Stor språkutvikling i forhold til det vi har erfart tidligere  

• Mer interessert i samlingsstund 

• Imponerende nivå på evner bl.a. observasjoner 

• Større fantasi og setter ord på dette 

• Leker med språket 

 

Fra arbeidet 

Barna leker på lekekjøkkenet. De driver restaurant og skal starte serveringen. «Skal du ha taco 

eller kjøttboller? Vil du ha potetmos eller stuing?» Litt senere spør samme barnet; vil du ha 

tacomos eller tacostuing?»  

 

 

Endringer hos personale 

• Bevisst bruk av benevning 

• Bevisst valg av bøker/historier som knyttes opp mot alle fagområder 

• Tatt utfordringer i forhold til aktiviteter  

• Mer bevisst på foreldregruppa sine ønsker 

• Voksnes engasjement og kreativitet smitter over på barna  

           (vi velger noe av det vi selv synes er gøy) 
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• Mer bruk av tekniske hjelpemidler 

• Vi tør utfordre barna og legge nivået litt høyere 

• Ærlige voksne som tar barna på alvor og tåler følelsene deres 

 

Fra arbeidet 

«Jeg skjønner godt at du er lei deg i dag. Du har fått vært sammen med mamma og pappa i 

lengre tid, men i dag måtte de på jobb og da må du være her sammen med oss i dag. Men du 

har lov til å være lei deg, du har lov til å gråte og du har lov til å være sint, men slik er det i 

dag» 

 

Endringer i foreldregruppa 

• Mer bevisst i forhold til benevning 

• Mer bevisst i forhold til barnehagens oppgaver 

• Gir mer tilbakemeldinger 

• Vi ser at de setter pris på evalueringer i forhold til tidligere 

 

 

Fra arbeidet 

Tilbakemelding fra en far; «Jeg blir så imponert over jobben dere gjør, når 1åringen kan 

forskjell på sau og lam. (vi har hatt tema sau i april og mai) 

En gutt har lagt en lekehest i en kasserolle. En ansatt spurte hva han serverte. Da svarte han 

«Dæ æ hæstpæsj» 

 

Suksesskriterier for oppnådde resultat 

 • Engasjement blant barna fordi voksne er 

engasjert 

• Gjentakelse/repetisjon. Bøker det er 

gjentakelser i 

• Hver dag! 

• Når voksne er glad i bøker blir barna glad i 

bøker 

• Mer bevisst på begreper og sette ord på ting 

• Bøker som er tilgjengelig 

• Gode samtaler gjennom bøker 

• Deltakelse fra de voksne skaper barn-barn 

samspill  

• De små sitter mer i ro, økt konsentrasjon.  

            Positivt og meningsfylt 

• Både barn og voksne leser mye mer 

• Kroppsspråk er tydelig 

• Skapertrang og fortellertrang 
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Aktiviteter vi har gjort 

Vi bestemte oss for å velge bøker/tema vi kan «gjøre» og 

som innbyr til lek og gjentakelse; 

• Geitekillingen som kunne telle til 10 

• Karius og Baktus 

• Jul i stallen 

• Gullhår og de tre bjørnene 

• Jeg og familien min 

• Lille larven Aldrimett 

• Bukkene bruse 

• Ku 

• Sau 

 

I prosjektet «kua» øvde vi oss også på å melke. 

 

Vi har: 

• Kopiert og hengt opp boka på vegg eller gulv 

• Laga konkreter og kjøpte inn dyr  

• Dramatisert både med konkreter og oss selv 

• Sett på film 

• Fargelagt 

• Brukt ulike materialer  

• Knyttet bøkene opp mot musikk og sanger 

• Bakt forskjellige ting 

• Gjort dypdykk i alle temaer  

           (eks. smakt forskjellige typer melk, lagd kalvedans og mat av ku, skal lage mat av sau) 

• Vært beviste på benevning 

• Sett på www.sprakloyper.no 

 

Veien videre 

Vi føler vi har satt litt standard for videre jobbing med alle slags temaer. Etter to års inn- 

jobbing har vi fått arbeidsmetoden(e) inn i ryggmargen. Vi har hatt ei stabil personalgruppe 

som har jobbet godt sammen. Vi har lært oss og tenke helhetlig, og vi klarer og dra inn alle 

fagområder i alt vi gjør (tverrfaglighet i jobben) 

Vi vil fortsette med denne måten og jobbe på, vi vil fortsette og ta utgangspunkt i 

engasjementet til de voksne, utstrakt bruk av benevning. Inkludere barna og ta/lese deres 

interesse. 
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Avdelingene Eventyrslottet og Trollhula. 

Dette har vi gjort 

Overordnet tema; Vennskap. En god gruppekultur der barn snakker opp hverandre, tar vare på 

og inkluderer er en kontinuerlig jobb og ferskvare. I perioder kan både barn og voksne være 

på feil kurs, fokus på vennskap som overordnet tema har derfor vært et bevist og sentralt 

prosjekt for alt arbeid på avdelingen.  

 

Fra arbeidet 

Eksempler på underordnete tema er; Den grønne votten, Skinnvotten, Hakkebakkeskogen, 

Pulverheksa og Kroppen.  
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Vi har hatt prategrupper, der vi har delt inn barna i små grupper etter alder. Alle voksne hadde 

hver sin faste gruppe der vi hadde bøker som var relatert til tema. Vi snakket også om det 

barna var opptatt av. Vi har brukt prategrupper for å gi alle tid og trygghet til å kunne fortelle 

om det de var opptatt av. I tillegg til dette har vi også hatt hjemmebesøk og ukas barn, dette 

for at barna skulle bli kjent med hverandre på en annen måte enn bare i lek.  

 

  

Vi har hatt med både Bjørnis og vennskapsbamsen Teddy på hjemmebesøk, der barna med 

hjelp av foreldre, har svart på spørsmål om vennskap og hvordan man skal være med 

hverandre.  
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Høytlesning av Pulverheksa i Embretsskogen                        Vennebamsen Teddy 

 

Evalueringer som har kommet ut hver måned, har gitt et innblikk til foreldrene hvilke 

aktiviteter vi har knyttet opp mot tema. 

Vi har også hatt temafester som har vært knyttet opp til de prosjektene/temaene vi har hatt. 

Vi har hatt fast tid avsatt på avdelingsmøter, der vi har snakket om det vi har gjort og planlagt 

videre jobb. Vi har også brukt litt av denne tiden til å finne relatert materiell til prosjektene vi 

har holdt på med, samt evalueringer av prosjektene. Vi har også snakket med barna om hva de 

har hatt av utbytte og lært av prosjektene våre. Vi har hengt opp de skriftlige evalueringene 

våre, slik at barna har kunnet se, reflektere og snakke med hverandre om de aktivitetene de 

har vært med på. 

Vi har brukt temaet til å observere hvordan barna har utviklet seg i lek med hverandre. For å 

bevisstgjøre oss voksne har vi ført kontaktskjema over en viss tid. Overordnet mål har vært å 

snakke med alle barna hver dag, alle barn skal bli sett og hørt. 

  

Vi leser for hverandre                                         Og Torill fra biblioteket leser for alle 

 

Dette har vi lært 

Vi har lært at det er best om det er fastsatt tidspunkt med faste grupper på hver voksen, slik at 

alle ansatte vet hva som har vært gjort tidligere og at det blir enklere å utvikle gruppene og 

tilpasse arbeidet etter alder. Faste rutiner, trygghet i gruppa og det å kunne følge «sin gruppe», 

har vært positivt for både barn og voksne.  
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Det har vært lettere å jobbe med tema «Vennskap» og ha prategrupper, når vi hadde 

underordna tema som vi hadde litteratur som vi kunne knytte det opp til. Sanger som tilhørte 

de ulike litterære temaene vi hadde, fenget mye og barna lærte seg ofte alle sangene.  

Felles interesseområde har bidratt til positive samtaler mellom barn. Det vi har hatt som tema 

i prategruppene, har barna dratt inn i leken, på denne måten har de ansatte og barna sammen 

skapt felles plattformer for lek. Barna ble mer inkluderende, siden alle hadde den samme 

plattformen. 

Vi har også hatt mer engasjerte foreldre, da de har sett at barna har vært engasjert i det vi har 

holdt på med.  

Våre suksesskriterier er kommunikasjon, systematisk arbeid, deltakende og engasjerte voksne. 

 

  

Utfordringer på veien 

• Tid til å planlegge aktiviteter. 

• Barnehagen har endret størrelse og det har vært noe bevegelser i personalgruppen. 

Utskifting og rullering blant personalet utfordrer fremdriften i et slikt prosjekt. 

• Finne relevant teori til møtene. Det har vært utfordrende å finne god teori som alle 

ansatte kunne lese, dette er sentralt for en varig kompetanseheving. 

• Loggføre det vi har gjort på de ulike gruppene. Å finne og sette av tid til loggføring 

har ofte kommet i annen rekke, for videre arbeid med tilsvarende prosjekter må det settes av 

tid til loggføring og mer etterarbeid.   

• Nye kull med barn. Barnehagen er dynamisk og nye barn kommer til, mens andre 

bytter avdeling. 

De organisatoriske utfordringene ved utskifting/rullering av personal, nye barnegrupper og 

stadig endringer er ikke noe man kan planlegge seg fra. Slik er barnehagelivet og de 

langvarige prosjektene vil derfor hele tiden være påvirket av det. For barna som bytter 

avdeling vil ikke endringene påvirke så mye, de får nye tema og måter å jobbe på i den 

avdelingen de går eller blir flyttet til. Men for de ansatte vil det kunne oppleves som man 

kommer langt i et prosjekt, men så starter prosjektet på nytt etter endt barnehageår. Fleksible 
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og engasjerte ansatte er derfor en nøkkelfaktor for å få langvarige prosjekter i barnehagen til å 

fungere.  

Loggføring av arbeidet har vi sett er svært sentralt. Dette blir synlig i de periodene ansatte 

bytter avdeling eller det er vikarer/nye ansatte inne. Et godt system for loggføring kan da gi 

alle ansatte samme utgangspunkt for arbeidet som pågår.  

Å sette av nok tid til prategrupper hele året kan være utfordrende. Enkelte deler av året passer 

bedre og noen deler av året blir tiden spist opp av andre arrangementer og arbeid som skal 

gjennomføres.  

Veien videre 

Fokuset er å få i gang igjen prategrupper, slik at vi gir rom til utvikling og felles plattform til 

barna. Vi mener at vi har fått til et godt produkt, som vi ønsker å fortsette med, fordi at vi ser 

at vennskap er et tema som gagner både voksne og barn og gir en god stemning i barnehagen; 

og som vi ser at barna tar med seg videre i livet. 

 

Fra arbeidet: Bok på gulv. 

 

Fra arbeidet: Grunnarbeidet til ny barnehage tok mye fokus våren 2018.  
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Pikhaugen barnehage 
 

Pikhaugen barnehage er en 3- avdelings 

kommunal barnehage med ei 

småbarnsavdeling (0-2år), og to 

aldersblandede avdelinger (2-5 år). I 

barnehagen er det for tiden 50 barn der 

en del av barna er minoritetsspråklige. 

Blant personalet er det høy faglig 

kompetanse innen estetiske fag, 

friluftsliv og samspill. 

