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INNLEDNING
Dette heftet er utviklet av Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen (KKS) Vi ønsker å inspirere til økt samarbeid
mellom kunstnere og barnehager, og vil med dette heftet løfte
fram erfaringer fra et slikt samarbeid. Heftet presenterer noen
kvaliteter som det pedagogiske arbeidet i barnehagen får
tilført når en kunstner gjennomfører kunstneriske prosesser
med barna. Innholdet i heftet henvender seg først og fremst
til ansatte i barnehagen. Heftet kan også være en ressurs for
kunstnere som ønsker å samarbeide med barnehager.
I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
(Kunnskapsdepartementet, 2011) står det: «Barnehagen må
gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv
å uttrykke seg estetisk» (s. 36). En viktig dimensjon ved
å oppleve kunst og kultur er møtet med den profesjonelle
kunsten. Denne kunsten er tilgjengelig i kunst- og
kulturinstitusjonene og gjennom kunst- og kulturtilbudet
i lokalmiljøet. Barna får også møte profesjonell kunst i
barnehagen gjennom for eksempel litteratur og musikk,
og her er det de voksne sin jobb å kvalitetssikre hva som
er tilgjengelig for barna. Rammeplanen sier videre: «For å
arbeide i retning av disse målene må personalet sørge for
at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunstog kulturuttrykk og at de får møte kunstnere» (s. 38).
Barnehagen har ansvar for at barna får erfaring med varierte
kunst- og kulturuttrykk. Personalet skal sørge for at barna
får møte kunstnere innenfor ulike former for kunstnerisk
uttrykk. Musikeren, danseren, dramatikeren, skulptøren,
tekstilkunstneren og fotografen – de har alle en håndverksog kunstfaglig kompetanse innenfor sitt kunstuttrykk. Denne
kompetansen er av verdi for barnehagen, og kan tilføre en
egen kvalitet innenfor arbeid med fagområdet Kunst, kultur
og kreativitet.
Møter med kunstnere i barnehagen kan tilrettelegges på
ulike vis. Barnehagen kan legge opp til enkeltmøter eller til
prosjekter der barna får interagere med en kunstner over
lengre tid. Målet kan være å gi barna en opplevelse i form
av en forestilling eller en utstilling, eller det kan være et mål
at barna selv skal få uttrykke seg sammen med kunstneren.
Barnehagen må dessuten velge hvor møtene med kunstneren
skal skje. Møtene kan foregå i barnas kjente omgivelser i
barnehagen, eller på en arena som tilbyr noe annet enn
barnehagens lokaler, for eksempel i et verksted eller på en
scene. Disse valgene gir ulike kvaliteter til barnas møter
med en kunstner, og i dette heftet presenteres én form for
samarbeid: samarbeid i barnehagen. Heftet viser at gjennom
et tett samarbeid utvikles kompetanse innenfor både det
barnefaglige og det kunstfaglige, og nye problemstillinger
oppstår som følge av utfordringer i møtet med en annen
profesjon. Heftet er ment som en inspirasjon og en ressurs

for samarbeid mellom barnehage og kunstner, og kan gi økt
innsikt i et slikt samarbeid for både kunstner og pedagog.
På nettsiden vår har vi etter hvert fått bygget opp en solid
ressursbase med mange gode og varierte prosjekter fra
barnehager og skoler rundt omkring i landet. I ressursbasen
finner dere prosjektene fra Kunstner i barnehage: Lek med
lyd - jazzmusiker i samspill med de yngste barna og Det
magiske rommet – en scenekunstner på besøk. Prosjektene
blir presentert mer grundig i ressursbasen, i tillegg til mange
andre gode prosjekter. Gi oss gjerne innspill om det er noe
dere ønsker flere ressurser på. Vi ønsker at så mange som
mulig bruker ressursbasen vår for å hente inspirasjon til
egne prosjekter, og vi tar gjerne imot flere gode prosjekter
til vår base!

Kirsti Saxi
Senterleder KKS

Anne Cathrine
Lande
Rådgiver og
tiltaksansvarlig KKS
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OM PROSJEKTET

Kunstner i barnehage er et prosjekt i regi av Nasjonalt senter
for kunst og kultur i opplæringen, i samarbeid med Leistad
barnehage, Skatval barnehage, Mari Moe Krysinska, Tollef
Østvang og Morten Sæther. Intensjonene med prosjektet var
å skape gode eksempler på hvordan barnehage og kunstner
kan samarbeide for å øke kvaliteten innenfor fagområdet
Kunst, kultur og kreativitet.
I dette heftet presenterer vi de to prosjektene som utgjør
Kunstner i barnehage. Kunstnere og pedagoger har utforsket
interaksjonen mellom kunstner og barn, og samarbeidet
med kunstnerne har gått over tid. Kunstnermøtene har
foregått i barnehagen, i barnas kjente omgivelser. Prosjektet
hadde ikke til hensikt å ende opp med en forestilling eller et
annet produkt, men var ment som et utviklingsprosjekt for
både kunstneren og barnehagepersonalet. Prosjektet skulle
være for og med barna, og barna skulle få rom til å påvirke
prosjektet underveis. Premissene som var satt på forhånd, var
at kunstneren gjennomførte seks kunstnermøter med barna,
og at etter hvert møte skulle det være minst en halvtime til å
diskutere og reflektere med barnehagepersonalet. Hensikten
var at personalet kunne bidra med sine observasjoner av
barna og hvordan de tolket deres signaler, mens kunstneren
kunne si noe om sin opplevelse av hvordan barna gikk inn
i møtene. Hvordan møtene opplevdes av voksne og barn,
kunstner og pedagog, deltaker og observatør, gir ulikt
perspektiv på kunstnermøtene. Vi håper at erfaringene som
presenteres i heftet, vil være til nytte for andre som ønsker å
gå inn i lignende samarbeid.

Prosjektet ble gjennomført over flere uker høsten 2014, som
kunstnermøter for barna i barnehagen. Skatval barnehage
har samarbeidet med scenekunstner Mari Moe Krysinska.
5-åringene i barnehagen ble utfordret i dramaforløp,
historieskaping og egen dramatisering. Leistad barnehage
har samarbeidet med trommeslager Tollef Østvang. En
av småbarnsavdelingene har sammen med musikeren
utforsket lyder, rytmer og instrumenter. Både barnehagene
og kunstnerne har levert skriftlige rapporter i etterkant
av prosjektene. Disse rapportene danner utgangspunktet
for dette heftet. Senteret har engasjert førstelektor Morten
Sæther fra Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) til
å følge prosjektet som kunstpedagogisk veileder. Han har
skrevet en tekst til heftet der han går inn i prosjektet med
sine faglige refleksjoner.
Senteret ønsker å løfte fram at den kunstfaglige kompe
tansen til en profesjonell kunstner har en egen verdi i det
kunstpedagogiske arbeidet i barnehagen. Denne kompetansen
kan være et supplement til det barnehagen jobber med og
utvikler på egen hånd. Et slikt samarbeid med en kunstner
kan bidra til økt kompetanse for de ansatte i barnehagen,
ved at de får ny innsikt og kunnskap om hvordan de kan
jobbe med skapende prosesser. Det kan gi inspirasjon og nye
perspektiver på alle mulighetene som finnes til å skape sitt
eget prosjekt.
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LEK MED LYD
– JAZZMUSIKER I SAMSPILL MED DE YNGSTE BARNA

Lek med lyd er et prosjekt utviklet av Leistad barnehage og
Tollef Østvang. Leistad barnehage er en del av Brundalen
barnehager i Trondheim kommune. I prosjektet deltok en
småbarnsavdeling med 14 barn mellom ett og to år, og
pedagogene Martine Sletten og May Krigsvoll. Kunstner
i prosjektet er Tollef Østvang. Han er utdannet utøvende
jazzmusiker med trommer som hovedinstrument, og har
gjennom seks kunstnermøter improvisert og utforsket lyd
med barna.

