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Hva skjer når de yngste barna i barnehagen får oppleve å utforske treskulpturer laget
nettopp for dem med tanke på deres behov for fysisk utforsking og lek med objekter?
Hva skjer i formidlingsaksjonen når førskolelærer og barn sammen utforsker disse objektene?
Hva observerer jeg i situasjonen med tanke på å utvikle ny forståelse for barns kunstmøte
med vekt på dialog med barn i denne aldersgruppa?

Figur 1: Jente 2 år og 3 mnd i interaksjon med skulptur.

Utgangspunkt, bakgrunn og mål
Tre personer i et rom med ulike perspektiver på det som skjer her og nå.
Barnet, førskolelæreren og forskeren. I samme rom, men i ulikt tempo? I samme rom,
men med ulikt blikk? I samme rom, men med ulike relasjoner. Like fullt er vi tre

sammen i dette møtet som utspiller seg med utgangspunkt i barns interaksjon med
skulptur i et lekerom på en småbarnsavdeling.
Utgangspunktet for denne artikkelen er et pedagogisk utviklingsprosjekt jeg har
gjennomført i en småbarnsavdeling. Målet med artikkelen er å sette fokus på noen
sentrale dimensjoner ved de yngste barnas møte med kunst, da definert som visuell
kunst gjennom kroppslig handling, interaksjon og relasjon til andre.
Bakgrunn for prosjektet er et ønske om å knytte undervisning og eget
forsknings- og utviklingsarbeid nærmere praksis. Det er også et mål at erfaringer fra
dette prosjektet kan være med på å øke kompetansen om de yngste barnas
kunstmøter og møter med estetiske objekter. De yngste i barnehagen blir i liten grad
innlemmet i museenes formidlingsvirksomhet. Når institusjoner fokuserer sin
formidling mot barnehager er det nesten uten unntak alltid for de over 3 år. Derfor
er det også et mål med prosjektet å skape formidlingsaksjoner for de yngste barna på
deres premisser i barnehagen.
Aktører og medforskere i prosjektet er studenter med forming som
fordypning ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo, ansatte ved
småbarnsavdelingen da i hovedsak pedagogisk leder, barna ved avdelingen og meg
som lærer for studentene og forsker/deltagende observatør i formidlingsaksjonene.
I undersøkelsen deltok til sammen 14 barn i alderen 14 til 33 måneder. De
fleste barna var der alene med førskolelærer/assistent og meg, men jeg lot også barna
være flere sammen da de selv tok initiativ til det. Formidlingsaksjonene foregikk i et
lite lekerom i tilknytning til avdelingen.

Metodisk tilnærming
Den metodiske tilnærmingen i dette prosjektet kan best defineres som
aksjonslæring eller en form for aksjonsforskning. Postholm (2004) bruker begrepet
interaktiv aksjonsforskning. Hun mener at aksjonslæring gjennom interaktiv
aksjonsforskning er mer enn bare læring på grunnlag av aksjoner. Hun tillegger
aksjonslæringen en utvidet funksjon da de ulike partene gjennom en slik prosess har
anledning til å utvikle forståelse for hverandres praksis som de kan ta i bruk i videre
arbeid. Aksjonsforskning har som mål å endre praksis, produsere kunnskap og
dokumentere endringsprosesser. Aksjonsforskning forgår gjennom samarbeid og
kritisk analyse med feltets deltager slik at det kan føre til profesjonell utvikling
gjennom grupperefleksjon, handling, evaluering og forbedring av eksisterende praksis
(Madsen 2004). Problemstillingen forskeren jobber ut fra skal være forankret i
praksis og målet for forskningene er å utvikle praksis sammen med aktørene i
praksisfeltet. Kunnskap som utvikles i forskningsforløpet skal komme deltagerne i
praksisfeltet til gode. Dette krever samarbeid med praksisfelt i refleksive prosesser.
Forskningsprosjekter må være systematiske og dokumenteres grundig.
Madsen (2004) bruker begrepet aksjonsrettet pedagogisk forskning. Hun
bygger på sosiokulturell forskningstradisjon, aktivitetsteori og aksjonsforskning.
Aksjonsrettet pedagogisk forskning har to formål. Det ene er at jeg som forsker
ønsker å medvirke til å utvikle den praksis som jeg forsker på og det andre er at det
gjennom forskningen skal utvikles ny teori som skal inspirere til refleksjon og handling
for deltagerne i forskningsprosessen og for andre.

