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Mål for prosjektet: Bli kjent med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre 

land og skape toleranse, omsorg og empati for hverandre. 

Vi har i år valgt å delta på Forut sin barneaksjon. Årets barneaksjon handler om 

Sivatas og familien hans.  

Sivatas og familien hans består av mor Lakshmi (42 år), far Rajan (44) og 

deres seks sønner. De fem eldste barna er født i India mens familien var 

på flukt fra borgerkrigen på Sri Lanka. De bodde i India i mer enn 13 år 

før de vendte tilbake i 2013. De fem eldste brødrene går nå på skolen 

mens minstemann går i barnehagen. Familien livnærer seg ved å fiske. 

 

Barneaksjonen fokuserer ikke på nød og elendighet, men presenterer barn med 

ressurser, evner og ambisjoner. I dette prosjektet vil vi gi barna opplevelse av 

mestring og glede ved å være en del av et fellesskapet. Vi skal støtte og hjelpe barna 

ved å gi de gode måter å henvende seg på til de andre barna i gruppen. Vi vil også se 

på forskjeller og likheter med slik vi lever og bor i forhold til mennesker i andre land. 

Som en avslutning vil vi arrangere marked i barnehagen. En av målsetningene er å 

samle inn penger til Forut sin barneaksjon i Sri Lanka. Vi vil her vise frem det vi har 

jobbet med i prosjektet og dette vil være med og dokumentere det vi har gjort i 

prosjekttiden. 

 

Rammer og organisering:  

Vi har vært 21 barn i alderen 3-6 år og 5 voksne. Prosjektet har vi jobbet med både 

ute og inne tre dager i uken.  Alle barna har vært sammen en dag i uken på tur og to 

dager i uken har gruppene byttet på å være inne og ute. Barnegruppen ble delt i to 

grupper: Minki 10 barn og Monki 11 barn. 
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Hva har vi gjort?  

I forkant av prosjektet lagde vi en fremdriftsplan med hva vi skulle ha fokus på 

innenfor fagområdene. 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Vi har hørt på musikk og sunget sanger fra Forut, blant annet om apekattene Minki 

og Monki – to apebamser som har fulgt oss gjennom hele prosjektet. Minki og Monki 

har vært med oss på tur, i samling og i leken. Vi har også blitt kjent med elefanten 

Yanay- også en bamse som har bodd på Base 4.  En favorittsang blant barna ble nok 

God morgen Sri Lanka av Gaute Ormåsen som vi hørte på nesten hver morgen 

gjennom prosjektet. Vi lærte oss også elefantdansen gjennom en musikkvideo. Vi har 

fargelagt flagget til Sri Lanka og snakket om fargene og symbolene i flagget. Vi har 

brukt mye rim, regler og sanger. På Sri Lanka fant vi ut at de snakker tamilsk, 

singalesisk og engelsk. Vi har øvd på å telle på ulike språk og vi har lært noen ord på 

tamilsk, blant annet Kalei Vanna kam- God morgen. Vi har lest ulike historier om 

Sivatas og eventyr fra Sri Lanka, hvor en historie handlet om den jålete påfuglen. Vi 

har hatt samtaler med barna i samlingene hvor de har fått undre seg og stilt spørsmål 

til de fem filmsnuttene om Sivatas. Vi har alltid avsluttet filmsnutten med å prate om 

det vi har sett på filmen og det har blitt mange spørsmål fra barna om ting de er 

nysgjerrige på.  
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Nærmiljø og samfunn 

Vi brukte Google Earth og har sett hvor Sri Lanka ligger i forhold til Norge og 

barnehagen vår. Vi har hengt opp verdenskartet og sett hvor Sri Lanka ligger i forhold 

til Norge og andre land i verden. Besøkt gården og snakket om hvilke dyr som bor der 

og hvilke dyr som bor på Sri Lanka. Sett påfugl på gården- påfugl finnes på Sri Lanka 

også. Vi har snakket om ulike tema i samlinger og sett på likheter og forskjeller 

mellom Norge og Sri Lanka. En dag dramatiserte vi en flyreise til Sri Lanka hvor vi 

laget flybilletter, sjekket inn på flyplassen og fløy av gårde. Vi så på take- off og 

landing på storskjermen og fikk servert lassi- en type smoothie som ofte drikkes på 

Sri Lanka. Vel fremme deltok vi på elefantparaden-da så vi siste filmen om Sivatas og 

familien som kjørte 7 timer i bil til hovedstaden Colombo for å delta i elefantparaden. 

Vi har blitt kjent med Sivatas og sett hvordan de lever på Sri Lanka, hvordan det er på 

skolen, hva de spiser osv. Vi har laget teselskap og Roti brød. Elefanter, apekatter og 

påfugler har vært sentrale dyr vi har blitt kjent med og lært litt om. Alle bor på Sri 

Lanka, men jammen har vi ikke påfugl på gården også. Vi har tegnet elefanter ved 

hjelp av Øysteins blyant og vi har laget drager og elefanter. 
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Etikk, religion og filosofi 

Vi har snakket om forskjeller og likheter mellom Norge og Sri Lanka- Noe er likt og 

noe er ulikt. Mange i Norge har to biler, det er ikke så vanlig på Sri Lanka og kanskje 

eier de ikke egen bil en gang. Gjennom å følge Sivatas har vi sett at kulturen kan være 

forskjellig ut i fra hvilket land man bor i. Vi har blitt kjent med at mange er 

buddhister på Sri Lanka og noen er hinduer. Vi har sett Sivatas besøke et tempel. 

Gjennom å bli kjent med dagliglivet til Sivatas tror og håper vi at barna har fått en 

forståelse for at det er greit å være forskjellig/tro på forskjellige ting og på den måten 

kan lære å vise toleranse og omsorg for andre mennesker. Vi har lært litt om FN s 

barnerettigheter: «Alle barn er født frie og er like mye verdt». Alle barn har rett til 

fritid, mat og drikke, hvile, gå på skole osv. Vi har snakket om at det kan være ulikt 

mellom land om barna får disse rettighetene eller ikke. Vi har også hatt fokus på at vi 

kan glede andre ved å dele av det vi har. 

På slutten av prosjektet forberedte vi marked sammen med barna.  Barna var 

delaktige i forberedelsene og spesielt førskolebarna fikk et ekstra ansvar i forhold til 

bodene og de hjalp til med å holde kontroll på pengene på selve markedsdagen. Vi 

solgte brukte leker som barna hadde hatt med seg og litt andre ting. I tillegg 

arrangerte vi kafe hvor det var middag, kaffe og kaker. Alle stod på og vi kan vel 

konkludere med at markedet ble en suksess. Til sammen samlet vi inn vel 7000.kr. 

som vi har sendt til Forut på Sri Lanka.   

 

Evaluering 

I dette prosjektet har mange av barna blitt opptatt av verdenskartet og hvor ulike 

land ligger og hva de heter. Vi har opplevd at barna har vært engasjerte i temaene vi 

har hatt fokus på og etter markedet hørte vi til og med om ett av barna som samlet 

sammen alle sparepengene sine hjemme og ville sende de til Forut. 

Ingerid Therese Feet- Base 4  


