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Elvira er en slags voksenstemme i fortellingene. Hun kjenner på de ulike følelsene og kommer med råd underveis.

Kalenderen er utviklet av fagpersoner, bygger på forskning 
og er testet ut på norske barn gjennom et pilotprosjekt.

Noen tilbakemeldinger fra barn og voksne:

”Barna synes det er kjempegøy! De liker historiene og karakterene 
- og de elsker Elvira!” 

”Vi har tro på at kalenderen vil utgjøre en forskjell for det sosiale miljøet 
og at den kan hjelpe barn å bli flinkere til å uttrykke følelser og behov.”

”Vi voksne opplever at barna snakker mer om følelser og behov og er mer 
oppmerksomme på hvordan de andre har det.”

”Verktøyet er enkelt å ta i bruk og lett å forstå for barn og voksne.”

”Barna synes 

det er kjempegøy! 

De liker historiene og 

karakterene - og de 

elsker Elvira!” 

EMPATIKALENDER

MORSOMT OG ENGASJERENDE

Tilbakemeldinger på Elviras Empatikalender



Elviras Empatikalender er utviklet for å øke barns selvfølelse og styrke empatiforståelse, og er 

et morsomt og engasjerende verktøy som er enkelt å ta i bruk. Forskning viser at barn med god 

empatiforståelse tilpasser seg bedre sosialt, får flere venner, leker og utfolder seg mer. 

Trygge og selvsikre barn i barnehagen

å styrke opplevelse av egenverdi

å øke verdien i det at alle er forskjellig

å gi barn et språk for å omtale følelser og behov

å lære barn å gjenkjenne egne og andres følelser, behov og grenser

å skape trygge og selvsikre barn som er gode på samspill i lek

Elviras Empatikalender har fokus på:

Vi følger elefantbamsen Elvira, Tina, 5 år og Theodor, 3 år, i 
deres barnehagehverdag. Historiene er illustrert med fargerike 
og detaljerte tegninger. 

B A R N E H A G E

EMPATIKALENDER
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• 106 SIDER
• RIKT ILLUSTRERT
• 4O OPPGAVEARK

EMOJI-KLISTREMERKER
For å øve på å uttrykke følelser, velger barna 
ukentlig en emoji som de setter ved sitt navn.  
Det er plass til 26 navn på hvert ukesark.

Hvert tema har sin egen historie og 
fire ukesark med oppgaver, samtaler 
og emojis. 

10 temaer
• Å være lei seg
• Glede
• Sinne
• Redsel
• Kjærlighet

• Selvbilde
• Tillit og grenser
• Behov
• Vennskap
• Empati

Hver uke gis også innspill til samtaler.SAMTALE

Ukentlige oppgavene løses i samspill mellom 
barn og voksne i små eller store grupper. OPPGAVE

Lærerike og morsomme fakta om insekter. FA K TA

OPPGAVEARK

HISTORIEHEFTE
Ti temahistorier for høytlesning.  
Historiene viser eksempler på  
hvordan man kan utrykke behov 
og følelser. 

MAPPE MED EMOJIS
I mappen ligger 40 ark med emojis. 

Ett ark for hvert ukesark i kalenderen.

TEMAHISTORIER TIL ELVIRAS EMPATIKALENDER

Elvira Forlag
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I BARNEHAGEN
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Vi er alle forskjellige. Ingen i hele verden er 

akkurat som deg. Du er helt unik. Det er  

viktig å være glad i seg selv. Da får du det 

bedre og blir snillere med dem rundt deg.

Det finnes bare én av deg. 
Du er litt mamma og litt pappa, men 

aller mest deg selv. Fortell noe om deg 
selv til de andre. Alle sier én ting 

på runden. Dere kan gå 
flere runder.

SAMTALE

Vi kjenner i dag omtrent 34 000 

edderkopparter – fra de knøttsmå 

til de store og hårete på størrelse 

med en tallerken.

FAKTA

Tegn et bilde av deg selv. Lag et stort 
hjerte rundt. Få hjelp av en voksen 

om du vil. Heng gjerne opp alle 
de fine bildene etterpå.

OPPGAVE

Selvbilde 1

Selvbilde Gøy med vikingdag i barnehagen
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Elvira-emojis

Elvira Forlag

Elvira Forlag

EMPATIKALENDER

Kontakt oss ved behov for 

veiledning eller oppfølging

Om barnehagen har utfordringer 

med det psykososiale miljøet, kan 

vi kontaktes for innspill og veiledning.

Telefon 47 61 55 15
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