Formidlingsaksjonen i småbarnsavdelingen har vært etterfulgt av uformelle
samtaler med personalet. Jeg har valgt å definere disse som ”erfaringsdialoger”. Dialog
er en samtale mellom likeverdige partnere. At partene er likeverdige betyr imidlertid
ikke at de er like i ett og alt. Det er gjerne forskjellene og mangfoldet som gir
samtalen åpning for nye tanker og innfallsvinkler til fenomenet (Tiller 2004). Tiller
bruker også begrepet ”utviklingsdialoger”. Han hevder at begrepet er et av
postmodernitetens godord. Et begrep som forteller om upløyd mark, et felt for
utvikling og nytenkning hvor partene sammen kan møtes for å utvikle ny og bedre
praksis.

Kunstdidaktikk
For å tydeliggjøre de prosesser prosjektet handler om vil jeg definere de som
kunstdidaktiske prosesser. Hva legger jeg så i det begrepet? Mitt fokus i denne
sammenhegn er formidlingsmøter, barnets fysiske interaksjon med skulpturene og
relasjoner mellom aktørene i møtet. Det handler om opplevelse, erfaring og
kunnskap i handling og interaksjon med objekter og mennesker i samme fysiske rom.
Jeg finner begrepet ”kunstdidaktikk” i likhet med Aure (2006) mer adekvat enn
begrepet ”kunstformidling” for å betegne de prosesser og praksiser jeg undersøker
knyttet til kunstobjekter. Kunstformidlingsbegrepet er preget av en tradisjonell
oppfatning om at formidlingen er en enveiskommunikasjon av på forhånd definerte
sannheter. Kunstdidaktikk representerer en mer åpen og horisontutvidende tilgang til
fenomenet kunstmøte.
Endringer i syn på barn og barnekultur krever at det utvikles en ny
kunstdidaktikk. Aure (2006) redegjør for tre retninger eller forankringer innen
kunstdidaktikk: formalestetisk1, danningsteoretisk2 og dialogforankret kunstdidaktikk3.
De to første kunstdidaktiske formidlingstradisjoner ser barnet som mottager av kunst
og kunnskap. Den tredje derimot søker å innlemme barnet i situasjonen ved å ta
barnets egne erfaringer og relasjoner på alvor. Buber mente i følge Aure (2006) at
”et likeverdig subjekt-subjekt-forhold, der barn og unges egne erfaringer stod sentralt,
måtte erstatte formidlingens etablerte subjekt-objekt-forhold for å ivareta det
menneskelige aspektet i undervisningen…”(ibid s. 137).
Dette er en holdning som i dag ser ut til å være gjeldende for manges syn på
formidling av kunst til barn.
I tråd med en postmodernistisk tankegang har Aure (2006) kommet fram til
benevnelsen ”relasjonell-pluralistisk kunstdidaktikk”.
1

Formalestetisk kunstdidaktikk ser verket som selvformidlende i den forstand at verket
vurderes uavhengig av ytre forhold og individuelle fortolkninger. Verket er et estetisk objekt.
Denne forståelsen fremmer et statisk syn på formidlingsaksjonen og kan arte seg som en
kunnskapsoverlevering fra formidler til barn. En ovenfra og ned-posisjon. Formidleren er
eksperten.
2
Den danningsteoretiske kunstdidaktikk ser på kunstverket som et instrumentelt middel for å
danne og oppdra i forhold til samfunnets kulturarv og verditradisjoner. Utvalgte verk ansees
som eksemplariske i bruk mot målet om å føre barn inn i samfunnets kulturelle arv.
3
Dialogbasert kunstdidaktikk baserer seg på eksistensialfilosofi og søker å møte barnet
gjennom å se de som likeverdige subjekt hvor barnets erfaringer står sentralt. Legger vekt på
prosessen og kunstens engasjerende funksjon.

