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Section one

1 OPPGAVE

KKK100 18.05.16 - generell informasjon
Emnekode: KKK100
Emnenavn: Kunst, kultur og kreativitet
 
Dato: 18.05.2016
Lengde: 09:00-13:00
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader: 
Oppgaven består av 2 deler. Begge delene skal besvares.
 
 
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

KKK100 18.05.16 - del 1

Del 1: Fagspesifikk oppgave.
Reflekter over følgende oppgave.
Velg enten et begrep, et materiale, et faglig tema eller et kunstfaglig verktøy fra hvert av de tre
kunstfagene (musikk, drama og forming) som har betydd noe spesielt for din faglige utvikling og
inspirert deg.
 
(Svar max 10 linjer pr. fag).
 

1. Musikk

2. Forming

3. Drama

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

1. Even Ruud forteller at "barnet erfarer musikk gjennom hele livet". Det blir forklart at barn allerede inne i

mors mage oppfatter den musiske delen av mors stemme, og at barna begynner musisk å kommunisere

allerede som spedbarn. Musikkuttrykkene og interessene for musikk er forskjellige i ulike stadier, men den

musiske utviklingen inngår som et medium for kommunikasjon helt fra begynnelsen av livet. Jeg har ikke sett

på musikk på denne måten som et virkemiddel på kommunikasjon før, og dette har gjort meg iver til å lære

mer om den musiske utviklingen, virkemidler og kommunikasjon.

 

2. I kunstfaget forming har Malcolm Ross sin modell med arbeid for estetiske opplevelser  inspirert meg som

et kunstfaglig verktøy. Denne modellen sier at alt starter med en impuls, ofte påvirket av den voksnes initiativ.

Deretter jobber man videre ut i fra denne impulsen i form av fantasi, dannelse av indre bilder, medium,

håndtverk/teknikk, sanseopplevelser og alt bunner også igjen i leken. Dette er en modell som setter barnets

impulser, og det som interesserer barnet i sentrum for estetiske opplevelser. Deretter jobber det seg ut i fra

dette på en hele tiden lekende måte som er hovedfokuset i arbeid med barn.

 

3. "Barn utprøver og erfarer gjennom leken", står det i boken form møter form - lek møter teater. Barn bruker

altså leken til å bearbeide følelser og inntrykk, og også prøve ut noe de aldri har prøvd før, og på denne

måten erfare det. Møtet mellom lek og teateret er essensen i arbeidet med drama i barnehagen. Her kan jeg

se viktigheten ved at barn får utprøvd sin dramatiske lek, og også drama som er voksenstyrt. Denne type
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bearbeidelser gir dem nye erfaringer og kan gi forutsetninger for ny innsikt i sitt indre følelsesliv. Dette har

inspirert meg til å ville jobbe videre med å legge mye vekt på møtet mellom barns lek og teater.
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3 OPPGAVE

KKK100 18/05-16 - del 2
Del 2: Tverrfagleg oppgåve.
Alle faga (musikk, forming og drama) må vektleggast i svaret ditt. (max 1200 ord)
I bachelorprogrammet for barnehagelærerutdanninga kan vi lese under læringsutbytte i KKK -
Kunst, kultur og kreativitet:
 
Studenten har kunnskap om barns musikalske utvikling, utvikling i skapende arbeid innen digital
og to- og tredimensjonale materialer og estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns
dramatiske lek og skapende teateruttrykk.
 
Studenten kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, utforskning,
skaperglede, improvisasjon og lek.
 
Reflekter over korleis du i din framtidige praksis som barnehagelærar kan oppfylle intensjonane
som ligg i sitata over. Underbygg svaret ditt med kunstfagleg teori og med erfaringar frå
undervisninga og praksis.
 

Skriv svaret ditt her

BESVARELSE

Som barnehagelærer har du et ansvar om å inspirere barn til å utvikle seg estetisk med tanke på

kunstfagene. For at barnehagelæreren skal oppfylle dette på best mulig måte, er det viktig at man som

pedagog sitter på kunnskaper om det faglige, hvordan det estetiske utvikler seg og at en har kjennskap til

hvert enkelt barn man arbeider sammen med.

Jeg vil bruke et eksempel fra en aktivitet fra egen praksis i min oppgave og ta utgangspunkt i hvordan det

utspilte seg og samtidig reflektere over hva som eventuelt kunne blitt gjort annerledes for at barnet skulle fått

mest mulig utbytte av aktiviteten. Grunnlaget for at jeg har valgt å underbygge med egen praksis er at jeg

føler min forklaringen kommer best frem når jeg tar utgangspunktet i noe jeg selv har erfart, og kan knytte

dette til undervisning og teori, for refleksjon over fremtidig praksis. Aktiviteten jeg har tatt utgangspunkt i

skulle basere seg på faglig innhold og virkemidler fra kunstfagene musikk, drama og forming, og skulle bli en

forestilling ut fra dette. Barna på avdelingen var fra ett til tre år, og dette ble altså da målgruppen for min

aktivitet.

Den grunnleggende ideen i hele aktiviteten var at barna skulle få opplevelser av estetisk inntrykk. Jeg valgte

å ta utgangspunkt i hva jeg la merke til at noen av barna interesserte seg for, og dette var da farger. Hadde

jeg her vært barnehagelærer som jobbet i denne barnehagen hadde jeg hatt bedre relasjon og kjennskap til
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hvert enkelt barn, og ville derfor hatt enda bedre innsikt i deres interesser. Dette krever selvsagt en observant

og lyttende pedagog, siden barn ofte uttrykker hva de er opptatt av gjennom kroppslighet og lek. Dette

nevnes ofte i boka form møter form - lek møter teater. Det var akkurat her, i leken, at jeg la merke til at barna

nettopp var opptatt av farger. Deretter fant jeg en fortelling som handlet om farger på internett, og innøvde

denne. Her kunne jeg som barnehagelærer tatt utgangspunkt i barnas fortellinger for eksempel i

samlingsstund, slik at barna kunne vært medskapere til en egen fortelling. Jeg kunne også tatt utgangspunkt

i barnas lek og "speilet" denne. Guss hevder at en slik speiling av lek anerkjenner barna. Barns medvirkning

er også noe jeg som fremtidig barnehagelærer ser på som en viktig faktor i all virksomhet i barnehagen.

