
Øyvind Olsholt og Ariane B. Schjelderup  

Filoso�  og etikk i barnehagen

Firma: ........................................................................................

Navn: ........................................................................................

Adresse: ....................................................................................

Telefon: .....................................................................................

E-post: ......................................................................................

Ny bok fra
Cappelen Damm Akademisk

Sentraldistribusjon AS
Alf Bjerckes vei 24 
0582 OSLO

Faks: 22 98 57 20

Bestilling: 
Boken kan kjøpes i din lokale bokhandel. 

Den kan også bestilles i vår nettbutikk på www.cda.no eller hos 
Sentraldistribusjon: kundeservice@sd.no    tlf: 22985700

Filoso�  og etikk i barnehagen er skrevet for den nye barnehagelærerutdanningen som starter opp høsten 2013. Den tar 
opp fagsto�  som gjelder � loso�  og etikk innenfor kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk. 

Boken handler om å hjelpe barna til å dele og utforske tanker i et samtalefellesskap. 
Filoso� sk samtale er en praksis som er forankret i humanistisk arv og tradisjon og 
som både forutsetter og styrker barns medvirkning og re� eksjon. Gjennom den � loso-
� ske samtalen lærer barn og voksne blant annet å se verdien av kritiske spørsmål, en 
anerkjennelse som ligger i kjernen av et � loso� sk sinnelag. Boken gir en grundig pre-
sentasjon av den � loso� ske samtalen. 

Filoso�  og etikk i barnehagen åpner med en oversikt over hva noen av historiens store 
� losofer har tenkt om verden og mennesket, om barndom og pedagogikk. Foruten 
Sokrates, Platon og Aristoteles møter vi her blant andre Locke, Kant, Hegel og Kierke-
gaard. Boken gir også en redegjørelse for etisk teori og nærhetsetikk, og et eget kapittel 
er viet � loso� ske temaer og kjernebegreper som sannhet, skjønnhet og rettferdighet. 
Gjennom hele boken er det lagt vekt på å vise hvordan teorien kan være relevant for 
den som skal arbeide i en barnehage, blant annet ved illustrerende eksempler fra 
barnehagehverdagen.

Målgruppen for boken er barnehagelærerstudenter, barnehagelærere og andre som 
arbeider i barnehagen. I tillegg vil den være aktuell for alle med interesse for barn og � loso� .

”Det som slår leseren er at denne boka er svært velskrevet, ja, faktisk en av de mest velskrevne lærebøkene jeg har lest 
- og det begynner å bli noen etter 20 år på høyskole.”

Per Bjørnar Grande, dosent Høgskolen i Bergen

ARIANE B. SCHJELDERUP og ØYVIND OLSHOLT er magistere i � loso�  fra Universitetet i Oslo. De var blant de første i Norge 
til å arbeide profesjonelt med � loso�  for barn. I 2000 etablerte de selskapet Barne- og ungdoms� losofene (www.buf.no) og de har 
siden vært tilknyttet barnehager, skoler og andre institusjoner på prosjektbasis, i tillegg til en omfattende kursvirksomhet. Schjeld-
erup og Olsholt har skrevet � ere bøker, alene og sammen med andre, blant annet Filoso�  i skolen (1999), Filoso�  – Sokrates, Platon 
og Aristoteles (2001) og Filoso� ske samtaler i barnehagen – å ta barns tenkning på alvor (2008). 
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