”Denne kunstdidaktiske tilnærming tilstreber å forankre kunsten i samtidens
virkelighetsfortellinger, og i motsetning til en lukket kunstforståelse knyttet til selve
bildet er idealet et verk, som åpner seg for ulike omgivelser, situasjoner og tolkninger”
(ibid s. 143).
Det betyr slik jeg ser det at vi må betrakte barns møter med kunst ikke som et møte
med selve verket, men et møte med verket i den kontekst det formidles i, påvirket av
de relasjoner som oppstår i det fysiske og pedagogiske rom rundt verket i
formidlingsaksjonen, og de til enhver tid skiftende modus barnet er i før, under og
etter den tidsavgrensede formidlingsaksjonen.
Relasjonell estetikk er en kunstfilosofisk retning som tar for seg kunstuttrykk
som et relasjonelt fenomen. All kunst er i og for seg relasjonell i den forstand at den
innehar en sosial faktor og er grunnlegger av dialog. Det som kjennetegner kunstverk
skapt for en relasjonell kontekst er at de innehar en form for intersubjektiv essens.
De viktigste momentene i et relasjonelt kunstverk er interaktivitet, deltagelse og
kollektiv meningsproduksjon. Verket er åpent og inviterende. Kunst er i følge
Borriaud (1998) en møtetilstand. Jeg vil hevde at kunst skapt for de yngste barna i
barnehagen i stor grad bygger på sentrale elementer som kan defineres inn i
relasjonell estetikkforståelse.
I gjennomføringen av prosjektet Klangfugl4 var det mange som undret seg over
at man skulle lage kunst for barn under tre år. Mange fryktet at det genuine i
kunstuttrykket skulle forsvinne når kunstneren var nødt til å tilpasse kunsten til denne
aldersgruppa. Slik jeg ser det har kunstnere i sin kunstproduksjon alltid måttet
forholde seg til strømninger i samfunnet på en eller annen måte gjennom filosofiske,
religiøs, vitenskapelige og politiske strømninger og skifter. Et endret syn på barn og
barndom vil måtte føre til et endret syn på kunst for denne målgruppa og kanskje en
ny type kunst?

Barn som kroppssubjekter

Løkken har i sitt arbeid med det hun definerer som toddlerkultur5 støttet seg
til fenomenologen Maurice Merleau-Ponty og hans tekster knyttet til kroppens
fenomenologi for å si noe grunnleggende om de yngste barna i barnehagen.
”Ved siden av å minne om at tenkningen vår er rotfestet i kroppen, hevdet MerleauPonty at kroppen er personlighetens subjekt, og at det er gjennom kroppen bevissthet
4

Prosjektet” Klangfugl” var et 3-årig prosjekt med mål om å gi små barn 0-3 år estetisk
opplevelse og kunstnerisk inntrykk og erfaring av høy kvalitet, samt øke de voksnes og
samfunnets respekt for den kompetanse små barn har med hensyn til å ta til seg, oppleve og
ha utbytte av kunst og kultur av høy kvalitet. Prosjektet ble sener utviklet til å bli et europeisk
prosjekt.
5
En toddler er et barn mellom ett og tre år. Ordet er egentlig engelsk og kan oversettes med
den som stabber og går, og henspeiler på kroppslig bevegelsesmønster, et karakteristisk
ganglag som er et kroppslig særpreg for aldersgruppen. Toddlerkultur er det sosiale felleskap
blant barn i denne aldersgruppen.