•

å oppleve at det er en sammenheng mellom
bevegelse og lyd

•

å oppleve glede gjennom gode opplevelser

•

å få være deltakere

Mål for barnehagepersonalet
• å ta barn på alvor, ikke undervurdere deres evne som
mottakere og medskapere av kunst og kultur
•

å være til stede her og nå og legge til side et
framtidsrettet nytteperspektiv

Følgende mål har vært retningsgivende for Lek med lyd:

•

å kunne fortsette å bruke lyd i hverdagen, være bevisst
rundt bruk av stemme, hverdagslyder, musikk og rytme

Mål for barna
• å få oppleve å være til stede i kunsten

Mål for kunstneren
• å bli bedre på å være en spontan musiker som er til
stede i øyeblikket

MÅL FOR PROSJEKTET

•

å få mulighet til å uttrykke seg selv med lyd og rytmer

•

å åpne ørene og reflektere rundt lyder de omgås til
daglig

•

å legge til side hemninger, fordommer og forutinntatte
holdninger i en utøvende situasjon

•

å få utløp for sitt kreative potensiale

•

•

å utvikle holdninger til bruk av kropp og stemme
som er viktige for musikalske opplevelser og uttrykk

å bli en mer inkluderende og utadvendt musiker og
person

•

å øke den musikalske kreativiteten og fantasien
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UTSTYR
I prosjektet stod kunstnerne fritt til å selv velge hvor mye og
hvilket utstyr de ville bruke. Her er Tollef Østvangs refleksjon
rundt dette:

Min idé var å gjennomføre prosjektet med så lite medbrakt
utstyr som mulig, og bruke elementer rundt oss som
lager lyd. Dette både for å gjøre prosjektet aktuelt etter
mitt engasjement i barnehagen var over, men også for å
rette fokuset til barna mot det å kommunisere med lyd.
Instrumenter tar mye fokus, og fasinasjonen for dem
kan ofte ta fokuset vekk fra det vi ønsker å oppnå med
prosjektet. Men samtidig så er trommer mitt instrument,
og da også grunnen til at jeg er med i dette prosjektet. Jeg
gjorde derfor et utvalg av perkusjonsinstrumenter jeg ønsket
å bruke. Noen som jeg tok med hver gang, og noen som jeg
byttet ut fra gang til gang. Som hovedinstrument brukte
jeg en stortromme som ble det faste og trygge elementet i
prosjektet. Som ambulerende instrumenter brukte jeg ulike
gonger, bjeller, tamburiner og fløyter. I tillegg tok jeg i bruk

elementer som allerede eksisterte i rommet, eksempelvis
dørhåndtak, radiatorer og vasker. Av instrumenter innkjøpt
spesielt for dette prosjektet falt valget på følgende:
•

cajun (en rytmekasse man sitter og slår på)

•

rytmeegg

•

rytmerør (plastrør som lager toner når man slår med
dem)

Jeg tenkte det var lurt å etterlate meg noen spor i form av
instrumenter, uten at barnehagen satt igjen med følelsen
av at prosjektet var over. Disse ble valgt ut med tanke på
at de skulle kunne brukes selv om jeg ikke lenger var til
stede.
Tollef Østvang
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BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRINGEN

Det var veldig viktig for meg at dette prosjektet ikke
skulle gjennomføres i form av et konserttilbud der jeg
utøvet mens barna og de ansatte konsumerte. Deltakelse
og inkludering ble stikkord. Når det er sagt, så skulle
det heller ikke være et pedagogisk opplegg. Men hva
skulle det da være? Hvis det verken skal være konsert
eller undervisning, hva skal det være da? Jo, da skal det
være det det faktisk er – en sosial aktivitet. For min del
var det derfor en selvfølge at dette prosjektet heller skulle
gå inn på noen av de mer grunnleggende verdiene og
problemstillingene rundt hva kunst og kultur faktisk
er, kan og burde være. Poenget med å i det hele tatt
ha en kunstner inn i en barnehage måtte jo være at
vedkommende skulle tilføre noe nytt som ikke var en del
av det daglige opplegget fra før.
Tollef Østvang

FØR GJENNOMFØRINGEN
Det ble gjennomført et forberedelsesmøte før oppstart, der
kunstnerens og barnehagens forventninger ble avklart. Etter
dette laget Tollef en skisse for hvordan det første kunstner
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møtet kunne gjennomføres. Han hadde en liste med
aktiviteter og øvelser som han kunne ta i bruk, og målet var
å være fleksibel og ta tak i situasjoner underveis. Aktuelle
aktiviteter og øvelser var for eksempel:
• imitasjon og herming

• bevegelse til lyd

• lydgjetting

• lyd som sendes videre

• lyder/rytmer i naturen

• lyd til assosiasjon

• lyder/rytmer i rommet

• assosiasjon til lyd

• lyder til bevegelse

KUNSTNERMØTE
Kunstnermøtene gikk over seks ganger, der den avsatte tiden
var tre timer hver gang. Dette inkluderte et refleksjonsmøte
for kunstner og pedagog i etterkant av kunstnermøtet. Her
presenterer vi et sammendrag av de seks kunstnermøtene.
I det første kunstnermøtet var både kunstneren og
pedagogene spente. Pedagogene hadde reservert et stort rom
midt i barnehagen: fellesrommet. Alle leker var ryddet vekk,
og møbler ble satt til sides. Barna var på forhånd delt inn i
grupper på 5 og 4 barn. Barna satt i en halvsirkel på gulvet
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rundt Tollef. De var forsiktige, og noen skvatt da han spilte
på instrumentene. Flere av barna satt i fanget til pedagogene,
og til å begynne med var det nødvendig at også pedagogene
måtte være med og spille på instrumentene. Dette bidro til at
barna ble tryggere og torde å være med på samspill med Tollef.
Pedagogene erfarte at barnas oppmerksomhet innimellom
var noe vanskelig å fange. Tollef hadde forventning om å
kunne ha verbal dialog med 1- og 2-åringene, men innså
fort at han måtte endre forventningen til verbal respons og
måten han kommuniserte med barna på.
Pedagogene og Tollef erfarte at gruppene på både 4 og 5
barn var for store. Derfor delte de gruppene på de resterende
fem kunstnermøtene inn i mindre grupper på 2-3 barn. Så
ble det heller litt kortere tid på hver gruppe. Det viste seg
å fungere mye bedre, pedagogene så at kunstneren lettere
fikk kontakt og dialog med enkeltbarnet i de små gruppene.
De fleste gruppene var aldershomogene. Etter hvert utviklet
det seg en samhandling der Tollef tok i bruk hele rommet og
kommuniserte med barna gjennom lyder og rytmer. Barna
gikk litt til og fra og fikk bevege seg rundt i rommet som de
selv ønsket.
Etter hvert som uken gikk, ble jeg mer og mer glad for
at jeg hadde blitt tildelt den aller minste aldersgruppen.
Mitt mål var jo å kommunisere med lyd og rytmer,
og det å ikke kunne bruke verbalt språk ble som en
begrensning som var gull verdt. Jeg begynte å merke at
barna oppdaget at vi kunne snakke sammen ved hjelp av
lydene vi laget. Det at noen (jeg) responderte på lyder og
bevegelser de foretok seg, fikk de til å lure litt, men det ga
dem forhåpentlig også en liten aha-opplevelse.
Tollef Østvang
For å forberede barna på det neste møtet med Tollef valgte
pedagogene å henge opp et laminert bilde av Tollef inne
på avdelingen som barna så, tok og spiste på. Et annet
grep for å gjennomføre møtet på en god måte var at Tollef
kom og var sammen med barna en halvtimes tid inne på
avdelingen før selve kunstnermøtene begynte. Dette så de
var lurt, fordi barna virket tryggere og fikk god kontakt
med Tollef.
Der kunstneren var god på å traktere ulike instrumenter,
var pedagogene gode på å tyde og tolke barna. På
refleksjonsmøtene ble barnas signaler, initiativ, innlevelse
og samhandling presentert for Tollef. En jente som var
veldig forsiktig, ble flere ganger observert med foten lett
trampende. Et annet barn satt bak en reol og nøt lydene
fra Tollef og de andre barna. Bittesmå smil og blikk var
nok til å se at enkelte barn likte det de så og hørte.
Tollef oppdaget etter hvert at barna deltok på veldig ulike
måter. Noen var frampå og krevde mer oppmerksomhet,
mens andre likte seg i bakgrunnen. I starten var dette litt
stressende for Tollef, men etter hvert innså han at dette var
en viktig faktor med tanke på å la barna være med på sine
egne premisser.

