
Materialrikdom

Ilabekken barnehager
Ila og Iladalen barnehage

“Hundre hender, hundre tanker, hundre måter å tenke på, 
leke på, å snakke på
Hundre - alltid hundre “ (Loris Malaguzzi)



materialrikdom
Barn har en iboende trang til å uttrykke seg, og deres læringsprosesser foregår på uendelig 

mange måter. Med materialrikdom tenker vi:



Digitale verktøy til utforsking og undring rundt ulike materialer

barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting 
av kunnskap. Barnehagens arbeidsmåter og innhold må sees i sammenheng. arbeidsformene må 
støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. (rammeplan for barnehager)



“Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det 
man gjør forstår man” (Loris Malaguzzi)

Fra Barnemunn:
hva er et mikroskop?

“Som en kikkert”
“se på ting som er stort”
“se på ting som er lite”

“det er viktig å forske på ting for å 
finne ting som man ikke tror fantes”



u t f o r s k i n g      av material og verktøy
               



naturmaterial

Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at 
dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i 
barnehagen (Rammeplan for barnehager)



barn må få muligheter til å uttrykke seg gjennom mange 
språk og kombinere disse i lekende fellesskap og ulike 
estetiske uttrykk



gjenbruksmateriale  og annet materiale

Gjenbruksmaterialer er de materialene vi ville ha kastet hvis vi ikke ikke så deres potensial til å bli  brukt minst en gang til. Det som 
kjennetegner gjenbruksmaterialer er at de ikke bærer i seg et låst budskap om hva de skal brukes til, og det gjør materialet spesielt spennende å 
arbeide med. I dette åpne budskapet kan det vokse frem kreativitet. (Nina Odegard)



G o d e  og  s p e n n e n d e  m ø t e p l a s s e r



Ilabekken barnehager

Ila og Iladalen 
barnehage

Ilabekken barnehager

Ila barnehage
Iladalen barnehage