Utelekeplassen innbyr til mye lek og 

forskjellige aktiviteter. Nærmiljøet som 

basseng, bibliotek, idrettsbanen, 

lysløypa, naturlekeplassen, skoleområdet 

og ulike skogsområder blir brukt regelmessig. Vi har aktiviteter med aldersdelte grupper og 

med aldersblandede grupper. En del av aktivitetene vil være i mindre grupper. eks. 

lesegrupper og lekegrupper. 

I Pikhaugen barnehage startet prosjektet med at hver enkelt ansatt fylte ut et skjema for 

egenvurdering av barnehagens arbeid med språk og språkmiljø. Dette ble brukt som grunnlag 

for å sette i gang tiltak og pedagogisk utviklingsarbeid. Denne egenvurderinga ble også 

gjennomført midtveis i prosjektet for å se om det hadde skjedd endringer. 

Vi har valgt å bruke Resultatledelse som metode for å drive frem prosjektet. Det vil si at vi 

velger oss fokusområder, setter standard (mål) og bestemmer en beste praksis 

(arbeidsmetode). Beste praksis har enten vært felles for hele barnehagen eller avdelingsvis. 

Fokusområdene i prosjektperioden har vært: 

 Barnet opplever fortellerglede 

 Leken som næring til språket 

 Følelsesspråket i vennskap 

 

Resultatledelse er en arbeidsmetode som er kjent for personalet. Her blir alle ansatte involvert 

og ansvarliggjort. Hele personalgruppa har avklaringssamtaler med sin fagleder eller 

pedagogisk leder der hver enkelt har beskrevet hva de ønsker å oppnå og hvordan de vil jobbe 

for å nå målet.  

Underveis har alle hatt oppfølgingssamtale der man ser på hvor langt man er kommet i 

arbeidet med å nå målet, hva har en fått til, har det vært noen hindringer og hva må til for å 

komme videre. På denne måten har alle blitt involvert og ansvarliggjort. Personalet er blitt 

mer bevisst på eget arbeid og fått eierforhold til prosjektet. For å drive et prosjekt må det være 

motivasjon og engasjement fra de ansatte. 

 

Arbeidsprosessen 

En prosjektplan ble skrevet for hver avdeling begge årene der alle på avdelingen var 

involverte. Prosjektet har vært tema på ledermøter, avdelingsmøter og utviklingsmøter der 

refleksjon har blitt vektlagt. På utviklingsmøtene har det vært faglige diskusjoner knyttet til et 

godt språkmiljø. Her er det blitt diskutert både i plenum og i små grupper. På ledermøter og 

utviklingsmøter har det blitt etterspurt hvor langt en har kommet i prosjektet. Det er også blitt 

brukt filmer fra udir.språkløyper. 
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Foreldrene har underveis blitt orientert om prosjektet gjennom foreldrepost, og temaet er også 

tatt opp på foreldremøter. 

 

Avdeling Hakkespetten 

På Hakkespetten startet vi prosjektet med å sammen skrive en prosjektplan, for hva vi ønsket 

å jobbe med. Etter et år skrev vi en ny prosjektplan, som baserte seg på videre jobbing ut ifra 

erfaringer det første året, og hva vi ville bygge videre på. Temaet vi har jobbet ut ifra var 

«Bruk av bøker og samtaler». 

Vi har delt opp i faste lesegrupper, som har fordelt seg på faste plasser rundt på huset. Dette 

for å skape ro og trygghet, nysgjerrighet og stimulere til gode samtaler. I små grupper er det 

enklere for oss voksne å inntone oss på hvert enkelt barn. Vi har hatt mer tid til hvert enkelt 

barn, og sett at de barna som ikke snakket så mye tidligere kan fortelle mer. 

Vi har jobbet med de samme bøkene over tid. Dette har bidratt til at vi har fordypet oss i 

innholdet, og barna blitt mer og mer deltakende. Vi har blant annet brukt bøkene om trollet 

Tambar, Albert Åberg og Pulverheksa. Fra boka om Tambar, ble Tambar sin høyblokk laget 

av melkekartonger. Barna laget seg hale og konglemerke og drakk svakhetssaft. Barna som 

jobbet med Albert Åberg har laget seg egne klokker i papp, inspirert av boka Heng i Albert 

Åberg. Pulverheksa har inspirert barna til å tegnet mer og de har fortalt fra bøkene. Barna har 

også samarbeidet om å tegne en egen bok. Det er brukt tekstskaping på gruppene, og vi ser at 

bruk av konkreter, spesielt til de små og de flerspråklige, er nyttig. Engasjerte voksne som 

leser/gjenforteller med innlevelse, er bevisst tonefall og ansiktsuttrykk, de oppleves også som 

motiverende formidlere. Vi ser at barna er glade i bøker, og at de også spør om å bli lest for i 

frileken. 

 

Ved matbordet har personalet fortalt eventyr og andre historier, og dette har motivert barna til 

å fortelle mer selv også. Vi ser økt fortellerglede, og barna etterspør ofte fortellinger fra oss 

voksne. Da ønsker de ofte fortsettelser på fortellinger vi har fortalt tidligere. 

Gjennom bruk av hverandres kompetanse innad i personalgruppa har vi også økt forståelse i 

forhold til språk. Viktig at det blir satt ord på taus kunnskap, slik at personalet får økt 

bevissthet for hvorfor vi gjør som vi gjør. Musikkpedagogen vår har vært opptatt av at vi må 

være tydelig når vi synger med barna, slik at de får med seg ordene/innholdet. Vi må senke 

farten slik at de hører riktige ord. Gjentakelser er viktige her også, da flere får med seg 

innholdet etter hvert som det repeteres. Vi har derfor brukt samme sanger, rim og regler over 

ei viss tid. 

Tungegymnastikk er også noe vi har lagt inn i musikkstunder/sangstunder, da dette er med på 

å styrke motorikken i og rundt munnen, og spesielt hjelper de som har utfordring i forhold til 

uttale. 

 

Vi har jobbet med endringer av det fysiske miljøet på avdelingen. Det har blitt malt, og vi har 

prøvd ut forskjellige måter å innrede på, slik at leken blir mer skjermet. Det fysiske miljøet 

har mye å si i forhold til å skape ro og motivasjon som utvikler leken og sosiale relasjoner. 

 

Personalet har blitt mer bevisst sine roller, og økt forståelse for hvorfor vi gjør som vi gjør i 

forhold til språk. Voksne fordeler seg mer på avdelinga og blitt mer aktive støttespillere til 

frileken. Dette gjør at vi får opprettholdt lek over tid, og voksne er gode rollemodeller for 

barna. Noen dager har vi organisert lek på hele barnehagen, der vi har hatt sykehus, butikk og 

cafe på forskjellige rom. Da har personalet vært fordelt på de ulike stasjonene, og vært 

deltakende. Barna har vært delaktige i prosessen ved å lage skilt til de forskjellige 
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institusjonene, og de har kommet med forslag, som f.eks. at vi må ha medisin, bandasjer, 

plaster o.l. til sykehuset. Vi opplevde at etter slike aktiviteter etterspurte barna å leke dette 

mer, og ville finne utstyret som hørte til de forskjellige arenaene.  

Barna har også satt stor pris på dramatisering. Når personalet har dramatisert for barna, har vi 

sett at det gir barna inspirasjon til å bruke drama/rollelek mer. 

Det er større bevissthet rundt bruk av benevning, gjentakelser og bekreftelse for å utvikle 

barnas språk. Vi ser at bruk av aktiv lytting og åpne spørsmål har ført til at barna prater mer: 

 

Praksisfortelling 

Ei gruppe barn hadde vært ved Kullsjøen. Ved lunsjbordet ble Hv (voksen) sittende ved siden 

av Jg (Han var ikke med på turen) 

Jg: Kor va dåkk på tur? 

Hv: Vi gikk te Kullsjøen. Det va ikke nå vann der! 

Jg: Va det is? 

Hv: Ja det va is på hele Kullsjøen 

Jg: Kasta dåkk sten på isen? 

Hv: Nei? 

Jg: Det gjorde e og onkel 

Hv: Kasta dåkk sten på isen? 

Jg: Ja e kasta sten på isen! 

Hg: Ka skjedd da? 

Jg: Den spratt bortover isen! 

Hv: Spratt den bortover isen? 

Jg: Ja, onkel kasta en stor sten og da gikk det hol på isen. 

Hv: Gjekk det hol på isen? 

Jg: Ja, og det kom opp vatn tå isen 

Hv: Vatn opp tå isen? 

Jg: Ja opp frå hælet! 

Hv: Så spennende! 

Jg: Det va artig! 

Hv: Det må oss prøv å! 

Jg: Ja det vil e! 
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Følelser 

Temaet følelser har vi jobbet med på lesegruppene og i aldersdelte grupper. Vi har lest bøker 

om følelser, med utgangspunkt i barnas ståsted. Det er brukt samtalebilder, tatt bilder av barna 

som viser glede, og de største barna har tegnet seg selv som glad, redd og lei seg. Dette er blitt 

til dokumentasjoner på veggen, som barn og voksne samtaler rundt. 

       

De største barna har også satt ord på hva som får fram følelsene, glad, redd og lei seg, i dem. 

Personalet har bevisstgjort følelser gjennom bruk av triangulering i hverdagen. De har satt ord 

på hvordan de selv har det, og hvordan andre kan ha det ut i fra hvordan man behandler 

hverandre. 

 

Turer 

Alle barna på avdelinga er på tur en gang i uka, og da i aldersdelte 

grupper. På turer er det stadig nye observasjoner, sanseinntrykk, 

opplevelser og nye ord, som vi må undre oss rundt og forklare. Turene 

blir spennende og lærerike for barn og voksne når man kan undre seg 

sammen, og den voksne benevner og er aktiv lyttende. Barna er 

vitebegjærlige, og om vi ikke kan svaret på spørsmålene deres, så 

bruker vi internett sammen for å finne svar. 

 

Utfordringer 

Utfordringene underveis har vært nok tid til evaluering, planlegging og å få skrevet ned 

praksisfortellinger. Vi har fått delt praksisfortellinger med hverandre i hverdagen og på møter 

og vi har gjort noen justeringer på lesegrupper og lekegrupper underveis. 

Veien videre 

Gjennom dette prosjektet har vi blitt bevisst viktigheten av å benevne, gjenta og bekrefte. Vi 

ser hvor viktig det er at vi deler opp i mindre grupper i leken og i tilrettelagte aktiviteter. Åpne 

spørsmål og aktiv lytting er viktig for barns språkutvikling. Vi ser at dokumentasjon på 

veggene er mye brukt, og vi har blitt mer bevisstgjort på ting vi gjør bra, og ting vi vil endre. 

Dette er et prosjekt hele personalet har følt tilhørighet til, og vist stor interesse for. Dette 

engasjementet og den nye kunnskapen tar vi med oss videre i arbeidet med språk. 
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Avdeling Kløverenga 

På avdeling Kløverenga er det 18 barn i alderen 2-5 år. Noen av barna har kommet fra 

småbarnsavdelingen siste halvåret. Flere av barna på avdelingen er minoritetsspråklige. 