Leken bidro til at det ble etablert god kontakt mellom kunstner
og barn, og den ga barna rom for refleksjon, forskning,
impulser og variasjon. Gjennom leken og utforskingen
oppdaget barna at det var sammenheng mellom bevegelse
og lyd, og noen av barna tok i bruk sin egen stemme og testet
ut dens muligheter. Pedagogene observerte en del forsøk på
å imitere Tollefs lyder og rytmer, der barna hadde tydelige
forventninger til samspill. Nye lyder ble presentert hver gang
Tollef møtte barna, og det var spennende. Enkelte lyder, som
lyden av stortromma, var med hver gang. Gjenkjennelse
og gjentakelse ble et viktig moment for barna, og bidro til
trygghet og forutsigbarhet. Trygghet og forutsigbarhet er
viktig for de minste barna, og bidrar til at den utforskende
prosessen blir en god opplevelse.
Enten det var ved hjelp av trommer, trommestikker,
bjeller, klapping, hopping, lyden av en stol som settes
ned, en dør som lukkes, eller en vaskekran som skrues
av og på, ble «lydleken» oss imellom tydeligere for hvert
møte. Samspillet vi laget, ble høyst uforutsigbart, meget
kreativt og blottet for hemninger som man stort sett har i
en utøvende situasjon. Selv om jeg med jevne mellomrom
spilte og presenterte rytmer, groover og lyder som i mine
øyne også holdt et høyt kunstnerisk nivå, så var mitt
overordnede mål med prosjektet å formidle at det finnes
andre måter å uttrykke seg på og kommunisere med
andre på. Jeg følte absolutt at jeg fikk åpnet noen dører.
Både for meg, barna og de ansatte.
Tollef Østvang
Pedagogene observerte at kunstnerens hensikt med et
instrument ikke nødvendigvis er det samme som barn
erfarer og opplever. Det at barna i større grad ville
finne ut hvor lyden kom fra, mer enn selve lyden, var
en interessant erfaring. Lydkassa som ble innkjøpt i
prosjektet, er et eksempel på det. Her så barna inn i
kassa, og lette etter lyden. Det ble etter hvert spennende
å bruke den som stol og putte leker inn i den.
Barna har i løpet av prosjektet helt klart blitt mer vant
til lyd og høy lyd. Ingen blir redde og engstelige når
de hører høye og «rare» lyder. De viser stor glede og
engasjement når de hører ulike lyder og musikk. Det har
knyttet barna mer sammen, og de har hatt mange gode
felles opplevelser. Disse felles erfaringene de har gjort,
gjør sitt til at nye små prosjekter popper fram i løpet av
barnehagehverdagen. De kan for eksempel sitte og slå
takten på bordet, og vente på hverandre slik at det blir
annenhver gang. Samspill på mange plan har funnet
sted både inne og ute. Så dette prosjektet har helt klart
overføringsverdi til andre situasjoner i barnehagen.
Pedagogene i Leistad barnehage

9

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN - K U N S T N E R I B A R N E H A G E

REFLEKSJON OM GJENNOMFØRINGEN

Pedagogene og kunstneren har i etterkant av prosjektet gjort
seg noen tanker om gjennomføringen av prosjektet. De har
reflektert over hvordan de synes prosjektet fungerte, om
målene ble nådd, og om det er noe de ville gjort annerledes.
De har også gjort seg noen tanker om hvilken kunnskap og
erfaring de sitter igjen med etter at prosjektet er avsluttet.

tenkning og kommunikasjon» (Kunnskapsdepartementet,
2011, s. 42). Ved å få kunstneren inn i barnehagen har vi
sett at vi i større grad har gitt barna mulighet til å oppleve
og selv uttrykke seg estetisk. Ved å trekke inn kunstnerisk
fagkunnskap ser vi at slike prosjekter kan styrke vårt arbeid
med kunst og kultur i barnehage betydelig.

BARNEHAGENS PERSPEKTIV

Videre har både barn og voksne tydelig opplevd nye måter å
uttrykke seg på. Man kan la uttrykkene, som for eksempel lyd
og rytme, ta oss med i enda en ny opplevelse og nye måter å
bruke omgivelsene på. Vi opplever at dette prosjektet har vært
meningsfylt, noe som vi velger å tro bunner i at alle har fått
noe ut av det. Samtidig ble ikke samlingene som vi egentlig
hadde tenkt. Barn har ikke alltid de reaksjonsmønstrene som
voksne forutsetter at de har. Det ble dermed en ny spenning
ved hvert møte, fordi barna også i større grad ble tryggere
og mer kjent med kunstneren og hans ulike instrumenter og
lyder. At barna ikke reagerer slik vi ser for oss eller forventer,
har vært med på å påvirke hvordan hvert møte har utviklet
seg, og hvordan kunstneren har lagt opp hver samling. Dette
kan også ha sammenheng med godt utnyttet refleksjonstid
etter hvert møte. Her fikk både kunstneren og pedagogene
reflektert over observasjoner og opplevelser – noe som har
bidratt til at de voksnes syn og forventninger i møte med

Prosjektet har i stor grad vært en nyttig og verdifull prosess.
I denne sammenhengen har det vist seg at det å få inn en
kunstner har gitt flere muligheter for forståelser av hva
kunst og kultur i barnehagen kan være. Dette prosjektet har
gitt barna, og pedagogene som var med i prosjektet, større
mulighet til å være i kunsten og i kulturen, sammen med
en kompetent kunstner. Her har vi også tydelig sett hvordan
profesjonell kompetanse kan gi en annen mening til innholdet
i aktivitetene. I forbindelse med fagområdet Kunst, kultur og
kreativitet i rammeplanen står det: «Barn skaper sin egen
kultur ut fra egne opplevelser» (Kunnskapsdepartementet,
2011, s. 42). Videre står det at dette skjer gjennom
estetisk erfaring og mangfoldige muligheter gjennom
«sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet,
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barn har endret seg. Det handler om å skape kreative
prosesser der barn kan utvide forståelsene sine og oppdage
andre måter å uttrykke seg på. Kanskje må de voksne da
bryte med sine handlingsmønster og tidligere forståelser, for
å kunne utvide og skape slike kreative prosesser. Slik vi ser
det, er det da barn får muligheten til å være medskapere av
kunst og kultur.
En utfordring med de aller minste barna i barnehagen er
hvordan vi gir dem mulighet til å oppdage verden, samtidig
som vi skaper trygge rammer for dem. Barnehagepersonalet
har gjennom oppstarten på høsten jobbet en del med
hvordan vi skaper trygge miljøer for de minste – miljøer
som samtidig legger til rette for utforsking og utfordrende
opplevelser. I dette prosjektet har personalet fungert som en
trygg base og kunstneren som en utforskende og spennende
opplevelse som er litt skummel, men mest av alt interessant
og lystbetont.
Vi ser at det å holde på over lengre tid har en viktig verdi,
fordi det gir barna rom for å ta ting inn over seg og bearbeide
det de har opplevd. Vi har observert flere tilfeller i barnas
spontane lek at de trekker inn elementer som de har opplevd
sammen med Tollef. De er veldig opptatt av trommespilling,
men vi ser også at de i større grad kan utforske lyder de lager.
Et eksempel på det var da to toåringer som satt i sandkassen
sammen, lagde rytme med blikkboks og småstein. og ventet
på hverandres lyder.
Pedagogene i Leistad barnehage

