
«Verdensmusikken» i Marken barnehage 
Det er klart for felles musikksamling med små og store fra to hus i Bergen som til sammen er 

Marken barnehage.  Det er et stykke å gå fra det ene huset til det andre- så derfor blir det noen uker 

mellom hver gang vi alle samles. I mellomtiden har vi sunget, danset og lekt på avdelingene og i 

samlinger på det enkelte hus. 

Men nå er barn og voksne fra huset Marken kommet på besøk til Birken-huset. Og når vi hører 

introen til første sang bli spilt av barnehagens egen musikergruppe vet vi alle hvilken sang som 

kommer. 

 

 
 

Fellesskap og mangfold 
Hola Amigo sier vi med toner og ord – ordene er spanske og betyr hei min venn -også åpner vi 

armene og strekker hendene frem mot hverandre – og Gustavo, som er fra Chile,spiller nydelige 

akkorder på gitaren sin. 

Og snart blir vi alle til et bølgende hav – og havet vet vi mye om – for vi har lært havsanger på flere 

språk. Og der hvor de aller minste barna sitter, ser vi et blått silkestoff lage både bølger og storm. 

Ikke lenge etter fanger de minste barna oppmerksomheten igjen-for nå kommer de arabiske 

kyllingene og skal feirer Id! På de minste barna sine  fingre sitter  små gule kyllinger som nikker så 

fint til oss alle .Og snart danser de litt større barna  rundt med nikkende hoder og øver seg på 

spennende lyder og arabiske  ord«..hazesan sho helwin......ambedora hawlenom mapsotin» 

 

 

 



 

Så er det tid for ord og rytmer fra hjemmelagede kjepphester fra middelalderen - og trommerytmer 

fra bergenske brosteinsgater. Ri- ri - ri avsted sier kjepphestene når vi dunker rytmen i gulvet. 

Og fra brosteinsgatene i Bergen hører vi trommerytmen på alle fargerørene våre si 

 gå mann- plask -plask-gå- mann -kor- det -regner. Og selvsagt prater både kjepphester og 

fargerør  litt i munnen på hverandre- og plutselig har vi funnet på en ny rytme – og en ny fortelling . 

Vi vet aldri helt sikkert hvor vi ender. Men det som er sikkert er at førskolebarna holder på å øve inn 

en voggesang fra Cuba – og når vi har sunget, danset og lekt i over en halv time er vi veldig klar for 

å lytte og « lekesove» til førskolebarnas vakre sang Duerme, duerme negrito.., og til å vogge og 

bysse når Marit fra musikergruppen synger  Jendines bådnlåt for oss. 

 

 

 

 
 

 

 



Musikk og språk 

 Når små og store fra begge husene i Marken barnehage er samlet er 17 forskjellige nasjoner/ land 

representert. Vi syns vi er heldig som har en hel verden av lyder, rytmer, klanger og ord tilgjengelig 

hver dag – og når vi møtes i små og store grupper er det alltid et nytt ord, en morsom lyd eller en 

spennende rytme fra barnas verden vi kan gripe fatt i, bygge videre på og øve oss på. 

Og når vi voksne støtter og hjelper hverandre på at musikksamlingenes viktigste mål er gode 

fellesskapsopplevelser med plass til alle, - da er det egentlig ingen grenser for hva barna vil være 

med på å prøve ut, leke med og lære om. Da kan lyder ord og setninger blande seg med toner 

klanger, bevegelser og melodier og bli til barnas egne flotte fortellinger. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Byen i våre hjerter 
Våren i Bergen er fantastisk - med mye spennende kulturaktivitet både dag og natt. 

Også i Marken barnehage er det mye spennende på gang om våren, for da forbereder vi oss til våre 

egne konserter og vi lager utstilling av fortellingene våre. 

 Da blir det ganske travle dager i barnehagen – det blir ekstraøvinger, generalprøver og lydprøver og 

øving med ekstra musikere Og vi skal henge opp og plassere barnas bilder og formingsprodukter 

slik at det blir en fin utstilling. og..........puh 

Men når utstillingen er montert og små og store har funnet sin plass på scenen og publikum sitter i 

salen -da er vi så klar! 

 Da kommer Amigo-sangen og det blå silkehavet. De minste løfter hendene og nikker stolt med sine 

arabiske kyllinger Og 15 barn dunker rytmen på kjepphestene sine før 18 barn på 36 fargerør slår 

fast en gang for alle at «å gå mann kor det regner» i Bergen.   
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