
KJØRETØY
E T  M I N I P R O S J E K T  P Å  O R A N S J E G R U P PA

Biler og kjøretøy har fascinert mange 
barn i Leangen Kulturbarnehage, helt 
fra de starter på Spretten til de går ut av 
Paletten. Oransjegruppa er ingen 
unntak og har virkelig fått mye ut av lek 
rundt biler. Vi tenker å utnytte oss av 
denne interessen og hjelpe barna å 
komme videre i sin lek og utvide den.

Samtidig er det også lett å komme inn på tema som vi voksne er mer opptatt 
av, som f.eks. trafikksikkerhet. Vi bruker derfor barnastrafikklubb.no aktivt 
gjennom hele prosjektet, noe vi tenker å ta med oss når vi skal ut å gå på tur 
framover. Her blir forståelse for trafikken viktig og vi ser om vi kan lære oss 
noen skilt. Vi vil også sette oss i sjåførens posisjon og til det trenger vi en bil. 
Vi begynner derfor med å lage en Olabil, noe vi har samlet deler til i over et år 
nå. 
Rødgruppas veibygging har gitt billek et lite piff den siste tiden, så dette tenker 
vi å fortsette med. Utfordringer som dukker opp på oransjegruppa, er 
eierskapsforhold til lekene. Spesielt siden bilene er forskjellige og noen er 
regnet som kulere enn andre. Dette er noe vi voksne mener vi kan hjelpe 
barna å finne gode løsninger på (det store målet for dette prosjektet). En liten 
fallgruve er at den voksne løser konflikten, framfor å hjelpe barna å finne sine 
løsninger. Om man går fram som et godt forbilde, kan det være en god tanke. 
Men den skjeve maktbalansen mellom barn og voksne, kan være vanskelig å 
speile for et barn i ettertid (Som regel hører barna bedre etter om en voksen 
sier, jeg vil at du gir fra deg bilen, enn om et barn sier det). Vi tenker derfor at 
Trygghetssirkelen kan være et godt verktøy. Opplever man at man ikke får 
bilen man ønsker, er det lett å se for seg at dette setter mange følelser i sving; 
sorg, sinne, misunnelse, urettferdighet, føle seg oversett og utestengt osv. 
Altså mange følelser å validere, oppdage og sette ord på. I etterkant av et 
følelsesutbrudd kan det være lettere å finne konstruktive løsninger på 
utfordringer man har. For at barna skal klare vinne fram, har vi stor tro på at 
løsningen ligger i å formidle sine ønsker til de andre barna på en hyggelig 
måte, noe de for tiden trenger litt hjelp til.