KUNSTNERENS PERSPEKTIV
Jeg synes prosjektet har vært ekstremt meningsfullt, lærerikt
og inspirerende. Jeg håper lignende prosjekter vil finne sted
i fremtiden, da jeg mener det har et stort utbytte både for
barna, de ansatte og kunstneren. Et prosjektbasert tilbud
som dette vil selvsagt aldri kunne tilby det samme resultatet
og omfanget som et regelmessig tilbud vil gi, og hvis man
ser slik på det, så har jeg bare nådd en brøkdel av mine
ambisjoner og målsetninger. Det sier muligens også noe
om mine ambisjoner og tanker på forhånd. Når det er sagt,
så er prosjekter som dette et viktig ledd i utviklingen av
eventuelle regelmessige tilbud. Og pilotprosjekt som dette er
forhåpentligvis også med på å oppnå resultater som kan gi
ringvirkninger og føre til økt tilbud, samt refleksjon rundt
de allerede eksisterende tilbudene. Jeg nådde mange av
mine personlige mål, noe som jeg tar med meg videre i min
personlige utvikling som utøvende musiker. Jeg håper og tror
at også barna og de ansatte fikk noen nye perspektiver med
seg som følge av dette prosjektet.
Hvis jeg skulle gjort det igjen, så ville jeg nok prøvd å gjøre
meg enda mer uavhengig av mine instrumenter, og basert
det enda mer på elementer som allerede var i rommet. I
tillegg burde jeg vært bedre på å aktivisere de ansatte. Jeg
vil trekke frem at barnehagen og de ansatte gjorde min jobb
mye mer givende og inspirerende ved å stille med helt blanke
ark og helt uten fordommer om hva en kunstner i barnehage
skulle og kunne være. Hvis dette prosjektet skal gjøres i
andre barnehager, er det en forutsetning at alle parter er
like dedikerte og engasjerte som alle har vært i dette tilfellet.
Det gjelder også for eventuelle fremtidige kunstnere som skal
være med. Det er ikke gitt at dette funker. Et slikt prosjekt er
faktisk en enestående mulighet for en utøvende kunstner til
å reflektere og komme nærmere sine kjerneverdier.
Dette har vært et viktig prosjekt på så utrolig mange måter.
Og jeg håper refleksjonene og resultatene vi har oppnådd, gir
ringvirkninger.
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DET MAGISKE ROMMET
– EN SCENEKUNSTNER PÅ BESØK

Det magiske rommet er et prosjekt utviklet av Skatval
barnehage og Mari Moe Krysinska. Skatval barnehage
ligger i Stjørdal kommune. I prosjektet deltok de eldste
barna, førskolegruppen på 21 barn og pedagogene Åsta
Spjøtvoll Bjerve og Bente Johnsen. Kunstner i prosjektet
var Mari Moe Krysinska, som er utdannet innenfor drama
og teatervitenskap. Hun jobber freelance som dramaturg,
dramatiker, sceneinstruktør og skuespiller. Hun har over
seks kunstnermøter jobbet med barna og deres uttrykk
innenfor drama.

MÅL FOR PROSJEKTET

Mål for barnehagepersonalet:
• å lære noe nytt innenfor skuespill/improvisasjon
•

å bli kjent med kunstner og knytte relasjoner

Mål for kunstneren:
• å få større forståelse av målgruppen
•

å få nye impulser til nytt materiale

•

å beholde min egen åpenhet og spontanitet i
møte med barna

•

å klare å ta imot impulser og hele tiden se om de
kunne tas videre

Følgende mål har vært retningsgivende for Det magiske
rommet:

UTSTYR
Mål for barna:
• å få impulser til å lage en historie ut fra egen fantasi
•

å få en utvidet forståelse av teater/scenekunst som noe
mer enn å sitte i en mørk sal å se på

•

å få kjennskap til og erfare improvisasjon

I prosjektet stod kunstnerne fritt til å selv velge hvor mye
og hvilket utstyr de ville bruke. Her er Mari Moe Krysinskas
utvalg:
• noen nøkkelkostymer, for eksempel en rød kappe til
Rødhette, et heksekostyme eller noe som kan passe til
karakterene som barna møter

•

å bli kjent med noe nytt og få nye opplevelser

•

kostymer/rekvisita

•

å oppleve samspill med skuespiller, andre barn og
personale

•

teatersminke

•

å få felles opplevelser i møte på tvers av baser

•

projektor/lerret

•

musikk
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BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRINGEN
KUNSTNERMØTE
Den første gangen Mari skulle møte barna, hadde hun
forberedt en felles samling med alle de 21 barna. Hun
gjennomførte ulike øvelser, som hermelek og navnerunde,
før barna ble delt i fire grupper med en voksen som fulgte
hver gruppe. Barna skulle lage sine egne historier sammen
med de voksne på ulike steder i barnehagen. Historiene
skulle helst være uten ord, dramatisert til musikk. Etter at
alle gruppene hadde fått tid til å jobbe med å utvikle sin
historie, fikk alle gruppene vise fram det de hadde laget, for
de andre gruppene. Økten ble avsluttet med en felles samling
med en felles sang. Dette opplegget ble gjennomført de to
første kunstnermøtene og tok rundt to timer å gjennomføre.
Dette opplegget fungerte i første omgang greit. De ansatte
og barna lagde fine, små historier ut fra utstyret de hadde
på de ulike stedene. Jeg gikk mellom de ulike gruppene
og hjalp litt til med å finne noen ulike karakterer og plot.
Jeg ga dem også noen nøkkelkostymer og rekvisita som
kunne hjelpe. Barna og de ansatte jobbet hardt og fant på
noen flotte historier som hadde noen originale vendinger.
Mari Moe Krysinska

FØR GJENNOMFØRINGEN
Det ble gjennomført et forberedelsesmøte før oppstart,
der kunstneren og barnehagen diskuterte prosjektet
og gjennomføringen. Det ble gjort klart at dette var et
utviklingsarbeid, der målet var å gjøre seg noen erfaringer
med et samarbeid mellom barnehage og kunstner.
Jeg hadde noen tanker om å lære noe jeg ikke visste fra før.
Dette kunne være å lære om denne spesielle aldergruppen
(5-åringer). Hva er de opptatt av? Hva tenker de på?
Hvordan er det å kommunisere som kunstner med en
femåring? Ville jeg oppnå god kontakt med gruppen, og
oppnå tillit hos barna slik at de kunne slappe av og la
seg rive med i en fiksjon? Et annet viktig spørsmål: Hva
tenker personalet om prosjektet? Har de valgt det selv?
Jeg så utfordringen i å jobbe med en stor gruppe barn
og ansatte. Jeg var ikke helt sikker på hvordan jeg skulle
gripe dette an.
Til sist vil jeg si at jeg lenge har vært opptatt av det jeg
synes er en undervurdering av kunst for og med barn.
Det er tradisjonelt forbundet med nokså lav status å
jobbe med kunst for og med barn. Jeg vil gjerne være
med på å arbeide for en økende respekt for dette feltet.
Mari Moe Krysinska

Disse fire forskjellige historiene ble produsert:
1. Kampen på Slottet med den farlige dragen
2. Den kongelige familien som gikk tom for kaffe
3. Den mystiske tyven på Bentes Pizzarestaurant Prix
4. Trollet og den lille familien
Besøk nummer to fungerte ikke like godt. En grunn til det
kan være at barna var ferdige med historiene. En annen
mulig grunn kan være at det var andre voksne med denne
gangen, slik at de ikke kjente historien som var laget forrige
gang. Det ble en kaotisk opplevelse for barn og voksne, de
ansatte var ikke så fornøyde og følte seg usikre. Det fungerte
heller ikke så godt å gå mellom de ulike stedene der barna
skulle vise fram historien sin.
Grunnen til at jeg valgte dette: Jeg trodde at det kunne
fungere, og at barna skulle være roligere enn det de var.
Jeg hadde nok også misforstått en veldig viktig ting: Da
jeg ble spurt av styreren, fikk jeg spørsmål om å gjøre
et «teaterprosjekt». Jeg er først og fremst instruktør,
og visste ikke at det var skuespiller-rollen som var
etterspurt. Etter evalueringen med alle etter gang to,
forsto jeg at oppdragsgiveren først og fremst hadde tenkt
på en skuespiller. Etter dette tenkte jeg litt annerledes på
oppgaven, og det hjalp nok litt på å forstå hva det var
som kanskje kunne fungere.
Mari Moe Krysinska
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I refleksjonssamtalen i etterkant av gjennomføringen var alle
enige om at det måtte gjøres endringer, og det ble tatt en
avgjørelse om å ha barna i mindre grupper, slik at Mari ikke
måtte jobbe med alle samtidig.
Etter andre gang Mari besøkte barnehagen, forandret
vi på opplegget. Vi måtte gjøre endringer fordi vi så at
barna ikke var så opptatt av å vise fram det de hadde
laget. De var her og nå, og jobbet bra når de var i grupper.
Men det ble mye fram og tilbake når vi skulle framføre,
og barnegruppen ble urolig. Vi hadde snakket lite om
rollen til personalet før vi satte i gang. I etterkant ser
vi at det kunne vært greit å ha avklart på forhånd. I
gjennomføringen tok de voksne oppgavene på sparket og
satte i gang med dramatiseringen. De to første øktene
hadde vi en stor rolle for å samle barna til en felles
historie og utvikle den, samtidig som vi måtte ta oss av
barna. Vi skulle også være skuespillere.
Pedagogene i Skatval barnehage