og språk tar form. Med Merleau-Ponty kan vi snakke om intersubjektivitet6 mellom
menneskelige kroppssubjekter, ikke bare på et førspråklig, men også på et tenkende
plan” (Løkken, 2004, 21).
Kroppssubjektet er den aktivt handlende menneskekroppen forankret i verden.
Denne levde menneskekroppen er i verden og våre opplevelse hviler i kroppens
persepsjon som handler om menneskets sansende og fortolkende tilværelse i verden.
Intersubjektivitet mellom små barn handler om at kroppssubjekter med felles
oppmerksomhet om felles intensjoner og mening aktivt søker å samhandle med
hverandre (Løkken, 2005).
I min undersøkelse observerte jeg at barna brukte kroppen på ulike måter
gjennom bevegelse, posisjonering og tempo i sine undersøkelser. De yngste barna har
et rolig tempo i sin utforsking. De sitter gjerne på gulvet. Aker eller krabber rundt og
griper de nærmeste skulpturene noen ganger intensjonsstyrt andre ganger helt tilfeldig.
Møtet med objektet karakteriseres av direkte sanseerfaringen. De kjenner på tekstur,
finner former og hull som fingrene undersøker.
Barns tempo fordrer at kroppen er med. De yngste har et annet tempo i sin
utforsking da de ofte sitter på gulvet. De trenger lengre tid på forflytting og
posisjonering i forhold til skulpturene. De stopper ofte opp som om de tar ”pause” for
så å fokusere på objektet igjen. I flere av mine observasjoner går førskolelæreren
støttende inn i disse ”pausene” og gjennom dialog med kropp, blikk og bevegelse
fortsetter barnet så sin utforsking. Barnets interaksjon med objektene får ofte preg av
repetisjoner.
Når barna går stødig beveger de seg rundt i rommet med skulpturene.
Tempoet øker med større grad av kroppsbeherskelse. Leken preges også av mer lyd,
et raskere og mer energisk kroppsspråk. Buytendijk (Röhtle, 2005) bruker begrepet
”overflod” om barn i denne aldersgruppens bevegelsesmønster som er preget av
vitalitet og fylde. Noen av skulpturene flyttes, løftes og bæres rundt om i rommet.
Noen legges i sofaen, mens andre havner i vinduskarmen. Noen av barna har tydelige
assosiasjoner til skulpturene og innleder en verbal dialog med førskolelæreren.
Barna bruker kroppen aktivt i sitt møte med skulpturene. Sansene er aktive
gjennom taktilsans, syn, smak og hørsel. Kroppen posisjoneres i forhold til
skulpturene; sitte, ligge, stå, gå, holde, skyve, flytte og kaste. Et godt forberedt
kunstmøte for de yngste gir mulighet for at også kroppen er med i erfaringen.

6

Begrep intersubjektivitet i forhold til toddlere kan forstås som ”små kroppssubjekter som
med felles oppmerksomhet om felles intensjoner og mening aktivt søker og samhandler med
hverandre” (Løkken, 2005, 27)

Figur 2: ”Balansekunstner” 2 år og 3 mnd.

Figur 3: ”vise å dele” samspill mellom jenter på
20 mnd

Få, men varierte objekter kan være en fordel. Små barnegrupper og noen
ganger et barn sammen med en voksen kan gi en annen kvalitet i dialogen. Voksne må
kunne gå i interaksjon med barn og ha blikk for barns ulike væremåter. De må ”være
med på leken”. Goldschmied har forsket på det hun karakteriserer som den
”uforskende leken”. Den er fremtredende hos barn mellom 1-2 år. Barn i denne
aldersgruppen trenger nye og varierte objekter som de kan utforske og undersøke
(Pramling, 1995). Garvey (Röthle, 2005) viser til studier av barn som omgås ukjente
gjenstander at leken alltid begynner med en utforskingsfase med ulike kroppslige
aksjoner og et alvorlig blikk, og at barnet gradvis oppdager tingen gjennom en
forsiktig håndtering før barnet finner en lekende måte å anvende dem på.
I mine undersøkelser har jeg eksempler på barn som møter det nye med fryd
og begeistring gestaltet gjennom verbale uttrykk om åååh!” og ”oi!” og med et
kroppsspråk jeg tolker som forventning og begeistring noe som kan værepreget av
relasjonelt betingede faktorer. De eldste av barna på avdelingen (25 til 33 måneder)
assosierer til skulpturene gjennom benevning og bruk av objektene i lek og
samhandling med andre barn og voksne.
For å oppsummere hovedtrekkene i mine funn kan følgende tendenser avleses
i mitt observasjonsmateriale. Jeg vil presisere at alle barna i ulik grad er innom alle
ulike interaksjonsformer i forhold til skulpturene. Jeg har valgt benevnelser som
karakteriserer barnas måte å være i interaksjon med objekter på.
UTFORSKERNE: Direkte i sin sansing, rolig tempo, undersøkende.
Utforskingen er preget av repetisjoner. Interaksjonsformen er mest
karakteristisk for barn mellom 12-18 mnd.