 Vi har jobbet ut ifra en prosjektplan som ble laget for 2016/2017 og en for 2017/2018 og de 

fokusområder som ble valgt. Første fokusområde var: «Barnet opplever fortellerglede». Hva 

kunne vi gjøre for at alle barn skulle oppleve fortellerglede og være mer aktiv i 

kommunikasjonen?  

Det var stor variasjon i gruppa der noen barn pratet mye og høyt mens andre var stille og lite 

synlige. Vi valgte å jobbe med små grupper: Turgruppe med 6 barn, samlingsstund med 6 

barn, lesegrupper med 4-6 barn og musikkstund i aldersgrupper. 4 regler/sanger ble valgt og 

disse ble brukt hele høsten. Disse ble også sendt med hjem. Sangene og versene ble brukt på 

ulike måter ved at de ble formidlet med høy/lav stemme, sakte/hurtig, sint/trist/glad stemme.  

        

En dag sang alle barna «fly og bil» solo til hverandre i garderoben. De lyttet til hverandre og 

delte glede over både å høre på andre og synge selv. Det lyste stolthet av barna som fikk 

positiv bekreftelse både fra de andre barna og de voksne. Senere har vi opplevd barn som står 

frem med sang de har diktet selv eller har lært i barnehagen. 

Personalet har gitt barna inntrykk og har lagt til rette for felles opplevelser og temaarbeid. Det 

har blitt dramatisert ulike eventyr. Sangen «Blåbærturen» var et prosjekt for ei gruppe 

gjennom hele høsten. Her ble det brukt sang, vers, lesing, dramatisering, bærplukking, 

matlaging. Bruk av konkreter, nøkkelord og ordboks var vesentlig for læring av nye ord. 

Barna har etter hvert uttrykt opplevelsene på sin måte gjennom lek og tegning. 

Praksisfortelling                                                                                                                          

To gutter sitter ved bordet på avdelingen. Det ligger bøker og 

tegnesaker på bordet. Cg sier han vil lese om pannekaka. Gutten får 

hjelp til å finne eventyret i boka og han begynner å lese for Jg. Han 

starter med: «Det var en gang…» og «leser» eventyret fra side til 

side. Cg avslutter eventyret med å si «…plutselig tok grisen 

pannekaka og da ble det slutt». 

 

Cg: Kanskje oss kan leke pannekaka? Da kan e være kona først. 

Jg: E kan være pannekaka. 

Cg: Da kan e steke -  Nå vil e ha pannekaka. 
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Cg: Plutselig trillet vi i vei (triller en ball bortover gulvet) 

Cg: Da ble e en mann 

Jg: Nei, e vil være en mann 

Cg: Du er jo pannekaka 

       Da si e: God dag pannekake 

Jg: God dag Grisesylte 

Cg: Nei, mann.  Ikke trill så fort, e vil spise deg. 

Jg: God dag Gåse Våse. God dag Grisesylte 

Cg: Plutselig spiste e pannekaka 

 

I begynnelsen ble lesegruppene delt inn i rene aldersgrupper som bestod av like mange barn i 

hver gruppe. Etter hvert oppdaget vi at det var store variasjoner i språkferdigheter i de ulike 

gruppene. Vi tok derfor ei ny inndeling der barna ble delt mer inn etter ferdigheter. Nå kan 

gruppestørrelsen variere, og innholdet i lesestunden vil også være ulikt. Dette er en inndeling 

som ser ut til å fungere bra. 

For å få en oversikt over barns lesevaner, tok vi en kartlegging. Her fikk personalet se at det 

var barn som aldri ble lest for utenom samlingsstunden. Ofte er dette barn som kan ha et 

dårlig utviklet språk. 

Bruk av estetiske fag har vært i fokus for å skape et godt språkmiljø for alle barn. Personalet 

har uttrykt at de er blitt mer bevisste på å få i gang en samtale for eksempel rundt en tegning/ 

maleri. 

    

Personalet dramatiserer ute               Løvegruppa har malt løver                                                 Eventyrkofferter og esker med sanger 

Det andre fokusområde vi valgte handlet om leken, der vi fokuserte på hvordan personalet 

kunne støtte, inspirere og gi barna impulser for å fremme god språkutvikling i leken. Vi har 

kartlagt barns lek, oppgradert det fysiske miljøet på avdelingen og tilført effekter til leken. 

Det ble hengt opp bilder på veggene som skulle inspirere til lek og det ble lagt til rette for lek 

i små grupper og for mer avskjermet lek. Personalet har gitt barna inntrykk som har inspirert 

til lek, brukt benevning i hverdagssituasjoner for å utvide språket, og bekreftet og støttet barn 

i lek. 
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Det siste fokusområdet vi har jobbet med er følelsesspråket og vennskap. Her har vi kartlagt 

barns vennskap ved bruk av sosiomatrise. Personalet har brukt bøker, samtalebilder, rollespill, 

musikk, sang, vers og åpne spørsmål. Gjennom arbeidet med dette temaet ser vi at vi har gitt 

barna et verktøy for å sette ord på følelser, og de kan kjenne igjen andre sine følelser. 

Personalet har blitt mer bevisste på hvordan vi lytter til barna og prater med dem. 

Diskusjoner                                                                                                                     

Prosjektet har vært satt på agendaen på alle møter. Det har vært diskusjoner rundt hvordan 

barn lærer og hvordan jobbe med barn som er språklig svak.  

Dette har vi lært: 

 Gjentagelser og bruk av få vers/sanger/eventyr/bøker over tid har vært viktig for at alle 

barn   skal oppleve mestring 

 Benevning i alle situasjoner for å utvide barnas ordforråd og forståelse                                                                                      

 Gi barna tid og rom for undring                                                                                                

 Ha alltid med konkreter i samling                                                                                        

 Små grupper gir mer rom for samtaler og språklig aktive barn                                            

 Ved å bruke spørreord har vi invitert barna til å fortelle om sine opplevelser, følelser 

og tanker. 

Suksesskriterier:                                                                                                                    

 Hele personalet har vært involvert og har blitt ansvarliggjort                          

 Refleksjonsarbeid har vært vesentlig for endringer 

 Et engasjert personale som har tatt utfordringer og har vært fleksible                    

Utfordringer:   

 Å ha tid nok til å jobbe med prosjektet 

 Ombygging av avdelingen har skapt uro i barnegruppa, og bidratt til mangel på rom 

for små grupper. 

 Fagarbeidere har fått for liten tid til planlegging/evaluere/dokumentere. Det må gis 

rom for å gå ifra avdelingen 

Veien videre: 

 Fortsette med lese- og lekegrupper.  

 Lage lekestasjoner der barna deltar i planleggingen. 

 Jobbe mer med temaarbeid og prosjekter over tid. 

 Være bevisst på å bruke benevning for å utvide ordforrådet og bruke 

nøkkelord/ordboks. 

 Undring sammen med barna. 

 Stille åpne spørsmål for å få i gang samtaler. 

 Fortsette å arbeide gjennom estetiske fag. 

 Fokuser mer på uteleken som en språklig arena. 

 Ha et mindre repertoar med sanger, vers, regler og bøker som brukes gjentagende over 

et lengre tidsrom.  
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Avdeling Mauren 

På Mauren er det 12 plasser. Pr i dag har vi 11 barn i alderen 1,5 -2,5 år. Nye barn har 

kommet til gjennom året, og de eldste har flyttet over til stor avdeling.  

Vi har brukt mye sang og musikk på vår avdeling. Musikalsk samvær har skapt rom for 

meningsfulle øyeblikk og gode opplevelser. Vi har hatt sangstunder med de minste med 

konkreter, og sunget barnesanger med bevegelser. Vi har sett at barna har lært bevegelsene før 

de har lært ordene. De samme sangene er blitt sunget gang på gang. Barn liker gjentagelse.  I 

tillegg til disse sangstundene har vi hatt musikkstund en gang i uka med trommer og andre 

instrumenter.  

 

Musikkstundene avsluttes alltid med at barna sitter under og de voksne har et silketørkle over 

hodene på dem. 

Vi har danset til glad musikk. En av foreldrene tok med en cd fra hjemlandet sitt med 

dansemusikk som barna har elsket å bevege seg til. Vi har også andre cd’er med fengende 

rytmer med trommer og mer. Barna spør selv etter musikk ved å peke på cd spilleren. 

Kroppsspråk er også språk. 

Underveis i prosjektet fant vi ut at vi ønsket å involvere foreldrene også. Det ble laget en 

tegning av et barn – på samme størrelse som en ett- toåring. Flere av barna på Mauren er 

tospråklige. Vi skrev på navn på kroppsdeler på norsk, og fikk foreldrene til å skrive navnene 

på sitt eget språk. Det var moro å se hvor engasjerte foreldrene ble. 

Vi har brukt bøker som næring til språket. Vi har hatt bøkene lett tilgjengelig, og prøvd og 

hatt et variert utvalg av bøker. Barna har selv funnet fram bøker som personalet kunne lese for 

dem. Vi har bøker på ulike språk, som polsk, spansk, svensk og norsk. 
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Vi har hatt ei bok som vi har lest over tid med ei 

gruppe barn. Vi leste og viste bilder fra boka. Vi 

kopierte bilder fra boka som vi hengte opp på veggen. 

I etterkant har barna fått tid og rom til å skape et 

utrykk for sin egen opplevelse av fortellingen, 

gjennom lek, musikk og formingsaktiviteter.  

Vi opplevde at barna kunne stå foran bildene og 

snakke sammen om det de så. Vi har også brukt 

konkreter til boka. Det har vært en stor fordel for de 

tospråklige barna, og også generelt for denne 

aldersgruppa.  

Vi har erfart at konkreter forsterker fortellingene 

visuelt. Konkreter har gjort det lettere for forståelsen 

av det som er blitt fortalt ved at de kunne ta og føle på 

konkreter fra fortellingen.  

Vi har hatt turer i nærmiljøet. Dette for å gi ungene felles opplevelser. Vi har tatt bilder på 

disse turene, og laget plakater. Plakatene har vi hengt opp slik at barna kan bruke dem til 

samtaler med hverandre, og med foreldrene. Hverdagssituasjonene har vi brukt aktivt. Vi har 

gitt rom for samtaler i alle daglige aktiviteter, ved stellesituasjon, måltid og påkledning. Ved 

stellebordet har vi limt opp bilder av dyr i taket, og på veggen har vi regler og bilder. Barna 

har selv tatt initiativ til samtaler rundt bildene. Det at vi har reglene på veggen har gjort det 

lettere for den voksne å huske dem. 

Praksisfortelling fra en hverdagssituasjon 

To jenter på 2,5 år sitter på gulvet i garderoben og kler på seg. Den ene har bare en sokk, og 

jeg spør henne hvor den andre sokken er.  

Vet ikke, sier hun. Jeg går rundt i garderoben og leter i hyllene. 

Jeg sier høyt til meg selv i en trallende tone: Hvor i alle daga er sokken blitt av, æ trur æ bli 

sprø!  

Da hører jeg bak meg fra gulvet, den ene sier med et lite hjertesukk.; Du.. ho sie ho bli sprø! 

I løpet av dagen har vi delt barna i mindre grupper, både i leken og til samlinger. Noen har 

vært ute og noen har vært inne. Personalet har fordelt seg etter behov. Det er blitt gitt 

regelmessig og systematisk støtte til barn med ulike former for kommunikasjonsvansker. 