De fire siste gangene ble barna delt i grupper på tre–fire
barn som var satt sammen av de ansatte i barnehagen.
Pedagogene mente at gruppene på fire ble mer dynamiske
og aktive enn gruppene på tre. Mari hadde klargjort et rom,
Det magiske rommet, og forberedt ulike karakterer barna
skulle få møte. Hver gruppe holdt på i 15–20 minutter.
En kjent voksenperson var med inn i rommet og inn i
fiksjonen og støttet Mari der det var nødvendig – særlig om
noen ble redde eller urolige.
Mari tok utgangspunkt i en rammefortelling. Nedenfor
er utgangspunktet for den første historien beskrevet.
Fortellingen ble brukt som en ramme, og barnas forslag og
innspill ble tatt med inn i historien. Det ble en interaktiv
dramaturgi med reell medvirkning, der overraskelser og
utfordringer dukket opp gjennom barnas fantasi. Historien
kunne ta en helt annen vending i samspillet med barna, og
Mari måtte improvisere underveis.

HISTORIERAMME
Barna kommer inn i et ferdig rigget rom med lerret med
bilder fra en magisk skog og et magisk slott. Når barna
kommer inn, ligger Rødhette inne i rommet og sover. Det
spilles rolig musikk. Rommet er mørkt og kun opplyst av
bildene på lerretet.
Rødhette våkner og er glad for at barna har kommet. De
kan hjelpe henne med å lete etter to venner som har gått
inn i skogen. De heter Hans og Grete. Barna får utdelt
hver sin «Magikerhatt» og får sminket på seg røde kinn og
fregner. En får ansvaret for å holde en kurv. Nå skal de lete
etter steinene som Hans og Grete har lagt ut som spor slik
at vi kan finne dem. Steinene legges i kurven. Barna finner
mange blanke og blå steiner. Etter hvert dukker det opp
noen ekle fingernegler. Rødhette sier at de ikke må være
redde. Rødhette skal gå litt lenger inn for å sjekke om det
er en heks i nærheten. Karakteren går bak lerretet.
Nå kommer det frem en heks med heksenese og et teit
skaut. Hun koster gulvet med heksekosten sin. Så oppdager
heksa barna. Hun spør om barna har sett neglene hennes
noe sted? Barna hjelper heksa på med løsneglene. Så sier
heksa at hun har sett Hans og Grete, og at hun hadde
tenkt å spise dem, men de luktet så dårlig at det var ikke
mulig. Hun konstaterer at disse barna også stinker noe
helt forferdelig. Hun lurer på om de har lest i avisa om
kongen som prøver å finne noen som kan få hans sure
datter til å smile. Heksa lurer på om barna kan noen vitser.
Barna forteller vitsene de kommer på. De blir enige om at
de skal dra til slottet for å prøve å få prinsessa til å smile.
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Heksa går inn en tur for å ringe kongen. Kongen kommer
frem fra bak lerretet. Han har støv på hjernen og reagerer
sterkt på at barna er så støvete. De må igjennom et lite
ritual med støvtørking før de tar en prat. Kongen sier at det
er litt trist at datteren hans aldri har smilt. Men han tror
det kanskje er fordi hun alltid har vært helt alene, og fordi
hun ikke har noen å leke med. Han lurer på om barna har
opplevd dette noen ganger. De snakker litt om dette. Så går
kongen og henter prinsessa.
Prinsessa kommer frem, sur og tverr. Barna må fortelle
vitsene sine, og de er nokså morsomme. Prinsessa må le.
Hun synes egentlig at det er fint at barna kom for å snakke
med henne. Det var egentlig litt kjedelig før de kom. Hun
lurer på om de blir med og danser litt. De danser sammen.
Så må barna hjem. Rødhette kommer tilbake (eller heksa).
Barna og karakteren lister seg stille gjennom skogen. Det
er en magisk elv der som ingen må røre. Når de kommer
tilbake til Rødhettes skog, blir de enige om å treffes senere
en gang. Men de har fortsatt ikke funnet Hans og Grethe.
Letingen kan fortsette i andre deler av barnehagen (om
barna vil fortsette rolleleken selv).
Barna hadde mange forslag og innspill underveis; da heksa
mistet stemmen, for eksempel, mistet alle barna stemmen
også. Barna brukte kroppen og dramatiserte, blant annet
var det en gutt som forsøkte å finne stemmen til heksa, og
latet som om han fant noe mat som heksa måtte spise for
å få stemmen tilbake. Barna løste også problemet med å
få prinsessa blid, ved å fortelle vitser. «Skal jeg fortelle en
vits? Katta med slips. Si lilla. Du er en gorilla.»
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REFLEKSJONER OM GJENNOMFØRINGEN

Pedagogene og kunstneren har i etterkant av prosjektet gjort
seg noen tanker om gjennomføringen av prosjektet. De har
reflektert over hvordan de synes prosjektet fungerte, om
målene ble nådd, og om det er noe de ville gjort annerledes.
De har også gjort seg noen tanker om hvilken kunnskap og
erfaring de sitter igjen med etter at prosjektet er avsluttet.

BARNEHAGENS PERSPEKTIV
Gjennom prosjektet fikk barna vise ulike sider ved seg selv til
de andre barna, og noen ble kjent med nye sider ved seg selv.
Det var viktig for at prosjektet skulle fungere, at noen faste
voksne var sammen med de barna som trenger ekstra støtte
og veiledning. De voksne ble bedre kjent med barna gjennom
de ulike aktivitetene, og så nye sider ved dem. For eksempel
ble en gutt som var tøff utad, redd underveis fordi han levde
seg så mye inn i rollene. Et annet eksempel var et barn som
fikk vise sin kompetanse i dramaleken, og dermed fikk en
høyere status i barnegruppa.
Vi fikk et godt samarbeid med Mari, med åpenhet og
nysgjerrighet for hverandre. Vi ser det er viktig at barn får
medvirke, for å ha deres interesse og fokus. Prosjektet har

gitt oss glede, inspirasjon, mestring og nye kunnskaper om
improvisasjon og teaterkunst.
Barna har fått felles opplevelser som de snakker om. Det har
vi allerede sett effekten av i ettertid. «Husker du heksa? Fant
dere Hans og Grethe? Vi går og ser etter dem! Ble prinsessa
blid? Hvilken vits sa dere?» Barna var nysgjerrige på hva de
andre hadde opplevd, noe som skapte undring og samtaler
barna imellom.
Refleksjonene vi hadde etter hvert kunstnermøte, var viktige
for arbeidet i prosjektet. Det ble satt av tid, og det var viktig
for oss. I refleksjonene fikk vi gått gjennom: Hva gikk bra?
Hva gikk ikke så bra? Hva skal vi endre? Hva fungerte? Hva
så vi i barnegruppa? Hva så Mari? Vi fokuserte på at det
skulle være til det beste for barnet. Vi planla neste gang og
var dermed forberedt på hva som skulle skje.
Vi valgte å ha med 5-åringene i barnehagen, en gruppe på
21 barn. Det er en stor gruppe barn, og vi ble veldig opptatt av
organisering de første gangene. Vi i barnehagen ville gjerne
ha alle med slik at de fikk felles opplevelser som samlet dem
som gruppe.
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Mari har tilført mystikk og uforutsigbarhet. Barna kjente
henne ikke, og hun kunne gjøre akkurat hva hun ville ut fra
sitt fag. Vi i barnehagen arbeider mer etter mål og didaktisk
tenkning. Personalet har sine roller med barna, en kunstner
kommer inn med en annen rolle, og kan dermed gjøre andre
ting. Hun har vist oss hvordan vi kan arbeide med rekvisitter,
og hvordan vi forsterker barnas uttrykk og historier sammen
med dem.
Pedagogene i Skatval barnehage

