
Prosjekt og Karneval i vår barnehage 

 

 

 
I vår barnehage jobber vi mye i prosjekt. Da jobber vi med et tema over lengre tid, enten en 

gruppe, avdelingen, eller hele barnehagen. Et prosjekt kan gjerne starte med at noen barn 

fatter spesiell interesse for noe som også resten av gruppa kan inkluderes i. Andre ganger 

kommer de voksne med ideer til prosjektet. 

Som nevnt tidligere vil vi I Vik formingsbarnehage la oss inspirere av hvordan barnehagene i 

Reggio Emilia i Italia drives. I Reggio Emilia bruker de mye tema og prosjektarbeid. 

"Filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre 

barn, omgivelsene sine, og kompetente, nysgjerrige voksne. Lærerne i Reggio Emilia vil 

forsøke å få frem barnas fantasi i tillegg til deres tanker og ideer. Og de ønsker å formidle 

følelsen av at Jeg kan forstå selv om jeg er et lite barnehagebarn." Skapende kommunikasjon i 

Reggio Emilia, Barsotti 

Slik ønsker vi å jobbe hos oss i Vik formingsbarnehage også.  Når vi starter et prosjekt vet vi 

sjelden hvor vi ender eller hvor lang tid vi kommer til å bruke, for impulser og ideer dukker 

opp underveis.   

 

Det nye året starter vi alltid med prosjektjobbing i vår barnehage. Da jobber hele barnehagen 

med et tema fram til karneval. Vi tar utgangspunkt i en fortelling, dikt eller en sang. I denne 

prosessen jobber vi helhetlig. Først blir vi godt kjent med temaet. Vi leser, synger sanger og 

lærer oss regler som passer til, og gjerne tegn (tegnspråk) til de mest sentrale begrepene. Vi 

bruker også drama i denne perioden og lever oss inn i rollene. Vi ønsker å gi mest mulig 

næring til barns fantasi og kreativitet. Barna skal få bli kjent med ulike materialer og 

teknikker og la de få tid og rom til å eksperimentere og finne egne løsninger. Vi ønsker å gi en 

følelse av hvor fint det er å få til noe i felleskap og at ingen er for små til å bidra.  

 

En del av prosessen er at barna lager sine egne kostymer. Så foreldre trenger ikke forberede 

noe  til karneval. Dette er en fest av og med barn og voksne på formiddagen i barnehagen. 

Foreldre deltar ikke denne dagen. Karnevalet vårt har vi alltid ute. Kostymene vi lager er store 

nok til å ha utenpå dressen. Grunnen til at vi har karneval ute, er at ake karneval er nordisk 

tradisjon som vi ønske å holde på. Om det ikke er snø slik at det ikke blir aking, har vi det 

likevel gøy ute med dansing, sporløyper og god mat.  

De eldste bruker gjerne å opptre denne dagen enten med sang eller skuespill. Etter å ha blitt så 

godt kjent med dette temaet og utforsket det på ulike måter, gleder barna seg til karnevalet 

som er avslutningsfesten for denne perioden med prosjekt. 

 