Personalet har jobbet målrettet og støttet hverandre. 

Dette har vi lært: 

Personalet på Mauren har blitt veldig bevisste på at vi er rollemodeller. Alle har blitt gode på 

å benevne gjennom hele dagen. Vi har også blitt mer oppmerksomme på de barna som ikke 

har verbalt språk, og mer bevisste på å tyde kroppsspråket deres.  
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Vi har lært at det er lurt å dele barna i små grupper. Dette gjør det lettere å være tett på i både 

leken og i språkstimuleringen. Det er blitt en større bevissthet på å gi barna som er på gruppe 

sammen felles opplevelser som igjen gir dem noe å samtale om. 

Musikk gjør alle glade. Vi har gitt barna gode opplevelser ved å lytte, erfare og delta i 

musikkaktiviteter. 

Vi har lært at det vi gjør virker. Det å ha konkrete mål har motivert personalet til å gjøre det 

lille ekstra for å nå måla vi har satt oss. Alle har deltatt og gitt av seg sjøl. Prosjektet har vært 

satt på agendaen på alle møter, og vi har hatt mange diskusjoner og refleksjoner. Det har vært 

med på å gi oss en felles forståelse av arbeidet. 

Når en har et tema er det lurt og ha det over tid. For de minste er det viktig at en forteller med 

innlevelse og engasjement. En må velge enkle fortellinger og bruke bilder og konkreter.  

Gjennom språkprosjektet har vi fått mer kunnskap om tospråklige barn. Vi har lært om 

viktigheten av at barn lærer og utvikler morsmålet sitt. Vi har støttet foreldrene i bruk av 

morsmål hjemme og vist interesse for de ulike språkene vi har i barnegruppa. Vi har fått mer 

erfaring og vet mer om språk og språkutvikling. Vi har fått økt bevissthet og ny kunnskap.  

Utfordringer på veien 

 Vi er en småbarnsavdeling og har gjennom hele vinteren hatt innkjøring av nye barn. 

Dette har derfor i perioder hatt hovedfokus.  

 Litt sykefravær har det vært, så det er ikke alltid alle planlagte aktiviteter har blitt 

gjennomført. 

 Vi har hatt oppfølging av lærling. Det å kjenne at man ikke har tid nok til alt kan være 

en utfordring. 

 Nytt personalet som må involveres i arbeidet. 

 Kunne ønsket oss mer tid til planlegging og dokumentasjon. 

 

Veien videre 

 Vi ønsker å bygge videre på det som fungerer, og holde fast på dagsrytmen vi har. Det 

gir forutsigbarhet og trygghet hos barna. 

 Fortsette med små grupper på småbarnsavdelingen, og ha sang- og musikkgrupper, 

bruke rytmer, bevegelser og konkreter. 

 Lære nye ord på ulike språk. Vi må anskaffe oss flere bøker på ulike språk. 

 Fortsette med å involvere foreldrene.  

 Ha bilder på veggene av det barna er opptatte av, som dyr, mat, kjøretøy osv. 
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Stølen private barnehage 
 

Stølen private barnehage er en privat foreldreeid barnehage som ble grunnlagt i 1986. 

Barnehagen har 23 plasser for barn mellom 0-6 år. Vi har stor utelekeplass og med naturen i 

umiddelbar nærhet har vi flotte turmuligheter. Aktivt uteliv og å gi barna gode 

naturopplevelser har alltid stått sterkt hos oss. Vi tilbringer mye tid ute og bruker skogen i 

nærmiljøet så ofte vi kan.  

I vår barnehage er alle barn sammen i en avdeling, noe som gir oss mulighet til å være 

sammen på tvers av alder. De yngste barna lærer av å observere og være sammen med de 

eldre barna. De eldste barna får mulighet til å hjelpe de yngre og føle seg betydningsfulle og 

vise omsorg for de yngre. For at alle barna skal kunne få tilfredsstilt sine behov og 

utforskertrang deler vi gruppen i perioder av dagen. Dette for å gi hver enkelt aldersgruppe 

passende utfordringer ut i fra utviklingsnivå.  

Barnehagens personale består av styrer (30% kontor/50% avdeling), pedagogisk leder 

(100%), barnehagelærer (80%) og to barne- og ungdomsarbeidere (80%). I tillegg har 

barnehagen egen kokk som baker brød og lager varmmat tre dager i uka.  

Barnehagens satsningsområder er voksenrollen, lek, språk og livsmestring. Områdene er 

omfattende og nært knyttet til hverandre. De ansatte må være aktive deltakere i barnas 

hverdag for at vi skal nå målene våre. Personalgruppen har utviklet egne standarder for hvert 

av disse temaene som sier noe om hvordan vi jobber med dette. Vi mener at gode relasjoner 

mellom barn og voksne er en forutsetning for et godt og stimulerende lekemiljø. Hos oss skal 

de ansatte være aktive og engasjert i lek sammen med barna, og videre skal vi støtte barnas 

relasjoner til andre barn. Vi ønsker å skape et stimulerende lekemiljø med tid og rom for lek. 

Hos oss er leken barnets viktigste aktivitet. Barns lek er verdifull i seg selv, samtidig som at 

leken utvikler barnas kunnskaper, ferdigheter og kompetanse på mange områder. Blant annet 

stimuleres barnets språkutvikling, men leken er også viktig for å etablere en god selvfølelse 

og en følelse av mestring. Barnehagen er bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og 

påvirkes av alle sider av barnets utvikling. I forhold til temaet livsmestring er det viktig for 

oss at alle barn skal bli sett og hørt, og at alle skal føle at de hører til fellesskapet i 

barnehagen. Dette er viktig forebyggende arbeid mot mobbing.  

Prosjekt- og temaarbeid har vært en god arbeidsmåte hos oss lenge. Hver dag har vi samlinger 

der vi deler barna i små grupper. På denne måten oppnår vi god kontakt mellom barn og 

voksne. I prosjektarbeidet jobber vi blant annet med fordypning, samtaler, høytlesning og 

kreative aktiviteter. 

Prosjektet «Et godt språkmiljø for alle barn» har vært nyttig for oss. Vi har satt fokus på barns 

språkutvikling og bevisstgjort hele personalgruppa på betydningen av arbeidet med språk. Vi 

har deltatt på flere læringsrike kurs, styrket kompetansen i personalet og delt utallige, 

fantastiske opplevelser sammen med barna i barnehagen.   
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Dette har vi gjort 

I løpet av denne toårsperioden har vi vært innom flere tema. Vi startet med rim og regler. Vi 

valgte noen regler som vi brukte mye, blant annet «I hagen står et epletre». Barna valgte ut 

elementer fra regla som de hadde interesse for, som for eksempel fugler og katt. De lagde en 

bok med malte illustrasjoner til regla. Barna lærte reglene fort og vi fremførte dem for 

foreldre og besteforeldre. I barnehagehverdagen begynte de å rime, og mange av barna gjør 

det fortsatt. De bruker rim i samtaler og lek.  

Vi lyttet til barnas signaler og mente det var på tide å bytte tema. Vi ville gjerne fortsette med 

rim siden det engasjerte barna. Vi lette derfor etter barnelitteratur med rim i teksten. For å 

tilpasse innholdet til barnas alder delte vi i tre grupper, der de yngste barna hadde «Lars» som 

tema, de mellomste hadde «Gruffalo» og de eldste hadde «Jaguaren». Alle gruppene var 

ivrige og engasjerte. Personalet rullerte på hvilke grupper de hadde, slik at alle hadde innsikt i 

de ulike bøkene. Målet fra februar 2017 har vært: «Hvordan kan bøker stimulere til aktiv bruk 

av eget språk».  

Etter hvert opplevde personalet at de ulike temaene i gruppene ble et hinder for samtale i 

hverdagen. Noen av barna ønsket å snakke mye om karakterene i «Gruffalo», mens 

samtalepartneren ikke hadde like mye å bidra med i samtalen. Etter en periode med ulike tema 

byttet vi derfor til temaet «Gruffalo» for alle. Gruppa ble delt i fire, der de yngste barna hadde 

mest fokus på karakterene (dyrene), sang og begreper. Gruppene hadde en fast voksen som 

ledet prosjektarbeidet med sin gruppe. De ansatte sto fritt til å bestemme innholdet i 

samlingene sammen med barna, men alle måtte følge prosjektplanen. Etter at vi fikk samme 

tema opplevde vi svært mange gode samtaler mellom barna, og gleden av å ha noe felles. Det 

ble mindre utfordrende for personalet å samarbeide, siden temaet var det samme. «Gruffalo» 

jobbet vi med i en lang periode og noe av det vi gjorde var å lese bøkene, fordype oss i de 

ulike dyrene, legge til rette med materialer til lek og samling, kreativt arbeid, lage kostymer, 

dramatisere og se film. Ellers har vi gjort ulike ting for å innby til samtaler og skape undring 

blant barna som for eksempel å lage gruffalofotspor i snøen og henge opp bilder fra bøkene 

overalt i barnehagen. 

Hele det siste året har vi jobbet med «Pulverheksa» som tema. Det har vært til stor glede for 

både barn og voksne. Det er mange bøker og det er mange ulike karakterer. De eldste barna 

har jobbet mye med karakterene og hva som kjennetegner dem. De yngste barna har brukt 

mye konkreter i forbindelse med høytlesning. Alle barna har uttrykt seg kreativt med blant 

annet maling, klipp/lim og tegning. Vi har brukt utkledningsklær for å skape et godt lekemiljø 

der barna kan leke de ulike karakterene. Pulverheksas parykk har vært veldig populær, både 

hos jenter og gutter. Pulverheksabøkene følger de ulike årstidene, og det har vært naturlig for 

oss å lese «Pulverheksa og julenissen» i adventsstundene og «Pulverheksas påskekrim» ved 

påskehøytiden. Barnas favorittbøker er «Pulverheksa lager bursdagsfest» og «Pulverheksa 

leter etter Grønnskollingen», trolig på grunn av bursdagstemaene. De yngste barna fikk blåse 

melis på hverandre, slik som Tyven gjør når han blåser på bursdagskaka si. De eldste barna 

har laget brus (brus og bruspulver) i en ekte gryte. Vi har lett etter Grønnskollingen og laget 

bursdagssamling for ham. De yngste barna var interessert i kråka Pokus, så vi så på videoer av 

kråka og malte den. Til karnevalet lagde vi katten Pokus. Barna har skrevet to egne bøker der 

de har brukt tegning for å illustrere. Under arbeidet med disse bøkene kom det tydelig frem 

hvor godt kjent barna har blitt med de ulike karakterene. Et barn sa: «det er viktig at vi 



 
 

57 

serverer grøt i bryllupet, for da blir krokodillen glad for han liker det så godt». Bøkene har 

vært til utlån og vi har oppfordret alle foreldre til høytlesning hjemme også. Foreldre er blitt 

informert om vårt arbeid i månedsplaner og vurderinger. Vi har invitert foreldre til 

«Pulverkaffe» (hentekaffe) der vi la frem bøker og konkreter slik at det åpnet for samtaler 

mellom barn, foreldre og ansatte. Personalet har fulgt de samme gruppene gjennom hele året. 