ORGANISATORENE: Fysisk aktive og mobile. De organiserer, flytter og
bærer. Setter objektene inn i lekkontekster. Ofte i samhandling med andre.
Interaksjonsformen er mest karakteristisk for barn mellom 18-30 mnd.
KONSTRUKTØRENE: Assosierer og gir tingene mening og innhold gjennom
verbalspråk. Setter objektene inn i lekkontekster. Stor grad av samhandling
med andre. Denne interaksjonsformen er mest karakteristisk for barn over 30
mnd.

Figur 4: Gutt 18 mnd. Variasjon i form fanges inn
gjennom taktil erfaring. Karakteristisk for
UTFORSKERNE

Figur 5: Små” arbeidere” 20 mnd. flytter skulpturer
fram og tilbake mellom sofa og vinduskarm.
Karakteristisk for ORGANISATORENE

Figur 2: Jente 35 mnd. lager nye former med
objektene. Karakteristisk for KONSTRUKTØRENE

Noen konsekvenser for kunstdidaktisk arbeid med de yngste
barna i barnehagen
Hva betyr dette for rammene rundt et kunstmøte? Å lede en småbarnsgruppe
samlet gjennom en kunstutstilling på museum ser ikke ut til å være løsningen på
hvordan vi skal skape gode kunstmøter for barn.
Å ha tid, og å ta seg tid er to måter å se fenomenet tid på. Tid er relativt. Når
små barn møter kunst må de få tid. Tid til å oppleve, utforske og erfare ut fra egne
forutsetninger f. eksempel eget tempo. Behovet for tid og barnas opplevelse av tid og
tempo vil være subjektive størrelser for barn i samme aldersgruppe.
Barn trenger trygghet. Kjente voksne. Voksne barnet har utviklet gode
relasjoner til kan gi barn denne trygghetsfølelsen. Fremmede, - nye voksne kan også gi
barn en følelse av trygghet, men det krever at man ser barnet, samhandler og
kommuniserer på en slik måte at barnet føler seg sett, forstått og anerkjent.

Figur 3: "Vil du smake"

Nærvær er i følge Christiansen (2007) selve fundamentet i arbeid som
pedagog. Hun mener at nærvær nærmest kan defineres som en slags intelligens.
Nærvær dreier seg om en tilstand som er vanskelig å beskrive men som er lett
identifiserbar om du har vært i den og følt den. Nærvær er sentralt i alt
kunstdidaktisk arbeid, men jeg må fremheve at dette nærværet er særdeles viktig i
arbeid med de yngste barna i barnehagen fordi deres kommunikasjon i stor grad
formidles gjennom kropp, handling og interaksjon uten verbalkommunikasjon noe
som for mange er en stor utfordring å forholde seg til.
Bae (1997) hevder at de som arbeider med barn må strebe etter en
anerkjennende relasjon som et ideal for arbeid med barn. Anerkjennelse er ikke noe
du har, men noe du er. Schibbye (2004) ser anerkjennelse som samværsmåter, en
levd måte å være sammen med andre på. Hegel mente at anerkjennelse innebærer en
evne til å ta den andres perspektiv, sette seg inn i den andres subjektive perspektiv
(ibid). For å være en samhandler, samtalepartner, med- og motspiller, støttende
voksen og medopplever i barns kunstmøter må anerkjennende relasjoner etableres
mellom barn og voksen.