KUNSTNERENS PERSPEKTIV
Jeg har lært veldig mye av å gå inn i en barnehage og prøve
å jobbe kunstnerisk med en gruppe barn sammensatt av
21 helt forskjellige individer. Selv om de tilhører samme
aldersgruppe, er de svært ulike.
Seks møter uten å ha gjort noen erfaringer på forhånd, er
kort tid. Jeg tenker nå etter endt prosjekt at det er først nå jeg
virkelig er i stand til å lage et bra opplegg. Det hadde derfor
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vært fint å fortsette videre. Det hadde også vært interessant å
gå inn i en annen barnehage nå, og sammenligne.
Jeg føler meg også klar for å ta prosjektet videre både
formmessig og karaktermessig. Nå kunne jeg godt ha tenkt
meg å jobbe mer med å gjøre rommet enda mer magisk. Jeg
kunne godt tenke meg å finpusse de ulike elementene og
jobbe mer med karakterene. Det hadde vært svært spennende
å ta det videre og spille det for ulike barnehager.
Det viktigste kunstneriske funnet er for meg en enda større
respekt for å jobbe med barn og kunst. Jeg mener at man
i denne rammen kan gå inn i en kunstnerisk dialog med
barna som åpner mange dører inn til et nytt og felles univers.
Det blir en slags performance der barna opplever verdenen
fra utsiden som observatører når de stiger inn i rommet, men
også får muligheten til å gå inn og forme sin egen historie.
Jeg kunne godt tenke meg å jobbe mer med dette.
Mari Moe Krysinska
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HVA KAN EN KUNSTNER BIDRA MED I BARNEHAGEN
FOR Å UTVIKLE BARNEHAGEN SOM KULTURARENA?

AV MORTEN SÆTHER

Prosjektet Kunstner i barnehage har vært et utforsknings
prosjekt der Skatval barnehage i Nord-Trøndelag og Leistad
barnehage i Brundalen barnehager i Sør-Trøndelag inviterte
kunstnere til sine barnehager. Skatval barnehage valgte å
samarbeide med skuespilleren Mari Moe Krysinska, som
skulle jobbe med 5-åringene. Leistad barnehage valgte
musikeren Tollef Østvang, som skulle jobbe med de yngste i
barnehagen. Kunstnerne hadde ingen erfaring fra kunstnerisk
arbeid med barn i barnehagealder før dette prosjektet, og de
ga uttrykk for at de så dette som en god mulighet til både
å utvikle seg som kunstnere og å utvide sitt kunstneriske
virke.
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver
poengterer at barnehagen som kunst- og kulturarena
skal omhandle kunst og kultur for, med og av barn
(Kunnskapsdepartementet, 2011). Ideen med prosjektet
Kunstner i barnehage var at utøvende og profesjonelle
kunstnere skulle komme til barnehagen for å bidra til et løft
for barnehagen som kulturarena.

I det følgende diskuteres noen omdreiningspunkter som
gjennom prosjektet har utkrystallisert seg som særlig
sentrale. Det handler om hva kunstneren spesielt kan tilføre
barnehagen, og hva profesjonene kan lære av hverandre
med tanke på å heve nivået på det kunstneriske innholdet i
barnehagen. De sentrale omdreiningspunktene som har vært
vektlagt i det kunstneriske arbeidet, er relasjonell estetikk,
skapende medvirkning og improvisasjon.
Helt grunnleggende for dette prosjektet har vært at
barnehagelærerne og kunstnerne har reflektert sammen over
hva et godt kunstnerisk innhold kan være for de aktuelle
barnegruppene.