Det har vært mulighet for å bytte både grupper og tema, men alle har følt engasjement og 

interesse for «Pulverheksa» gjennom hele perioden. Vi har brukt Pulverheksabøkene i 

arbeidet med følelser, utfordret barna til å snakke om gode og vonde tanker, hvordan vil jeg 

ha det? Hvordan vil vi ha det i barnehagen? Hvordan er det å ha en venn?   

Vi startet språkprosjektet med en kartlegging. Utfra kartleggingen bestemte vi oss for mål. 

Underveis gjorde vi nye kartlegginger for å se om det var nødvendig å endre målene. 

Språkprosjektet har vært tema på alle personalmøter. Her har vi diskutert hvor vi står og veien 

videre. Vi har utfordret, engasjert og støttet hverandre. Språkprosjektet er vurdert etter hver 

måned. Vi har lest ulik faglitteratur for å øke kompetansen med blant annet samling og 

prosjektarbeid, og vi har satt oss inn i betydningen av høytlesning for barn og hvordan man 

skal lese for å engasjere. Vi har lest ulike artikler som har vært relevante for prosjektet. Vi har 

brukt språkløyper på personalmøter. Vi har latt oss inspirere av både kjente og ukjente 

barnehager som har jobbet med de samme temaene. Vi har loggbøker der vi har skrevet om 

hva vi har gjort, ulike observasjoner og praksisfortellinger. Vi har vært i nettverk med andre 

barnehager, fremført og hørt faglige framlegg, idemyldring og walking gallery.   

 

Dette har vi lært 

Gjennom arbeidet med prosjektet har personalet lært å jobbe mer systematisk med 

prosjektarbeid. Felles planlegging for arbeidet har skapt engasjement, samtidig som vi har øvd 

oss på å lytte til barnas ønsker og interesser i prosjektet. Personalet har vært svært samstemte 

og alle har bidratt i like stor grad. Personalet har blitt utfordret på å ta ansvar for innholdet i 

samlingene, lage ulike konkreter til bruk i samlingene og dele erfaringer med resten av 

personalet. Vi har sett at vi lærer mye av hverandre og at alle kan bidra. 

Personalet har hatt en utviklingsprosess på egen arbeidsplass på tvers av kompetansenivå. De 

ansattes kompetanse er det viktigste faktoren for barns trivsel og utvikling i barnehagen. Et 

kompetent personale ser, anerkjenner og følger opp det enkelte barns utvikling.  

Personalet har blitt flinkere til å lese faglitteratur og artikler, og diskutere dette i etterkant.  

Gjennom arbeidet med prosjektet har barna blitt flinkere til å delta mer aktivt i samlinger. De 

er blitt bedre til å lytte til bøker, mer interessert i å se i bøker på egen hånd og de har latt 

inntrykkene komme til uttrykk i kreativt arbeid. De ytrer ønsker om hvor de vil at prosjektet 

skal gå videre, hva de ønsker å fordype seg i og undrer sammen med andre barn og voksne. 

Felles tema har åpnet for samtaler mellom barn – barn, og barn – voksen. Samtaler mellom 

barn på tvers av alder har vist seg i hele barnehagedagen. De eldste barna kan historiene godt 

og kjenner karakterene, mens de yngre barna er opptatt av detaljer i illustrasjonene. Mange av 

barna kunne for eksempel «lese» «Gruffalo» bare ved å se på bildene, fordi de kunne historien 

så godt. Ved måltider, påkledning og stell har vi hatt fokus på de gode samtalene, og 

språkprosjektet har bidratt til det.  
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Vår visjon for prosjektet var at «alle barn skal oppleve et rikt språkmiljø i Stølen private 

barnehage». Språkprosjektet har styrket språkets plass i vår grunnpedagogikk. 

 

Utfordringer på vegen 

Siden vi er en barnehage med barn fra 0-6 år i en avdeling har det vært utfordringer i forhold 

til hvordan vi skulle dele gruppa. For at alle barna skulle få glede av prosjektet delte vi barna i 

fire grupper med en voksen i hver gruppe. En gruppe med ettåringer, en gruppe med to- og 

treåringer, to grupper med fire- og femåringer. På denne måten fikk vi tilpasset innholdet til 

barnas interesser og utviklingsnivå.    

Når vi hadde hatt temaene over en tid ble det behov for å fornye seg. Både barn og voksne 

kunne bli lei av temaene underveis. Personalet støttet og veiledet hverandre for å holde 

motivasjonen oppe. Veiledningene med Marianne Schram var også svært motiverende og 

betydningsfulle.  

Planleggingen av arbeidet er ledet av pedagogisk leder, men er diskutert i personalgruppen 

både på personalmøter og i det daglige. Vi ser likevel at mye av arbeidet har falt på 

pedagogisk leder som skriver prosjektplaner og månedsplaner. Vi kunne vært bedre til å 

planlegge fremgangen i prosjektet i fellesskap, i enda større grad enn vi gjorde.  

Pedagogisk leder, leder for prosjektet gikk ut i svangerskapspermisjon i november 2017. To 

andre i personalet var ute i svangerskapspermisjon det første året av språkprosjektet. En tredje 

i personalet har heller ikke deltatt det første året av språkprosjektet. Det har vært utfordrende 

å komme inn i prosjektet underveis. Ikke på grunn av arbeidet eller engasjementet, men på 

grunn av at man ikke har vært med siden oppstarten og introduksjonen. Da føler man lite 

eierskap til prosjektet. 

 

Veien videre 

I Stølen private barnehage fortsetter vi med temaet «Språk» som et av våre satsningsområder. 

Personalets økte kompetanse er noe vi vil bruke til barnas fordel. Personalet skal ha en 

språklig bevissthet gjennom hele dagen. Det skal være fokus på egen språkbruk, både verbale 

og non-verbale uttrykk. Personalet skal sette ord på handlinger og åpne for gode samtaler. Vi 

har et bevisst forhold til barnebøker og fornyer og tilpasser utvalget jevnlig ut ifra barnas 

interesser. Personalet er bevisste på betydningen av høytlesning for barn, og har tid og rom for 

skjerming av slike aktiviteter. Bøkene skal være tilgjengelige for barna hele dagen, og vi 

bruker bøker i overgangssituasjoner.  

Prosjektet med barnehagebasert kompetanseutvikling har vært nyttig for oss med tanke på det 

faglige miljøet. I en liten personalgruppe er det viktig å inkludere hele personalet for å få et 

godt fagmiljø.  

For å nå målene våre må personalet være kritiske til egen praksis. På personalmøtene vurderer 

vi status, når vi målene våre? Hva må vi jobbe mer med?  
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Bilder 
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Torshaug private barnehage. 
 

Torshaug private barnehage er en heldagsbarnehage som eies og drives av foreldrene. 

Barnehagen ble opprinnelig startet som familiebarnehage i 1992 med adresse i 

Rødskrubbveien i 1993 ble den flyttet til Torshaug, hvor vi nå leier lokaler. Barnehagen ligger 

landlig til med god utsikt og en oversiktlig utelekeplass.Høsten 2017 fikk vi oppgradert 

uteområdet vårt med 2 nye lekeapparater til store glede for både små og store. 

Høsten 2017 utvidet vi også barnehagen med 5 nye plasser så pr dags dato er vi 18 barn og 6 

faste ansatte. 

Personalet består av: 

Styrer i 100% stilling,70% på avdeling/30% administrativt 

2 pedagogiske ledere en i 100% stilling, ,en i 80% stilling 

1 barne-ungdomsarbeider i 80% stilling  

1 assistent i 40 % stilling  

1 assistent i 90% stilling  

1 assistent i 40% stilling vikariat frem til sommeren 2018 

 

Barnehagen består av to avdelinger .1 småbarnsavdeling med 6 barn født i 2016   

(Vangslia).En storbarnsavdeling (Storhornet)med 3 barn født i 2015,4 barn født i 2014,4barn 

2013 og 1 barn født i 2012.  

Vi har 5 ansatte på jobb hver dag,3 på storbarnsavdeling og 2 på småbarnsavdeling. Vi 

rullerer etter vakter på hvilken avdeling vi skal være. Det pedagogiske innholdet på hver 

avdeling er fastsatt av de pedagogiske lederne. I de to siste årene har fokuset vært knyttet til 

prosjektet «Godt språkmiljø for alle barn». I tillegg har vi hatt aldersinndelte grupper en gang 

pr uke ifht alle fagområdene i Rammeplanen. Vi har fast turdag hver torsdag. 

Barnehagens lokale er delt inn i flere rom. Felles kjøkken for begge avdelinger med dør inn til 

småbarnsavdeling. Aktivitetsrom med formingsmateriell/spill m. m.  Stue med 

dukkekrok/lego/billek /egen lesekrok med bøker. Småbarnsavdelingen består av spiseplass og 

eget rom tilrettelagt for 1 åringer, også her med egen lesekrok. Den nye avdelingen består 

også av et eget buldrerom som både de minste og største barna bruker. Soveplassen er også i 

de nyoppussede lokalene. 

 

Dette har vi gjort 

Våren 2016 gjennomførte personalet i Torshaug private barnehage «Skjema for 

egenvurdering», angående språk. Det kom fram at vi har vært for dårlig til å lese bøker.. Vi 

ble da raskt enig om at bøker var noe vi ville ha mer fokus på, i forbindelse med 

språkutvikling. 

Det har alltid vært en del bøker i Torshaug private barnehage. Nå ville vi lære mer om 

hvordan vi kunne bruke bøker som kilde til språkutvikling. Dette var starten på prosjektet” Et 

godt språkmiljø for alle”, som begynte høsten 2016. 

For å etablere fellesskap i personalet og blant barna, valgte vi å fokusere på en del felles 

bøker. Første prosjektåret valgte vi «Folk og røvere i Kardemommeby» og «Karius og 
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Baktus» av Torbjørn Egner. Andre prosjektår ble «Gruffalo» og «Plass bakpå kosten» av Julie 

Donaldson tema. 

 

 

 

Vi laget en perm hvor vi samlet alt som omhandlet prosjektet. Dette ble en utmerket idé-perm 

for personalet, slik at det ble lett å jobbe med temaet i en hektisk barnehagehverdag. 

Vi har lesegrupper to dager i uka, da deler vi barna inn i tre grupper. Vi leser den samme boka 

i en måned. Vi snakker med barna om hva handlingen i boka er, og vi opplever ofte ei 

engasjert barnegruppe, som er interessert i bøker. Etter hver lesegruppe, skriver vi logg. 

Vi har også noe vi kaller «Bok på vegg». Da har vi kopiert ei bok, som vi etterpå har laminert. 

Den har vi hengt ut, slik at vi kan lese den, barna kan «lese» den og vi snakker om det vi ser. 

Dette skaper mange fine samtale emner. Vi har også kopiert og laminert Gruffalo boka, den 

ble limt på gulvet.  

Før prosjektet startet var barnebøkene på ei hylle langt oppe på veggen, dette var noe vi ville 

endre. Vi har nå etablert gode og lune lesekroker både for de store og de små barna, hvor 

bøkene er lett tilgjengelige. Vi ser stadig at barna finner seg ei bok å titte i, eller spør en av 

oss voksne om å lese. 

