
Prosjektbasert læring 

 

Vi i Smedbakken FUS barnehage ønsker at barna skal ta mer del i planleggingen og medvirkningen på 

prosjektene vi gjør i barnehagen.  

Derfor arbeider vi med en arbeidsmetode kalt «prosjektbasert læring».  

 

Hva er prosjektbasert læring: 

En arbeidsmåte for å la barna delta mer i planleggingen. Vi bygger opp et tema/prosjekt rundt barna 

og deres interesser. Prosjektene vil bli valgt etter 1-2 uker med observasjoner.  

Prosjektene vil gå over lengre perioder og ikke bare en måned. Vi kommer til å ha faste perioder for 

prosjektene. 

1. runde: januar til påske 

2. runde: etter påske og frem til sommeren 

3. runde september og ut november 

Desember har vi som egen julemåned og august velger vi å fokusere på tilvenning og bli kjent for og 

med alle nye barn. I forkant av prosjektene vil personalet observere og følge med på barnas 

interesser og planlegge på avdelingsmøter.  

Prosjektene vil bli til underveis, og alt vil ikke være 100 % med en gang prosjektet settes i gang.  

Vi håper at dette også fanger interesse for foreldrene, og at dere gjerne stiller spørsmål rundt 

prosjektet underveis.  

 

Vi ønsker å gi et eksempel: 

Prosjekt: Tut og kjør.  

Det er observert blant barna at de har stor interesse for tog og trafikk. Ut i fra dette planlegger 

personalet og starte med tog og togstasjon for så å ta det derifra.  

Avdelingen starter prosjektet med å ta en togtur sammen med barna. Før denne togturen har 

personalet pratet med barna om hva de kan og lurer på ang. tog og togstasjoner. Når barna er på 

togturen er personalet med å undrer seg sammen med barna om ting de lurte på.  

Når turen er ferdig tar avdelingen dagen etter og samler barna til en «grublestund» hvor barna får 

gruble videre på prosjektet.  

Personalet tar opp spørsmålene barna lurte på før de dro på turen og barna snakker og svarer på 

disse. Her lærer barna masse.  

Deretter begynner de å planlegge hvordan de kan endre på avdelingen for å få til en togstasjon og et 

tog. Barna kommer med forslag om hva de trenger å ha, og personalet har allerede noen rekvisitter 

på lur. Barna foreslår at man trenger et venterom, en café og et tog. Et tog blir laget av papp og satt 

stoler bak. Venterommet blir laget av barna ved å plassere tre stoler og et bort i en krok. Det samme 

blir cafeen, med å plassere et bord en annen plass.  

Barna begynner da å planlegge med personalet hva de trenger av rekvisitter, disse finner de da frem 

av det de har, også lager de en plan over hva som må lages/ordnes.  



Videre finner de da ut hvilke roller som trengs i disse situasjonene, barna får roller og rekvisitter som 

er tilgjengelige, og leken er i gang.  

Her har da barna deltatt i alt av planleggingen og allerede fått masse ny kunnskap og ferdigheter.  

 

Hvorfor prosjektbasert læring? 

Barna får deltatt mye mer i planleggingen og er selv med velger/forme prosjektet. Allerede her får de 

utviklet seg på sosiale ferdigheter, kommunikasjon, lek og mye mer. Rommet blir brukt som 3. 

pedagog. Det betyr at vi bygger rommet etter leken. Vi kommer til å bruke mye mer ressurser på å 

forme rommet etter prosjektet.  

Har man vann som prosjekt, kan man gjøre rommet om til en følelse av å være under vann. Ikke bare 

ved å henge opp bilder av vann på veggene, men ved å f.eks. lage en sølepytt av blåe ark på gulvet, 

henge ned tøystykker som er blå ned fra taket. Lage fisker som henger ned fra taket etc. Da trer 

barna rett inn i leken når de kommer inn i rommet. Det er bare fantasien som setter begrensninger.  

Barna får tatt mye mer del i formingen av leken og rommet, og de er da selv med å skaper noe felles 

for alle.   

 

Gjennom prosjekt basert læring jobber vi med: 

 

 Barns medvirkning 

 Undring 

 Barnehagens verdier: glødende, skapende, tilstedeværende 

 Barnehagens visjon: sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og 

vennegaranti 

 Satsingsområdet egenledelse i lek og læring 

 Alle fagområdene i Rammeplanen, pluss viktige begreper fra rammeplanen som lek, læring, 

omsorg, danning, sosial kompetanse, m.m. 

 Dokumentasjon gjennom prosjektbok 

 

 

Prosjektbok: 

Vi kommer i løpet av hvert prosjekt til å ta bilder av barna i aktiviteter, forberedelser og prosessen. 

På slutten av hvert prosjekt vil dette bli satt sammen til en prosjektbok (PDF-fil). Her vil prosjektet 

gjennomgås, forklares og ting man har gjort og hvorfor vil bli tydeliggjort her. Det vil kunne trekkes 

inn faglige hendelser tatt ut i fra rammeplanen, årsplanen og mer. Boka skal brukes til å vise arbeidet 

vi gjør i barnehagen.  

Det vil videre da hovedsakelig kun bli sendt ut bilder fra barnehagen i form av disse filene.  

 

Alle ønsker om en god dag.  

Hilsen alle oss i Smedbakken FUS barnehage.  