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
Barnehagen som kulturarena skal bygge sitt innhold
på et vidt kulturbegrep og på et helhetlig læringssyn
(Kunnskapsdepartementet, 2011). Det betyr blant annet at
kunstnerisk aktivitet, lek og arbeid med estetiske uttrykk
skal være vesentlige deler av barnehagehverdagen.
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Kunst, kultur og kreativitet er ett av syv fagområder i
barnehagen. Det skal bidra til å framheve barnehagen som
kulturarena blant annet slik (Kunnskapsdepartementet,
2011, s. 36):
Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst
og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. [...] Barn
skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom
rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn
få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse,
eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og
kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer
som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans,
drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.
Aktørene i dette prosjektet har vært kunstnere fra kunstfagene
musikk og teater. I samsvar med intensjonen i rammeplanen
har kunstnerne lagt vekt på at den kunstneriske aktiviteten
skulle utgjøre en del av barnehagehverdagen, i stedet for å
satse på «enestående» konserter eller forestillinger.
Barnehagens sterke uttrykkstradisjon er basert på barnets
frie utfoldelse. Det kommer gjerne i forgrunnen framfor
kunstfaglige kunnskaper om virkemidler, teknikker og en
bevisst pedagogikk for kunstfaglig arbeid med barn (Sæbø,
2008). Sæbø hevder at barn trenger inspirasjon fra ulike
kunstopplevelser, og erfaring fra arbeid med forskjellige
kunstneriske virkemidler. Med kunstnere i barnehagen er
nettopp muligheten til stede for å lære mer om teknikker,
virkemidler og estetisk refleksjon. Skuespilleren i dette
prosjektet viser hvordan hun med sin kompetanse bruker
kunstneriske virkemidler som kropp og stemme gjennom
grunnelementene figur, fabel, rom og tid (Sæbø, 2010).
Musikeren viser sin ekspertise i hvordan musikalske
grunnelementer som klang, dynamikk, rytme og tempo
brukes for å skape varierte uttrykk (Sæther, 2012).
Rammeplanen poengterer som nevnt også at barnehagen
som kunst- og kulturarena skal omhandle kunst og kultur
både for, med og av barn (Kunnskapsdepartementet, 2011).
I dette prosjektet er kunst for og med særlig vektlagt. Det
betyr at barn både skal kunne delta i spontane kunstfaglige
dialoger med personalet, og møte kunstuttrykk i mer
tradisjonelle formidlingssituasjoner. Dette har også utgjort
rammebetingelsen for dette prosjektet. Det har vært satset
på at samspillet mellom både kunstneren, barna og de
ansatte skulle fungere godt. Gjennom refleksjonsmøter blir
ulike kunstpedagogiske grunnsyn diskutert. En konklusjon
i denne sammenhengen handlet om at barna skulle få
muligheten til å være medskapende, og at ferdige produkter
ikke skulle vektlegges. Erfaringsmessig kan forventninger
til produkter hemme opplevelser og prosesser. Kunstneren
eller barnehagepersonalet blir mer «styrende» for å få til
gode konserter eller forestillinger som foreldre eller andre
skal overvære (Sæther, 2011). Et ønske har vært at den
kunstneriske opplevelsen og det kunstneriske uttrykket
skulle bæres av de som deltok, en idé inspirert av en
relasjonell estetikk.
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RELASJONELL ESTETIKK
Dialogen er uansett vesentlig i kunstformidling, med tanke
på kunst både for og med barnehagebarn. I kunstfaglig arbeid
med denne aldersgruppen er samhandling og relasjonelle
aspekter sentrale. Komponisten, musikeren og pedagogen
Tony Valberg skriver om relasjonell estetikk, og mener
at relasjonelle aspekter mellom barnehagebarn og deres
medopplevere er et særlig sentralt aspekt i forholdet mellom
kunst og barns kunstopplevelse (Valberg, 2008). Valbergs
refleksjoner er i hovedsak knyttet til kunstvirksomhet med
de yngste barna i barnehagen. Barn i denne aldersgruppen
deltar ikke i forestillinger eller konserter alene, men i
medopplevelse med for eksempel kunstneren eller andre
voksne i barnehagen. Dette understreker at personalets
holdninger til kunstuttrykkene, og felles forberedelser og
etterarbeid rundt en musikkaktivitet eller et teateruttrykk, er
en vesentlig del av kunstopplevelsen.
Begrepet «relasjonell estetikk» ble introdusert av
kunstkritikeren og kuratoren Nicolas Bourriaud i diskusjoner
om samtidskunstens form. Bourriaud framhever møtet med
kunstuttrykket som mer viktig enn kunstuttrykket i seg selv,
og mener samtidskunstens form inviterer til varig møte
(Bourriaud, 2007). I denne sammenhengen kan vi se det
relasjonelle aspektet knyttet til opplevelse av kunstneriske
uttrykk. Valberg er mest opptatt av menneskene som opplever
kunstuttrykkene, framfor kunstens form (Valberg, 2008).
I kunstformidling for barn i barnehagealder er det kanskje
særlig grunn til å legge vekt på relasjonelle aspekter som
handler om kunstmøter mellom kunsten og barnet, og som
inkluderer de ansatte i barnehagen. Et fokus som inkluderer
både kunstuttrykket og menneskene i relasjonstenkningen
finner vi også hos musikkforskeren Christopher Small
(1998). Han ser musikk som noe som praktiseres og deles,
og poengterer betydningen av å gjøre musikk. Musikk blir da
snarere et verb (to music) enn et objekt (the music) (Small,
1998). Small benytter selv begrepet musicking når han
formidler begrepet musikk.
I prosjektet Kunstner i barnehage har musikeren Tollef
nettopp valgt en innfallsvinkel som er i tråd med Valbergs
oppfatning av relasjonell estetikk og Smalls musikksyn.
Han benytter improvisasjon i her-og-nå-situasjoner, noe
som har vært kjernen i musikerens tilnærming til å skape
kunstuttrykk i barnehagen. Musikeren flyttet etter hvert
oppmerksomheten fra musikalsk aktivitet kombinert
med verbal kommunikasjon over til ren musikalsk
kommunikasjon. Musikeren kommenterer følgende:
Det musikalske samværet skulle handle om
kommunikasjon gjennom lyd og rytmer. Med de yngste
barna i barnehagen som deltakere lå det «begrensninger»
i bruk av verbalspråk som viste seg å være gull verdt.
Musikeren opplevde etter hvert at barna og han kunne
«snakke» sammen gjennom lydene de laget. Musikeren
responderte på barnas lyd og bevegelse, noe som overrasket
og engasjerte barna. Innimellom improviserte musikeren
fram groover som inntonet seg med barnas musikalske
innspill.
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I barnehagesammenheng er det særlig relevant å kunne
diskutere musikk som en handling som har betydning i
et her-og-nå-perspektiv, altså knyttet til opplevelser delt
med andre. Med dette som bakteppe kan det synes som et
fruktbart valg å støtte seg til Valbergs tenkning i diskusjoner
om barnehagen som kulturarena, og i diskusjoner om
musikkformidling og eventuelle konsertproduksjoner med
de aller yngste (Valberg, 2008).
I arbeidet med de yngste barna i barnehagen er uformelle
opplevelser og læringssituasjoner vel så viktig som planlagte
og tilrettelagte musikkaktiviteter. Barn i barnehagealder
uttrykker opplevelser gjennom spontane estetiske aktiviteter.
I musikalsk sammenheng viser barn at de lytter, ved
å respondere musikkopplevelsen med kroppslig, aktiv
deltakelse. Dette er perspektiver som barnehagepersonalet i
dette prosjektet poengterer overfor kunstnerne.
Den kroppslige, sanselig sterke og umiddelbare
musikkopplevelsen kjennetegner ikke minst «toddlerens»
omgang med musikk. Toddler er et begrep som betyr «de
som stabber og går», noe som kjennetegner ett- og toåringer
i barnehagen (Løkken, 2005). Vi kan se barn gyngende eller
snurrende som ivrige deltakere når noe gjenkjennbart dukker
opp (Vist, 2005). Kroppen er utgangspunktet for at musikken
kan la seg sanse. Følelser og musikk blir virkelig når kroppen
inngår i dialog med dem.
Valberg (2008) hevder at kunnskap om målgruppen kan øke
kunstnernes bevissthet om egne forutsetninger, verdier og
forestillinger, men at de nødvendigvis deles av målgruppen,
og at en slik erkjennelse nødvendigvis ikke omgjør kunst
til pedagogikk. Hvilket kunstnerisk eller kunstpedagogisk
grunnsyn kunstneren har, er avgjørende for både innholdet
og hvordan kunstneriske prosjekter arter seg. Her er en
kommentar til hvordan musikeren uttrykker sitt musikksyn i
dette prosjektet:

SKAPENDE MEDVIRKNING
I teaterarbeidet i Skatval barnehage valgte skuespilleren også
å arbeide med skapende prosesser. Skuespilleren la opp til en
veksling mellom spill for barn og skapende medvirkning fra
barnas side. Som impuls skapte skuespilleren et magisk rom
som inneholdt elementer og rollefigurer fra kjente eventyr.
Her møtte vi Hans og Grete, Rødhette, heksa og prinsessa.
Å kunne gi gode impulser som setter i gang barns fantasi,
er helt vesentlig for estetiske prosesser. Impulsen, i denne
sammenhengen Det magiske rommet, fungerte som en
motivasjon til handling fordi sterke følelser gir en følelse
av ubalanse. Skuespilleren skapte sin egen historieramme
for dramaforløpet. Det skapende dramaforløpet har vært
inspirert av Malcolm Ross’ modell for kreative prosesser
(Ross, 1978, s. 81). Dramaforløp er en samlebetegnelse for
ulike dramaaktiviteter.
I denne sammenhengen forklares dramaforløpet som en
strukturert arbeidsform som ledes av en lærer eller skuespiller
i rolle med rom for barns innspill og egen lek (Larsen, 1997).
Det kunstneriske perspektivet er opplevelsen av samspillet,
leken og erfaringene med de dramaturgiske virkemidlene.
Barnehageloven § 3 om barns rett til medvirkning innebærer
at barn blir medfortellere i sitt eget liv i barnehagen. Barns
egen kulturskaping gjennom lek og estetiske aktiviteter og
gjennom deres estetiske innstilling til livet har betydning
for barns dannningsprosess (Amundsen, 2011). I Skatval
barnehage jobbet skuespilleren Mari nettopp med at barna
skulle få være medfortellere i forestillingen. Rom for undring
og medvirkning skulle være det sentrale i den kunstneriske
prosessen. Det kan se ut til å være likhetstrekk mellom barns
undring og den voksne kunstners undring. Kunstneren lar seg
på samme måte som barna henføre til en lekende væremåte.
Kunstneren må ha mot til å stå i det åpne, hun må utfordre
det befestede og komme til nye erkjennelser. Skuespillerens
særlige bidrag i dette prosjektet har nettopp vært hennes mot
til å skape i det åpne, noe som er et særtrekk hos kreative
personer (May, 1994).