På personalmøtene har vi begynt å gå gjennom språkløypene. Språkløyper er en nasjonal 

strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. Hvor vi har lest 

og diskutert ulike tema rundt det med barn og bøker. Noen av temaene har vært: «Å lese 

tekster med gjentakende mønster» og «Å lese flere ganger». 
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Foreldresamarbeid 

Torshaug barnehage legger vekt på godt samarbeid med foreldrene, og ønsker at foreldrene 

skal ha et godt innblikk i barnas hverdag. Som en del av prosjektet fikk barna ta med ei bok 

hjemmefra, som de presenterte i samlingsstunden. Det blir skrevet resyme av det barnet 

forteller om boka og det blir tatt bilde av barnet som holder boka. Dette blir hengt opp på 

veggen, så til slutt har vi en hel vegg med gode bokanbefalinger. 

Felles for bøkene som har vært tema har skapt stort engasjement. Både blant foreldre og barn. 

Ekstra artig er det når en far tramper inn på avdelinga og sier ”Æ må se kæm han derre 

Gruffalo e!”. Etter tema «Folk og røvere i Kardemommeby» inviterte vi foreldre og søsken til 

Kardemommeby forestilling. 

Høsten 2016 etablerte vi et samarbeid med biblioteket, hvor vi får besøk av en bibliotekar 

hver sjette uke. Da har hun ei fin samlingsstund for barna, hvor hun leser og forteller litt om 

de bøkene hun har med. Bøkene blir stilt ut til utlån i garderoben, samt vi bruker dem aktivt i 

barnehagen. Utlånstilbudet er populært, og blir flittig brukt. 

Vi hengt opp to plakater fra «Lesesenteret i Stavanger» i garderoben, dette til inspirasjon til 

foreldrene. 

 

                               

 

 

Endringer hos barn 

Endringen vi har sett hos barna er at de har blitt mer fantasifulle. Samtaler rundt bøkene og 

temaene vi har hatt blir ofte en samtale i hverdagen. Vi ser også at historien i bøkene blir med 

inn i leken. Barna har også blitt mer glad i bøker og blitt veldig engasjert i de bøkene vi har 

hatt som tema.  
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Gruffalo på besøk 

 

Endringer hos personalet 

Personalet har blitt flinkere til å lese bøker til barn i ulike aldersgrupper. Personalet tar seg 

også tid til å lese for barna som tar initiativ til det, og personalet tar selv initiativ til å lese for 

barna.  

Suksesskriterier 

Det er viktig å rydde plass i ukeplanen, dermed er det viktig med god planlegging på forhånd, 

slik at det er enkelt å gjennomføre i en hektisk hverdag. Når det har vært vikarer inne, så har 

det også blitt gjennomført på grunn av den gode planleggingen vi har hatt på forhånd, der 

både bøker og forslag til aktiviteter har ligget klart. Personalet har vært positive til prosjektet. 

 

Veien videre 

Vi vil fortsette med opplegget vi har nå med lesegrupper to ganger i uka for alle barna, boka 

mi og vi starter med et nytt tema til høsten. Samarbeidet med biblioteket fortsetter og vi har 

fortsatt de gode lesekrokene til å lese bøker. 
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Tågvollan barnehage 
 

I Tågvollan barnehage har vi 44 barn fordelt på tre avdelinger. Hver avdeling har arbeidet 

med sine ulike prosjekter gjennom tiden språkprosjektet har pågått.  

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Barnas evne til å 

kommunisere med andre spiller en viktig rolle i blant annet utviklingen av sosial kompetanse. 

Gjennom lek med språk, tekster, bibelfortellinger, eventyr, sanger, rim og regler har barna i 

samspill med hverandre og voksne fått utforske og utvikle sin språkforståelse gjennom dette 

språkprosjektet. Vi erfarer at dette har bidratt til en større språkkompetanse og et større 

mangfold av kommunikasjonsformer i barnehagen. Dette prosjektet har vært til stor 

inspirasjon for hele barnehagen, både for barn og voksne. Det har ført til en større forståelse 

og bevisstgjøring hos alle ansatte av hvor viktig tidlig og god språkstimulering er. 

Vi har inkludert foreldre i prosjektet gjennom informasjon på hjemmesiden vår, gjennom 

månedsvurderinger, vi har vist filmer på foreldremøter, sendt med rim og regler hjem og hatt 

gode samtaler i hverdagsmøter med foreldre.  

Vi har satt av tid på personalmøter og avdelingsmøter. Vi har reflektert og evaluert; Hva 

erfarer vi? Hva fungerer bra? Hvilke utfordringer har vi? Er alle med? Har du noe å fortelle? 

Hva lærer vi? Hva tar vi med oss inn i nye prosjekter? Det å skape en felles forståelse der alle 

bidrar har vært sentralt. Tydelig ledelse fra de pedagogiske lederne har viktig. I tillegg har 

styrer hatt en sentral rolle ved å vise engasjement og sette av tid under møter. 

Det har også vært utfordringer knyttet til språkprosjektet. Tid har vært en ressurs, men også en 

utfordring. I en travel barnehagehverdag har andre prosjekter og aktiviteter måtte vike i 

forbindelse med språkprosjektet. I starten av prosjektet arbeidet vi med å skape et felles 

engasjement og en felles forståelse av at alle hadde en sentral rolle i prosjektet. Pedagogiske 

ledere og andre ansatte har byttet avdeling i forbindelse med nytt barnehageår, men dette har 

personalet gjennom ledelse av de pedagogiske lederne løst på en glimrende måte.  

Samarbeidet med barnehagene i nettverksgruppen NORGNIST (Fagerhaug, Stølen, Gnist og 

Tågvollan) har også bidratt til å styrke utbyttet av språkprosjektet. Vi har hatt ei felles samling 

for pedagogiske ledere og ei felles samling for alle ansatte i de fire barnehagene i nettverket. 

Her har vi hatt erfaringsdeling og presentasjon av hverandres prosjekter. Det å se hvilke 

arbeidsmetoder og kreative aktiviteter de andre barnehager har jobbet med i språkprosjektet 

har vært lærerikt og til stor inspirasjon.  

«Kick-off» samlingen med felles planleggingsdag for alle ansatte i alle barnehager i Oppdal 

var genialt! Nuria Moe holdt et forrykende foredrag! Vi vil også takke Marianne Schram, 

veilederen vår fra Dronning Maud Minne Høgskole for god veiledning og oppfølging 

gjennom hele prosjektet. 

Vi tar med oss rike erfaringer fra dette språkprosjektet inn i nye spennende prosjekter!  

Marit Sofie Ishoel 

Styrer i Tågvollan barnehage 
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Avdeling Ekorn 0-2 år, 2016-2017. Tema: Rim og regler 

Vi ønsket å ha mer fokus på rim og regler for de yngste barna 0-2 år. Vi ble rådet til å velge ut 

en regle som vi skulle gjøre mye ut av, både ved bruk av konkreter, bilder, innlevelse, mimikk 

og stemmebruk. Vi ordnet til en kasse med konkreter og hadde regla ofte i samlingsstunder. 

Regla med bilder hang også på veggen i barnehøyde. Den ble også sendt med hjem, for at 

barn og foreldre kunne bruke den sammen. Vi etterspurte hvordan erfaringene var hjemme, 

men fikk lite respons, utover at noen opplevde barns interesse og at noen ikke følte seg fri nok 

til å fremsi regla selv. Vi lærte at tilgjengelighet er viktig; at barna har mulighet til å velge 

denne kassa selv og kan leke med den og prøve ut. Vi lærte også at man må lære seg regler 

(og sanger) skikkelig, slik at formidlingen oppleves overbevisende for barna. Vi erfarte at 

barna lar seg fenge av rytmen i rim og regler, og at de dermed lærer ord på en artig måte. 

 

  

  

Av utfordringer opplevde noen voksne at det å fremsi regla ofte var kjedelig, men det er en 

baug man kommer over. Andre opplevde at det var skummelt å by på seg selv, gjennom 

innlevelse og utenatlæring. Dette må man bare venne seg på. Det opplevdes også litt 

tidkrevende å skulle skrive notater i loggbok. 

Vi ble inspirerte til å lage kasser for andre regler og fortellinger/bøker på samme viset, og vi 

ser at barna har glede av både repetisjon og det å holde på med konkretene selv. Dette vil 

fortsette å være en pedagogisk metode for oss fremover.  

Høsten 2017 – lesing av bok for de minste 

Barna har, etter oppstart med språkprosjektet, tatt mer initiativ til at de vil lese bøker/bli lest 

for. De finner seg bøker og setter seg og blar i de, eller kommer med bøker og setter seg på 

fanget. 
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Noen foreldre har gitt uttrykk for at barna også hjemme har tatt mer initiativ for at de vil bli 

lest for og bruke tilgjengelige bøker i større grad.  

Hele personalgruppen har vært med på prosjektet. Noen har det mer i seg med tanke på å 

skulle ha samling eller lesegruppe. Men alle har blitt utfordret og alle har gjennomført med 

sine grupper. 

Dette har vi gjort 

Nytt barnehageår og nye personalgrupper på 

avdelingene. Ped.leder fra våren 2017 på 

Skogen ble nå ped.leder på Ekorn fra høsten 

2017. Her hadde de jobbet med rim og regler, 

og ønske om en ny start både på barnehageår 

og prosjekt førte til at valget falt på å begynne 

med bøker for de minste. Gjennom samtale 

med veileder falt valget på bøkene om Lars. 

Vi begynte med boka «Lars er ikke». Disse 

bøkene er bøker med bilder og lite tekst, en setning til hver helside i store deler av boka. På 

denne måten er det enklere å fenge barna mens man leser, enn at det blir for mye tekst og 

barna faller av. Men Lars ble veldig godt tatt imot. Først leste vi bøkene i samling, både alle 

åtte og i mindre grupper. Vi lagde pinneteater og vi fant Lars som app på iPaden. Vi lagde 

også små konkreter selv. 

Etter videre veiledning kom vi frem til at vi skulle hatt en 

Larsdukke. Vi tenkte på å sy en, men så kom vi på at Henry 

(førstehjelpsdukken) ikke var så ulik. Lars fikk på seg blå- og 

hvitstripete pysj, og voila: Lars i egen person! Han ble godt tatt 

imot i barnegruppen. Han fikk sitte ved bordet, fikk sin egen kopp, 

fikk være med i samling og trekke sangkort. Han har til og med 

vært med oss ut i akebakken. Han har vært en av gruppa, og enkelte 

barn har hatt han som en nær venn og trygghet. 

    

Etter noen måneder med boka «Lars er ikke», begynte vi med en ny bok: «Lars er Lars». Her 

blir vi kjent med Lars som har gjemt seg under teppet. Etter hvert kommer hele Lars frem. 

Når vi leste denne boken ble det også fokus på vår egen kropp. Hvor er føttene våre? Øynene 

våre? Munnen vår? Håret? Hvor mange fingre har vi? Bevisstgjøring og benevning i massevis 

på en artig måte! Og at vi bruker sammen boken over en lengre periode, gjør at barna kan 

delta mer i samtale rundt boka både før, under og etter. 
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Vi har også lekt boka. Lars har gjemt seg under teppet og kommet frem på samme måte som i 

boka. Alle barna har selvfølgelig også fått gjemt seg under teppet, slik som Lars.  