I mine observasjoner ser jeg tydelig det jeg vil definere som anerkjennende
relasjon mellom førskolelærerer og barn ved at førskolelæreren bruker sin egen
kropp til å kommunisere med, er lite verbal og følger barns individuelle tempo. Hun
inntar i stor grad de samme kroppslige posisjoneringer som barna i forhold til
skulpturene. Slik jeg opplever det lar hun barna styre situasjonen, men når de ”faller
ut” og ”følere seg uttrygge” kommer hun med en impuls i form av blikk, bevegelse,
berøring eller verbale uttrykk for å lede de inn i opplevelsesprosessen igjen på en
måte som ikke styrer, men støtter. Voksne må etablere gode rammer rundt barn i
deres møter med kunst for å gi barn mulighet for utforsking, erfaring og læring.
Læringen skjer i et sosialt samspill, en interaksjon mellom individer.
Voksne har stor makt i forhold til barn og barns egenopplevelse. Voksne
utøver definisjonsmakt i sin kommunikasjon med barn ved å tolke barns handlinger og
opplevelser, og gjennom å reagere eller ikke reagere på barns handlinger. Denne
maktposisjonen kan brukes på en måte som fremmer barnets selvstendighet og
selvfølelse, respekt for seg selv og andre. Maktposisjonen kan imidlertid også
misbrukes og de yngste barna er særlig utsatt da de er prisgitt sine voksne
omsorgspersoner (Bae, 1996). I kunstdidaktisk sammenheng er definisjonsmakt et
interessant perspektiv å holde fast ved i forhold til hvilke kunstuttrykk barn blir
presentert for. I kunstmøter vil barn påvirkes av voksnes nærvær og væremåte.
Barnet er slik jeg ser det estetisk innstilt i slike møter. Stolnitz benytter seg av
begrepet ”aesthetic attitude” og definerer det som ”disinterested and sympathetic
attension to an contemplation of any object of awareness wahtever, for is own sake alone”
(Stolnitz, 1969). De er umiddelbare og handler intuitivt sanselig og nærmer seg
kunstobjekter med en lekende holdning. I følge Samuelsen (2003) er de yngste barna i
barnehage og skole naturlig til stede her og nå i sin sanselige oppmerksomhet knytet
til opplevelse av objekter. For å ivareta barns opplevelser og la de bli en del av en
estetisk læringsprosess fordrer det at voksne kan gå i dialog med barn på deres
premisser gjennom lek, medopplevelse og en estetisk innstilling til de fenomener og
objekter barn er i interaksjon med.
Estetisk innstilling er en viktig forutsetning hos personalet i barnehagen for å
lage gode rammer for barnas kunstmøter og estetiske læringsprosesser. Det fordrer
en bevisstgjøring om hvordan man ser verden rundt seg. Dette påvirker også hvordan
man møter barns uttrykk. Å søke, og se verden i et estetisk perspektiv på barnets
premisser fordrer en sanselig og lekende tilnærming til estetiske fenomener.
Voksne i barnehagen har definisjonsmakt i forhold til barns kunstmøter. Som
førskolelærer må du etablere et profesjonelt forhold til kunst som for mange kanskje
er mer åpent og inkluderende enn det personlige forholdet de har til kunst. Egne
smakspreferanser er vanskelig å komme utenom, men etter min menig må det være
et krav til voksne som skal arbeide med barn. Det handler ikke om hva voksne liker
eller ikke liker, men om barnets rett til å møte varierte kunstuttrykk i sin samtid.
Barn under 3 år utgjør i dag en betydelig andel av barna i norske barnhager.
Med ny rammeplan og ikke minst FNs barnekonvensjon som gir barn rett til
deltagelse i det offentlige liv og tilgang til offentlige goder som kunst og kultur på egne
premisser må feltet utvikles med ny kunnskap og nye metoder for formidling til denne
målgruppa.

