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FORORD OG INNHOLDSFORTEGNELSE 

Samfunn, religion, livssyn og etikk er en samling bøker skrevet for 

barnehagelærerutdanningen. De to første, som utgis innen studiestart høsten 2013, tar opp 

religion og livssyn, filosofi og etikk. De samfunnsfaglige delene av kunnskapsområdet tas opp 

i senere utgivelser. 

Religioner, mangfold og etikk i barnehagen handler blant annet om hvilket oppdrag og 

mandat barnehagen har fått fra barnas foresatte og samfunnet for øvrig. Barns 
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religionstilhørighet skal respekteres, samtidig som barnehagen skal være livssynsåpen. I den 

forbindelse introduseres og drøftes noen juridiske og etiske dilemmaer og utfordringer i bokas 

første del. Den er skrevet av Ingeborg Tveter Thoresen, som arbeider med religion, livssyn og 

etikk (RLE) ved Høgskolen i Vestfold. 

Bokas andre del handler om religioner og livssyn, og om hvordan barnehagen kan markere 

høytider på en slik måte at barn utvikler kunnskap om og respekt for hverandres religions- og 

livssynstilhørighet. Denne delen er skrevet av Geir Winje, som også arbeider med RLE ved 

Høgskolen i Vestfold. 

Boka avsluttes med et kapittel om som tar for seg barn i vanskelige livssituasjoner og hvordan 

barnehagens personale kan møte og hjelpe dem. Dette kapittelet er skrevet av Jon-Håkon 

Schultz og Magne Raundalen, som er tilsluttet henholdsvis Nasjonalt kunnskapssenter om 

vold og traumatisk stress og Senter for Krisepsykologi. 

Religioner, mangfold og etikk i barnehagen kan leses i sammenheng med Filosofi og etikk i 

barnehagen av Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt. De driver også Barne- og 

ungdomsfilosofene (ANS, se www.buf.no). Denne boka viser hvordan ulike filosofiske 

posisjoner gjennom tidene har påvirket synet på barn og barneoppdragelse. Den peker dermed 

på noen av årsakene til at barn forstås som de gjør i dag. Filosofi og etikk i barnehagen gir 

også innføringer i etikk og filosofiske eller utforskende samtaler med barn. 

Redaktør for Religion, livssyn og etikk i barnehagen og Filosofi og etikk i barnehagen er Geir 

Winje. Bøkene kan leses hver for seg eller samlet. Når de etter hvert suppleres med bøker som 

ser nærmere på noen samfunnsfaglige emner, vil de belyse alle sider ved kunnskapsområdet 

samfunn, religion, livssyn og etikk. 
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Religioner, mangfold og etikk i barnehagen utgjør sammen med Filosofi og etikk ii 

barnehagen og Samfunnsfag for barnehagelærere en nyskrevet serie for kunnskapsområdet 

«Samfunn, religion, livssyn og etikk» i den nye bannehagelærerutdanningen. 
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