Siste boken vi har jobbet med er «Lars er stor». «Hvor stor er Mari? Såååå stor». Her har vi 

snakket om forskjellige størrelser: stor, liten og større enn blant annet. Lars er større enn 

babyen. Elefanten er større enn steinen. Treet er større enn huset! Viktig å bruke konkreter, 

både for ungene å følge med på, men også for å understreke teksten med visualisering for 

barna! 

 

 

Suksesskriterier for oppnådde resultat må være at temaene/bøkene vi har valgt har fenget 

barna. Vi har deretter valgt kreative aktiviteter ut i fra tema/bok. Noen aktiviteter har vi gjort 

ferdig på en dag eller to, mens andre aktiviteter har vi jobbet med over en periode. 

Personalgruppen har vært enig og kommet frem til arbeidsmåte sammen. Barnehagen har også 

et samarbeid med biblioteket, hvor de kommer for å leser for oss og har med bøker vi kan 

låne. Etter 6 uker ca kommer de tilbake for å ha ny lesestund og for å bytte ut bøkene vi har 

lånt med nye bøker. På denne måten får barna hele tiden tilgang på nye bøker. 

Veien videre på egen hånd med prosjekt vil være å velge seg en tidsperiode for 

tema/aktiviteter. Det har vært enklere å holde fokus over lengre tid, når man har hatt 

«prosjektet» i ryggen som støtte. 
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Avdeling Hare/Skogen 2 og 3 -åringer: 

Leseglede – Språkforståelse og ordforråd  

På grunn av fødselspermisjon og at personalet har fulgt gruppene sine over på andre 

avdelinger, har det vært bytter av ped.ledere på denne avdelingen. Dette har ført til at det har 

blitt litt forskjellige prosjekter innenfor språkprosjektet. 

Høsten 2016 

Vi ville skape leseglede blant barna på avdelinga (2-3år). Vi har lest bøker i små grupper med 

2-4 barn ca. 2 ganger i uka. Vi valgte oss bok: «Den lille musa som leter etter en venn».  

Vi prøvde så langt det gikk å ha de samme gruppene og den samme 

voksne som var med på gruppa hver gang. Noen ganger leste vi 

boka fra start til slutt, og etter hvert fortalte også barna boka. Andre 

ganger førte lesinga til samtaler, eller at vi gikk over til å leke boka 

underveis. 

- Det var viktig med ro for å få en god lesegruppe. Vi ordnet et 

lesegrupperom med sofa hvor hele gruppa fikk plass. Det var få 

andre forstyrrelser i rommet, for å holde fokus på boka.  

- Vi justerte gruppene underveis, både bytte av barn og voksen for å 

få til grupper som ga ro og gode samtaler.   

- Barna begynte å etterspørre bøkene vi brukte i prosjektet hjemme.  

- Vi pratet mye i hverdagen om hvordan vi syntes det gikk med 

prosjektet, men brukte også avdelingsmøter hvor alle var samlet til 

samtaler og evalueringer.   

- De voksne på avdelingen har mer fokus på lesing/samtaler, og vi 

tar oss nå mer tid til dette. Vi har også blitt flinkere til å benevne det 

vi gjør (eks påkledning, måltid). 

 

Våren 2017 

Her kom pedledervikar inn i et allerede veletablert 

språkprosjekt. Fra januar av startet vi med boka 

«Muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på 

hodet hans». Vi fortsatte i samme spor, bok med bilder og 

lite tekst. Og samme bok over lengre tid, så barna skulle 

rekke å bli ordentlig kjent med bokas innhold og fortelling 

før vi byttet til neste bok. Vi byttet litt på gruppene igjen, og 

da ble det naturligvis nye voksne for noen. Men dette 

fungerte bra. Vi fant konkreter som vi la i en eske som ble 

med inn på leserommet. Vi fant også muldvarpen i 

«bamseform» som ble utgangspunktet for pinneteateret. Det 

brukte vi i felles samling. Pinneteater var noe nytt, og barna 

syns det var spennende! De måtte komme bak sceneteppet å 

se hva som foregikk 😊  

 

 

Praksisfortelling: 

«E» sitter og legger puslespill.  

På puslespillet er det et tre. 

Nederst på stammen tar han av 

en brikke og under den er det 

bilde av ei mus i et musehull.  

«E» begynner å snakke til en 

voksen om musa i boka og 

gode venner. 
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Vi har blant annet 

- Kopiert og laminert boka og lest som en tidslinje/flanellograf 

- Laget sangkort med sanger til dyra 

- Printet ut bilder av dyra som barna fikk fargelegge.  

- Sett på «litt av en jobb» på Nrk super hvor barn er med Trondheim  

            bydrift for å finne    bæsjen som har handlet i feil rør 

- Tegnet bæsj 

- Pinneteater 

  

Etter hvert som vi ble bedre kjent med boken, hang vi opp flere sider av den på 

dokumentasjonsveggen. Barna hjalp til, og brukte veggen til å peke og fortelle. 

Etter 2-3 måneder byttet vi bok til 

«Geitekillingen som kunne telle til 10». 

Vi fortsatte med lesing i gruppene inne 

på leserommet. I denne boken blir 

naturlig nok fokuset på telling. Vi telte 

hvor mange som var i barnehagen de 

aktuelle dagene. Her laget vi alle 

dyrene fra boka av doruller som vi både 

brukte i samling som konkreter og som 

var vårt bidrag til Barnas kulturfestival.  

Barna fikk lage et dyr hver, pluss at to 

samarbeidet om å male båten. Barna 

bidro med små viktige detaljer som gjorde at hvert dyr fikk sitt gjenkjennelige uttrykk. 

Rekkefølgen her er også viktig, da geitekillingen treffer på et og et dyr videre utover i boka.  

Vi var også på «kino» og så Geitekillingen på film (NRK super).  
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Etter hvert som vi ble bedre kjent med boken, hang vi opp flere sider av den på 

dokumentasjonsveggen. Barna hjalp til, og 

brukte veggen til å peke og fortelle.  

Vi laminerte også boka og limte den på gulvet 

på avdelingen. Da lå vi på magen og leste og 

så måtte vi flytte oss bortover etter hvert som 

vi leste. Gøy for barna å få presentert boka på 

forskjellige måter og med forskjellig uttrykk. 

Barna har likt godt å lese bøker i mindre 

grupper. De kom løpende og spurte om det 

var deres tur når første gruppe kom ut av 

leserommet. De har også selv tatt mer initiativ 

til lesing og samtale, både i barnehagen og 

hjemme. 

 

Høsten 2017 

 

Avdeling Skogen høsten 2017 – Hare 2-3år «Eventyrkoffert» - Eventyr og gjentagelser, 

skape leseglede  

Prosjektet for 2-åringene hadde som målsetting å skape leseglede samt gi et felles 

lekgrunnlag. Barnegruppa bestod av barn på 2 til 3 år. Med bakgrunn i gruppa ønsket vi å ta i 

bruk eventyr som byr på gjentagelser, korte og enkle historier som var litt kjent for barna. Ved 

gjentagelsene eventyrene gav oss ønsket vi å skape en god kjennskap til handling, karakterer 

og begreper. Vi har vært to voksne og barnegruppa bestod av fem til seks barn. Aktivitetene 

knyttet til prosjektet har inkludert samlingsstunder med eventyrkoffert, kreative 

formingsaktiviteter knyttet opp til handling, karakterer eller konstruksjon av koffert. Under 

prosjektet observerte vi at barna ble spesielt fasinert av elementer i eventyrene vi presenterte, 

da særlig i eventyret «De tre små griser». Barna ble veldig opptatt av ulven som falt ned i pipa 

og landet oppi gryta. Dette så vi igjen i lek, formingsaktiviteter, på tur og i samtale barna i 

mellom. Gjennom 
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Gjennom arbeidet med prosjektet har vi sett et økt kunnskapsnivå og engasjement hos 

personalet, og et større fokus på hverdagssamtalen, vi har blitt flinkere til å ta oss tid til å lese 

sammen med barna. Barns medvirkning har blitt belyst gjennom hele prosjektet og banet 

veien for hvilke retninger prosjektet skulle ta. Barna har vist en økt interesse for bøker og 

fortellerstunder. De etterspør bøker og lesning, og tar i bruk elementer fra eventyrene i lek og 

samtale. Det som har vært svært gledelig å se er hvordan prosjektet har vært med på å gi barna 

et felles lekgrunnlag hvor alle kan bli med og bidra i en lek basert på elementer fra prosjektet. 

Vi har møtt på utfordringer i prosjektet, særlig i oppstart. Vi opplevde at noen barn ble 

ufokuserte og urolige. Det ble tydelig at hvordan vi forberedte og presenterte prosjektet spilte 

en stor rolle. Vi hadde også flerspråklige barn, som krevde litt mer kjennskap til eventyret for 

å forstå. Her endret vi metode, og gjorde barna kjent med de fysiske konkretene og kofferten 

først, i stedet for å begynne med eventyret/boka. Ved å repetere samt gi barna kjennskap til 

karakterer, og ha bevegelsesleker så ble det enklere for disse barna å fokusere og ta del i 

fortellerstunden. På veien videre ønsker vi å ta med oss de erfaringer vi har gjort oss med 

prosjektarbeidet. Vi ønsker å opprettholde og videreutvikle fokuset på hverdagssamtalen, 

interessen for bøker og eventyr.  

 

Barn 2-3 år. Tema: Leseglede; Pulverheksa  

 

 
 

Endring og flytting av personalet. Vi fortsatte å bygge videre på temaet Leseglede, ved å 

introdusere bøker om Pulverheksa. Vi fulgte rådet om å fokusere på ei bok over lengre tid, og 

prøve å gjøre mer ut av den. Boka ble lest på turer i skogen, og laminert som bildefortelling 

på veggen, der også skrift og tekst fra boka ble bevisst synliggjort. Så tok vi fatt i ulike figurer 

i boka, som ble malt/formet i ulikt materiale og belyst i virkelighetens verden, f.eks. gjøk og 

krokodille. Vi tilføyde også sanger om de ulike dyra.  

Vi har lært at man trenger god tid til å bli kjent med ulike figurer og gjerne på ulike 

måter/metoder. Barn liker å få et eierforhold og få skape sin egen. Vi gjorde et forsøk på «en-

manns-pinneteater», men det ble utfordrende med så mange figurer.  

Suksesskriterier: Vi anskaffet en dukke som ble med på turer. Etter jul fikk hun seg en 

reisekoffert som skulle bli med alle barna hjem etter tur. Både Pulverheksa selv har vært på 

besøk og tatt med barna til Pulverskogen, og Tyven kom luskende en gang da barna var på 

skogtur. Dette var en suksess vi gjerne skulle fått gjort mer av! Men tid og 

personaleforflytning gjør det utfordrende. Barna spør ofte; «når kan vi gjøre det igjen?»  
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Våren 2018 

 

Vi fortsatte med prosjektet om Pulverheksa, og plukket oss boka «Pulverheksa og Trollet». 

Denne brukte vi hele våren. Vi leste boka i samlingsstund, plukket ut begreper fra boka som 

vi snakket ekstra om, tegnet fotavtrykkene våre og sammenlignet størrelsene oss imellom og 

med trollet. Tre og tre barn samarbeidet også om å lage trollet, de plukket selv de materialene 

de ville bruke og hjalp hverandre med å plassere dem.  