Musikerens musikalske grunnsyn vises gjennom en
kroppsliggjøring av musikk der stemmen er det opprinnelige
musikkinstrumentet. Som jazzmusiker har Tollef tilnærmet
seg musikkinstrumentet gjennom nærhet til stemmen, og
alle andre musikkinstrumenter vil på en måte være som en
omvei til musikken vi ønsker. Dette utgangspunktet ville
være utmerket for musikalske uttrykk i småbarnsavdelingen
i barnehagen. Gjennom klapping, tramping og stemmebruk
kjennes lyd og rytme fysisk på kroppen. Det å spille litt
på de fysiske bevegelsene en lyd fører med seg, var noe
kunstneren bevisst brukte med barna. Variasjoner med
bruk av både sterke, svake, lyse og mørke lyder, produserer
ulike vibrasjoner. Dette bidro til at barna kunne føle lyden
direkte med kroppen (Sæther, 2015).
I Skatval barnehage, der skuespilleren skaper en forestilling
med barna, trekkes både barna og de ansatte med i
forestillingen som framføres, samtidig som den skapes.
«Kunstverket» skapes her og nå i et uttrykk som eies av
alle involverte. Dette er også et eksempel på en relasjonell
estetikk og en musicking i teaterform.
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Skuespilleren sier selv om prosessen:
Jeg ønsket å utforske barnas møte med fiksjon og
fortellinger der lek med roller og fortellinger er det
sentrale. Jeg ønsker også å utvikle min egen spontanitet
og improvisasjon i dette arbeidet.

IMPROVISASJON
Et begrep som går igjen hos både barnehagelærerne og
kunstnerne i de to barnehagene, er betydningen av å kunne
improvisere. Barnehagelærerne uttrykker behovet for å endre
oppmerksomhet og aktivitet ut fra barns spontane innspill og
hendelser. Det gjøres ut fra en fortrolighetskunnskap, som
bygger på god kjennskap til det enkelte barn. Kunnskap kan
sies å være taus fordi den ikke uttrykkes eksplisitt (Polanyi,
2000). På samme måte kan musikeren være fortrolig med
musikalske improvisasjoner uten at en reflekterer over alle
valgmulighetene, det kan for eksempel handle om å forklare
hvordan en stortromme lyder, om en ikke har hørt en
stortromme tidligere. Denne implisitte kunnskapen hos begge
profesjonene blir artikulert i disse kunstprosjektene, om ikke
verbalt. Faglig kompetanse og åpenhet for improvisasjon
har vært selve nøkkelen til kvalitet i prosjektet Kunstner i
barnehage.
Musikeren sier følgende:
En utøvende musikers største utfordring er å være nullstilt
og til stede i øyeblikket. Man kan ikke tenke og utøve
samtidig. Refleksjon og analyse skal gjøres før og etter,
men aldri i løpet av utøvelsen. Det å stille med «blanke
ark» uten fordommer, normer og regler for det musikalske
samspillet er jo nettopp den egenskapen barn er så heldig
å være i besittelse av. Denne overføringsverdien er gull
verdt for en utøvende musiker. For oss er målet å være
så ærlig og til stede i situasjonen som overhodet mulig,
samtidig som fantasien skal kunne flyte fritt. Det å
samarbeide med barn blir derfor en veldig nyttig trening
på fokus og tilstedeværelse. Barn er de mest ærlige og
oppriktige lytterne og deltakerne en musiker kan omgås
med. Det er blant annet derfor slike prosjekter er viktige
også for kunstneren.

HVA ER DET KUNSTNERNE HAR
BIDRATT MED I BARNEHAGEN?
Personalet i barnehagen som hadde musikeren på besøk,
sier de har fått nye erfaringer med kunstnerisk aktivitet i
barnehagen. Gjennom musikalske opplevelser der «sansing,
eksperimentering og skapende kommunikasjon» har stått
i fokus, har de fått utvidet sitt syn på hva musikk og
kunstnerisk aktivitet i barnehagen kan være. I møte med
kunstneren har barna fått rike muligheter til selv å kunne
uttrykke seg estetisk. Personalet i barnehagen mener at
kunstneren har bidratt med en kreativitet og musikalsk
ekspertise som har gitt ideer og løftet arbeidet med kunst og
kultur i barnehagen betydelig.

20

Jazzmusikeren har blant annet bidratt med sine erfaringer
innenfor improvisasjon. Alt blir ikke slik en alltid tenker,
sier musikeren. Barna kommer ofte med overraskende
reaksjonsmønstre som vi ikke har forutsett, men dette har
jo også skapt spenning og drevet det musikalske samværet
videre. Musikeren har evnet å møte barns innspill og
impulsivitet.
I barnehagen som hadde skuespilleren på besøk, utrykker
personalet at skuespilleren har tilført spenning, mystikk og
uforutsigbarhet. Barna kjente henne ikke fra før, og hun
hadde derfor stor frihet til å forme sin egen rolle i barnehagen.
Hun kunne få lov til å «bare» være kunstner, i motsetning til
de andre voksne i barnehagen som veksler mellom mange
roller. Personalet sier at de har lært mye om hvordan for
eksempel rekvisitter og kostymer forsterker uttrykket til
barna, og hvordan de er avgjørende for å kunne holde på
fiksjonen. Skuespilleren er ekstra dyktig til å være i en rolle,
og gjennom erfaring med improvisasjon viste skuespilleren at
hun klarte å svare på innspill fra barna og samtidig holde på
karakteren. Personalet i barnehagen mener at kunstneren har
bidratt med kreativitet og teaterfaglig ekspertise, med særlig
kompetanse innenfor bruk av de dramatiske virkemidlene.

AVSLUTNING
Samarbeidet mellom profesjonene om å utvikle nytt innhold
kan gi spennende kunstmøter for barn i barnehagen, om
en makter å la profesjoner med både kunstneridentitet og
pedagogidentitet få plass. Ifølge Valberg (2006) har vi sett
at det råder skepsis til kunstfaglige produkter basert på
kunnskap ervervet innen psykologi og pedagogikk. Tanken
om at kunstproduktet må være forankret i kunstnerens frie
intuisjon, har stått sterkt. Valberg mener det vil være viktig
å ta utgangspunkt i målgruppen i en hvilken som helst
musikkformidling (Valberg, 2006).
En særlig viktig erfaring fra de parallelle prosjektene har
vært at de involverte barnehagelærerne og kunstnerne har
brukt mye tid til refleksjon både i forkant og i etterkant
av kunstmøtene i barnehagen. Dette trekkes fram som
vesentlig for at prosjektene har lyktes. Refleksjonsmøter i
for- og etterkant av de kunstneriske aktivitetene bør sees
på som en sentral del av arbeidsmåten i forbindelse med
gjennomføring av kunstneriske prosjekter i barnehagen. I
begge profesjonene ligger mye fortrolighetskunnskap (taus
kunnskap) som de involverte kan få tak i gjennom faglige
diskusjoner. I refleksjonene artikuleres både kunstnerens og
barnehagelærerens ekspertise. Det klargjør hva kunstnere
kan bidra med, hva profesjonene kan lære av hverandre,
og ikke minst hvordan utvikle barnehagen som kulturarena
(Sæther, 2014).
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TIPS TIL BARNEHAGER SOM ØNSKER
Å SAMARBEIDE MED KUNSTNERE

HVOR STARTER VI?

HVOR MYE KOSTER DET?

Lag en tydelig bestilling. Finn ut hvilken kunstform
barnehagen ønsker å jobbe med, hvor stort budsjett et
slikt prosjekt skal ha, og hvor lenge samarbeidet skal
vare. Tenk også gjennom hvor mange barn som skal være
med i prosjektet, og hvilke voksne som skal ha ansvar for
prosjektet. Skal kunstneren jobbe med barna eller kurse de
voksne, eller begge deler? Skal det være mange korte besøk
eller konsentrert arbeid over noen få dager?

Dette kommer selvsagt an på hvilken bakgrunn
vedkommende har, og det kan være lurt å sende ut en
forespørsel om timepris før man inngår et samarbeid. Ut fra
timesatser kan dere regne ut hvor mange timer dere har råd
til, eller hvor mye det vil koste med et prosjekt av ønsket
omfang. Undersøk med din kommune eller barnehageeier
om hvilke muligheter det er for å få ekstra midler til et slikt
prosjekt.

HVEM KAN VI KONTAKTE?

HVORDAN INNGÅ SAMARBEID?

Dere kan kontakte den lokale kulturskolen, lokale kunstnere
eller kunstpedagoger fra nærliggende skoler/høgskoler.

Om det er et samarbeid i barnehagens regi, kan det være lurt
å lage en skriftlig avtale der dere avklarer omfang, pris og
forventet resultat.
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