For å skape gode kunstmøter for de yngste barna må ulike profesjoner i større
grad samarbeide. Førskolelæreren kjenner barna og innehar en barnefaglig
kompetanse. Museumspedagogen har kunstfaglig og formidlingsfaglig kompetanse i
stor grad rettet mot skole, men dette er lite aktivisert i forhold til barnehagen, og da
spesielt i forhold til de yngste. Kunstneren har kunnskap om prosesser rundt det å
skape kunst noe som har nært slektskap til barns lek og egen skapende virksomhet. Et
tettere samarbeid mellom ulike profesjoner i feltet kan bidra til større profesjonalitet
i forhold til de yngste barnas kunstmøter.
I følge Aure (2006) kan kunstformidlingsfeltet karakteriseres som lite eksplisitt
i forhold til teoriforankring noe som er påkrevd for profesjonalisering av feltet. Det
finnes mange gode enkeltstående kunstformidlingsprosjekter ved enkelte
kunstinstitusjoner og en del forskningsbidrag på feltet, men for å utvikle gode
kunstformidlingsstrategier for de yngste barna i barnehagen trengs i tilegg en
tverrprofesjonell tilnærming til fenomenet for å forstå barnets behov,
erfaringspotensialer og dialog. Dette kan bidra til mer forskning og utviklingsarbeid
innen feltet som generer ny kunnskap og teori om de yngste barnas kunstmøter som
igjen utvikler kunstformidlingsfeltet og barnehagefeltet i forhold til profesjonsrolle og
felt. Økt profesjonalitet kan utvikles.
Fuglestad (1997) bruker begrepet en ”relasjonell læringskultur” som innebærer
at alle deltagere har et felles ansvar for å skape en læringsfremmende dialog.
Deltagerne har ansvar for å bidra med egne erfaringer og tanker. På denne måten blir
læring en kollektiv prosess.
For å styrke det kunstdidaktiske arbeidet med de yngste er dialog på tvers av
profesjoner en nødvendighet. Førskolelæreren og kunstpedagogen sin
yrkeskompetanse er et relasjonelt fenomen. Den organisatoriske konteksten påvirker
også samhandlingsprosessen med barna. Sammen skaper aktørene det kommunikative
rommet. Kunnskap i handling er knyttet til her og nå-situasjonen. Den praktiske
klokskapen kommer til uttrykk i handling og samhandling og baserer seg på intuisjon,
erfaring og refleksjon og er i følge Fuglestad et uttrykk for en rasjonalitet som går
utover den rent analytiske rasjonalitet.

Sluttord
Utgangspunktet for mitt prosjekt var å knytte undervisning og FoU-virksomhet
nærmere praksis. Jeg har gjennom mitt prosjekt med lange perioder i barnehagen blitt
godt kjent med barnehagen som institusjon, barna og de som arbeider der. Gjennom
refleksjonsdialoger og faglige samtaler har jeg utviklet en ny forståelse for
barnehagens hverdag og barnehagen som fenomen som vil påvirke min framtidige
undervisning og FoU-virksomhet.
Barnas utforsking og undersøkelse av skulpturene har i stor grad foregått på
deres premisser. Barnehagen har sånn sett blitt utforsket som kunstdidaktisk arena.
Kanskje kan et prosjekt som dette inspirere og motivere kunstnere til i større grad å
tenke de yngste barna som målgruppe for sin kunst. Og kanskje vil kunstpedagoger og
museene se et behov for å endre formidlingspraksis i forhold til barnehage. Og
forhåpentligvis vil slike prosjekter påvirke vår utdanning av førskolelærere ved egen
institusjon.

Ny stortingsmelding (nr 41 2008/2009) om ”Kvalitet i barnehagen” viser en
dokumentert nedgang på barnehager som satser på kunst, kultur og kreativitet.
“I 2008 svarte 18 prosent av styrerne i undersøkelsen gjennomført av NOVA at de
arbeidet ganske mye med barnehagen som kulturarena. 46 prosent svarte at de
arbeidet noe og 28 prosent at de arbeidet lite med dette området. Også andelen
styrere som oppgir at de har arbeidet mye med fagområdet kunst, kultur og
kreativitet har sunket, fra halvparten i 2004 til en tredjedel i 2008”.
For å motvirke denne tendensen er det viktig at arbeid med kunst, kultur og
kreativitet styrkes. Min mening er at vi gjennom tverrprofesjonelle prosjekter,
nettverksbygging og forskning på området kan bidra til styrket gjennomslagskraft og
økt kunnskap og bevissthet rundt kunstens betydning og potensial i små barns
lærings- og utviklingsprosesser.
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