 

Vi tok i bruk reisekofferten til 

pulverheksa. Denne inneholdt 

pulverheksadukken, pulverheksasangen, 

et kamera og en skrivebok. Barna hadde 

med seg kofferten hjem etter tur, og tok 

bilder av hva de gjorde sammen med 

pulverheksa. Bildene ble limt inn i 

skriveboka, skrevet ut på A4ark og 

laminert og hengt opp på avdelinga. 

Barna viste også fram bildene i 

samlingsstund, og fikk fortelle foran alle 

de andre barna hva pulverheksa hadde 

gjort på hjemmebesøket.  

Vi lagde oss en vegg på avdelinga hvor vi 

hengte opp alt vi holdt på med i prosjektet. 

Denne ble populær blant barna, og de viste 

fram det vi holdt på med når foreldrene 

kom og hentet. 

 

I løpet av de 2 årene vi har hatt 

prosjektet, har vi merket økt interesse for 

bøker blant barna på avdelingen: - Barna 

spør oftere om vi voksne kan lese for 

dem. - Barna setter seg oftere og ser i 
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bøker uten oppfordring fra de voksne på avdelingen. - Veldig ivrige barn når vi har hatt besøk 

på barnehagen fra biblioteket.  

Vi har også fått tilbakemelding fra foreldre om at barna vil at foreldrene skal lese mere 

hjemme. Dette har igjen ført til at biblioteket har blitt mere brukt.  

På grunn av resultatene vi har fått gjennom prosjektet, ønsker vi å bruke arbeidsmetodene 

videre i arbeidet med språk i barnehagen. 

 

 

Avdeling Hiet 3 – 6 år 

Dette har vi lært 

Vi har blitt mer bevisst viktigheten av lesing for barns språkutvikling, gjennom bruk av teori  

(språkløyper), og hvordan vi som voksne kan skape gode dialoger med barna. Ved å knytte 

relevant teori til det vi har holdt på med i barnehagen, har det gjort oss mer bevisst på å utvide 

vårt eget språk i samtale med barna. 

Vi har blitt mye flinkere på hvordan en bok kan leses sammen med ungene. Å bruke god tid, 

la barna få undre seg og komme med spørsmål under eller etter lesing. Det at den voksne er til 

stede og viser leseglede har alt å si for om barna blir engasjert eller ikke. Vi har tatt i bruk mer 

konkreter under fortellingene som igjen viste seg å ha en positiv effekt for leken i ettertid.   

Etter mye lesing i smågrupper har vi sett at barna oftere tar frem bøker de vil lese. Noen har 

også lært boka så godt at de gjenforteller den til andre barn bare ved å se på bildene. 

Det har blitt mange gode samtaler med barna omkring bøkene rundt viktige temaer. Det var 

mest når vi hadde om «Karsten og Petra». Da var det temaer som bestevenner, tannlege, 

sykehuset og død som barna var veldig opptatt av. Vi har latt barna få tid til å snakke, og 

passet på at alle barna fikk sagt noe. Alle barna hadde på et vis sine egne erfaringer eller 

tilknytninger til de ulike temaene.   

Det ble ryddet plass til prosjektet for å ha tid til å gjennomføre. Dette er noe vi tar med oss 

videre når vi skal gjennomføre prosjekter, at vi ikke presser det inn sammen med alt annet 

men tar oss tid til prosjektet ved å kutte ut andre faste aktiviteter.  

Vi ville at prosjektet skulle være noe vi kunne ha fokus på hver dag. Da kom vi inn på 

«hverdagssamtalen». Fokus på hverdagssamtalen, de voksne sier selv de er blitt mer bevisst 

på dette og at det merkes på ungene. Vi har både spontane og planlagte samtaler med barna. 

En til en og i gruppe der det også blir god trening i å lytte til hva andre sier. Tekstskaping har 

blitt flittig brukt og gjennom bruk av flip-over har vi synliggjort skriftspråket for ungene og 

de har fått sett hvordan det de har sagt ser ut med bokstaver. 

For å få alle voksne til å engasjere seg i et felles prosjekt har vi erfart at det er viktig at alle er 

med i planleggingsfasen og at man setter av tid på avdelingsmøter til å snakke om prosjektet. 

Hvordan går det, hvilke utfordringer kjenner vi på? 

Vi startet prosjektet «stort» med mange bøker og opplevde det som litt krevende, vi var derfor 

spent da vi ble rådet til å konsentrere oss om ett eventyr over en lang periode. I etterkant ser vi 

at det var det som fungerte alle best, da tok vi med prosjektet inn på kreativt verksted, vi 

dramatiserte eventyret og alle ungene lærte seg replikkene godt.  
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Vi erfarte når vi skulle ha drama med ungene at vi ikke trenger å gjøre ting så avansert. Bruk 

det vi har av rekvisitter og kostymer, ungene er ofte ikke så opptatt av at ting ligner på en 

prikk på bildet i boka.  

Dette har vi gjort 

Vi startet prosjektet med å spre oss rundt omkring på huset for å ha lesestund med mange 

forskjellige bøker om Karsten og Petra. Vi hadde mange fine samtaler med ungene omkring 

temaene i bøkene, samtalen var en viktig del av lesestunden og vi satt oss inn i artikkelen 

«Samtalen som arbeidsform – med særlig fokus på lesestopp» (Trude Hoel). Vi skrev logg 

etter gjennomført lesestund, for å vise den som skulle lese boka etterpå hva vi hadde snakket 

om og hvordan boka fungerte. Her kunne vi også avdekke om det var de samme ungene som 

«datt ut» hver lesestund. 

Etter en stund med Karsten og Petra bestemte vi 

oss for at vi ville jobbe med forskjellige eventyr. 

Vi gjorde om ett rom til lesekrok, der ble veggene 

dekt med bilder og ord fra eventyrene. Det ble 

laget en eventyrkasse med de forskjellige 

eventyrene vi jobbet med og konkreter til dem.  

Med enkel tilgang til materialet vi trengte ble det 

lettere å gjennomføre lesegrupper og ungene 

begynte å etterspørre lesing mer enn tidligere og 

etter å få lov til å leke med konkretene til 

eventyrene.  

Også her hadde vi loggbok der vi noterte hva vi 

leste, for hvem og hvordan det gikk. Dette for å 

sikre at alle ble lest for og for å se hva som 

fungerte best.  

 

Marianne veiledet oss til å konsentrere oss om ett eventyr i gangen, og vi valgte 

«Skinnvotten». Ungene lærte seg eventyret utenat og var ivrig med og fortalte og styrte 

dyrene. Vi hengte opp hele eventyret på veggen, og ungene kunne fortelle hverandre og de 

yngre ungene på andre avdelinger eventyret. 

 
De eldste ungene hadde ett prosjekt hvor de laget alle de forskjellige dyrene med det materialet de 

fant tilgjengelig i barnehagen. Resten av avdelinga fikk være med å lage kulisser i ei pappeske. 

Ungene fikk også lage sin egen skinnvott. 

 

  



 
 

76 

 

Et mål for oss var å bruke drama i 

prosjektet vårt og etter at vi hadde 

jobbet med «Skinnvotten» en god 

stund var alle på avdelinga med og 

spilte eventyret for hverandre og for 

de andre avdelingene. Med kostymer 

vi fant på huset og ett bord som votten 

ble dette stor suksess både for de som 

spilte og de som så på.  

Med hverdagssamtale som tema ble 

det viktig med litt teori for alle ansatte 

for å fremheve viktigheten av disse 

gode samtalene vi har med ungen i 

hverdagssituasjoner i barnehagedagen. 

Vi har brukt rammeplanen og lest artikler funnet på språkløyper.no som har vært lekse i 

forkant av avdelingsmøter hvor vi har diskutert artiklene.   

Det ble gjennomført planlagte samtaler med hele gruppa om konkrete temaer, gjerne om ting 

vi har gjort, turer vi har vært på og om tanker og følelser. Her har alle ungene fått snakke og 

alle må lytte til hverandre. Vi har ofte skrevet ned det som har blitt sagt og lest opp ved senere 

anledninger. Dette settes også i permene til ungen og de viser stor glede over å få høre hva de 

sa den og den dagen.   
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Vi har snakket om «den gode dosamtalen» der ungene ofte har god tid og vil snakke med oss. 

Disse stundene møter vi mange steder og ganger i løpet av dagen med ungene, her har vi blitt 

bevisst hvor viktig det er å vise ungen at vi er tilstede og har tid til å høre hva de forteller. 

Samtidig som vi har hatt «hverdagssamtalen» som tema har vi hatt et samarbeid med 

biblioteket. De kommer med en bokkasse fra biblioteket som skiftes etter noen uker, når kassa 

blir levert har vi hatt lesestund med de fra biblioteket.    

 

Utfordringer på vegen 

Med en avdeling med mange forskjellige voksne i små stillinger ble det en utfordring å 

engasjere alle og få det til å gli. I starten av prosjektet var det bestemt av ped.lederene hva vi 

skulle lese og når, de andre ansatte fikk lite eieforhold til prosjektet og det ble noe de «måtte» 

gjennomføre. Dette skulle også skje på en dag der var mye annet av faste aktiviteter som 

skulle foregår og det ble rett og slett travelt å få gjennomført lesegruppene. Etter veiledning 

med Marianne ble vi enige om å kutte ut noe av det vi tidligere har gjort denne dagen for å få 

bedre tid.  

For å få alle ansatte til å bli mer motiverte til å jobbe med prosjektet brukte vi mye tid på å la 

alle være med å bestemme hva vi skulle jobbe med og hvordan. Vi valgte eventyr og dette var 

noe alle syntes var artig og hadde ett forhold til. Ved å lage eventyrkassa med konkreter var 

det lett å finne fram og sette i gang. 

Når vi jobbet med bøker var ikke ungene så ivrige etter å være med på lesestund, de gav 

utrykk for at de syntes det var kjedelig. Dette ble også mye bedre når vi begynte å jobbe med 

eventyr der de kunne styre konkretene. Også de ungene som vanligvis er ukonsentrerte i 

samlingsstund fant roen ved at de fikk en oppgave og noe å ta på.  

 

Veien videre  

For å sikre at vi fortsetter å jobbe for å få til et godt språkmiljø fremover skal vi fortsette å ha 

språk som tema på avdelingsmøter. Ha fokus på den gode samtalen med ungene og dele fine 

samtaler vi har hatt med ungene med hverandre, bruke praksisfortellinger. Være bevisste på 

hvordan vi bruker språket i samtalen med ungene. Benevning er viktig og vi tar oss tid til å 

forklare ord, uttrykk og begreper når de dukker opp. 

Vi skal ha flip-over’n stående fremme og fortsette å bruke den til tekstskaping og 

synliggjøring av skriftspråk. Dette blir også dokumentasjon som vises for foreldre og settes i 

permene til ungene. Tekstskaping kan brukes uansett tema. 

Vi fortsetter samarbeidet med biblioteket. På denne måten får vi nye bøker ofte og både 

voksne og unger finner motivasjon til lesing. 

I det daglige arbeidet med ungene oppfordrer vi ungene til å bruke språket i konfliktløsing og 

i lek. 

 

 


