
Mangfald 

Vi er ulike og lever ulikt 



Fremme grunnleggende verdier 

Geir Winje: 

Høytidsmarkering skal skje for 
å nå overordna mål, ikke for 
markeringens egen skyld. 



1: ”Barnehagen skal være eit miljø der 
ulike individ og ulike kulturelle 

ytringar møtest i respekt for det som 
er forskjellig. 

 

Å granske kva som er ulikt, og kva 
som er felles, kan gi grunnlag for  

forståing og innsikt.” s. 23 

Rammeplanen  



Toleranse  Respekt  

Solidaritet  Innlevelse  

Hensikten med  

høytidsmarkeringen  

kan være å realisere  

disse verdiene 

 



Toleranse  Respekt  

Solidaritet  Innlevelse  



Studentinnlevering – metodisk opplegg: 

• Mandag-fredag: Påskefortellingene i Bibelen formidles til 
barnegruppa. Vi tar opp en påskedag for hver dag utover i 
uken.  

• Mandag: Fortelling: 

 ”Vi forteller at Jesus ble sendt til jorda for å hjelpe 
menneskene og fri oss fra våre synder.” 

Tirsdag: Fortellingen om Palmesøndag: Inntoget i Jerusalem  

• Osv …. 

 

(Fortellinger skal legges fram på en åpen måte som gir barna 
mulighet for ulik tilnærming. Forklaringer og fortelkninger blir 
lett forkynnelse.) 

 



Gjennom arbeidet med etikk, religion og 

filosofi skal barnehagen bidra til at barna 

 

… 

• blir kjent med religion, etikk og filosofi som 

del av kultur og samfunn. 
 



Forkynne: 
Tolke og/eller forklare en tekst/fortelling 
slik at tolkingen sier hva fortellingen 
betyr. ”Jesus døde for å frelse 
menneskene.” ”Jesus sto opp av graven 
for at alle mennesker skal kunne få et 
evig liv.” «Muhammed er Guds største 
profet.» 



For å arbeide i retning av disse målene må 

personalet 

 

… 

• la den kristne kulturarven komme til uttrykk 

blant annet gjennom høytidsmarkeringer og 

markere andre religiøse, livssynsmessige 

og kulturelle tradisjoner som er representert 

i barnehagen.  



Markere høytider 

Høytidsmarkering innebærer at 
en samles for å markere at 

noen – ikke nødvendigvis en 
selv - feirer en høytid.  

”at”, ”hvem”, fortellinger, bilder, 
musikkeksempler og/eller konkreter, 
formingsaktiviteter, leker, matlaging 

og annet, strukturerte så vel som 
ustrukturerte samtaler  



Ha en høytidskalender! 
 
Cappelendammundervisning.no  Søk: «høytidskalender»  
 
http://www.interfaithcalendar.org/ har forklaringer 
 
Skaff en grunnbok. 
 
Winje, Geir: Fra divali til halloween.  
I Moser, T.; Pettersvold, M. (red.) (2008):  
En verden av muligheter – fagområdene i rammeplanen.  
Oslo. Universitetsforlaget.  
 
Andre stikkord å søke på: Pysanka (egg) Semana Santa 
(spansk påske) 
  
 

http://www.interfaithcalendar.org/


Alt eller ingenting? 

= 

”Alt” til de store 

”ingenting” til de små? 



En fortelling 
= 

Palmesøndag med inntoget i 
Jerusalem 

 

Skjærtorsdag med fortvasken eller 
det siste måltidet.  

 



  

Sum: 

Fokus: Sentrale verdier 

Konsentrasjonens kunst 

Gjentakelse (gjerne med foto 

fra ”første runde”) 

Konkreter og bilder 

 

Fortelling blir sanseopplevelse 

Høre – gjøre 



De større 

”Det hele”, men med en 
konsentrasjon? 

Hva med å lage et landskap som 
vokser med fortellingen?  

 



•Delt opp over tid 
•Stoppe opp og gå i dybden på et punkt 
•Forberede med bilder eller gjenstander 
som ligger framme på forhånd 

•Begynne med påska generelt og bygge på 
barnas kunnskap og erfaringer  
•Fortelle fritt 
•Kunstbilder, konkreter og drama 

•Projektor til kunstbilder, fotografier og 
videoer 



Å forberede tema 

Hvorfor har vi fri? Hvem feirer? Hvordan feirer man? 

Hvorfor har dagene navn? Hvordan feirer man i andre land?  

… og hvorfor døde Jesus…? 

 

Det går an å starte i nærmiljøet,  

og det går an å gå rett på fenomenet ”kors”  