Som forarbeid samtalet jeg mye med barna om farger dagene før aktiviteten skulle ta plass. Her kunne jeg

også ha hatt samlingstunder om farger for å gi barna enda mer underbyggende kunnskap til min aktivitet. Jeg

valgte at ferdiglagde rekvisitter var virkemidler jeg skulle anvende i mitt forløp. Dette kan være gunstig hvis

man vil ha konkreter som er tydelige og assosiative i forløpet, men om barna får ta del i forarbeidet gjør det

noe forberedende med hele aktiviteten. Her kunne jeg anvendet to- og tredimensjonale materialer slik at

barna selv kunne utformet rekvisittene, ved for eksempel at barna tegnet figurene slik at vi kunne klippet dem

ut, eller formet rekvisittene i løs leire. Her ville jeg ha hatt kunnskapen om hvor barna var i utviklingen, og

jobbet ut i fra dette. Jeg ville tatt Vygotskij sine teorier om "den nære utviklingssonen" og ut i fra dette ville jeg

ha tilpasset aktiviteten til barnet ettersom hva som kunne mestres. Selv om barna tegnet rabletegninger og

om man kanskje ikke kunne tydet hva figurene skulle symbolisere, så tror jeg ikke dette hadde vært av

betydning for barna. Med tanke på Guildford sine tenkesett, ville jeg stimulert den divergente tankemåten ved

at det barna lagde hadde en egenverdi og ikke trengte å imitere noe annet. Denne holdningen ville jeg

presisert ved å arbeide med materialet sammen med barna for å støtte opp, og gi dem kunnskap om

materialenes forskjellige egenskaper. 

Så skulle selve dramastykket utføres. Jeg samlet barna i et stille rom, og utførte fortellingen om "snøen som

ville låne en farge". Jeg hadde i forkant testet ut forskjellige virkemidler til fortelling i form av variasjon i volum,

klang og tempo. Jeg hadde fjernet en del av den verbale teksten i fortellingen, og brukte heller kroppen

sammen med rekvisittene som den sentrale fortellermåten. Jeg hadde laget fortellingen til noe eget. Dette er

noe barna, spesielt de yngste, har lettere for å "lese", står det i boka "form møter form - lek møter teater". Jeg

startet aktiviteten og avsluttet den med sang. Dette ga en tydelig form til aktiviteten. Her hadde jeg valgt

sanger som barna allerede kjente til og som de kunne ta del i. På denne måten stimuleres barnas musiske

utvikling. For at den musiske utviklingen skulle blitt stimulert ytterligere kunne barna ha deltatt med puls,

rytme og intsrumenter som store trommer som akkompagnement til forestillingen. Dette er noe de nevner

mye i boka "Barnet og musikken". Barna kunne ha spilt ostinat ved at de gjentok samme rytmemønster, og

noen barn kunne sunget mens andre barn slo rytmen på trommene. Barna kunne ha deltatt i å lage egne

trommer av for eksempel blikkbokser, eller utforsket lydene som andre materialer lager. Ved bruk av

instrumenter og kroppen kunne barna ha fått trent sin musikalske utvikling gjennom rytme, klang, dynamikk,

puls og sang.

Jeg brukte en romlig frontal rombruk i min forestilling hvor det var en tydelig definert tilskuerplass for barna,

og jeg avgrenset mitt spillested med mine egne bevegelser og med rekvisittene. Om jeg hadde brukt en

romlig monumental rombruk kunne barnas vært medspillere i teaterstykket. Da måtte jeg tatt barnas innspill

på alvor og jeg måttet ha åpnet for mye improvisasjon. Men improvisasjon er essensen i barns lek, og om
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man da klarer å være en lekende voksen og improvisere ut fra erfaringer og kunnskap, kan dette åpne for

enda mer estetiske uttrykk og inntrykk.

I etterkant av aktiviteten la jeg merke til at flere av barna sin lek hadde utspill fra mitt dramastykke. Barna

bearbeidet de estetiske inntrykkene gjennom leken, og fikk utforsket dem på denne måte. Her kunne jeg som

voksen ha inspirert og lagt til rette for flere muligheter slik at barna kunne fått bearbeidet opplevelsene og

jobbet videre med dem. Jeg kunne ha lagt opp til en tegneaktivitet med kunnskap om Lowenfeld sine

tegnestadier i bakhodet, eller formingsaktiviteter med kunnskap om Trageton sin sensomotoriske- og

førskjematiske nivå, basert på dramastykket. Her hadde det vært viktig at jeg hadde gitt barna noen rammer

å jobbe innenfor. Jeg merket også at sangene som ble sunget under aktiviteten ble populære i etterkant. Med

tanke på at Bronfenbrenner sier at den musikalske utviklingen til barnet blir påvirket både i hjemmet og i

barnehagen, kunne jeg hatt jobbet videre med disse sangene både i barnehagen og informert foreldre om

dette for at barna skulle fått mer opplevelser i musikalske erfaringer.

 

I etterkant ser jeg at forarbeidsaktivitetene og etterarbeidsaktivitetene til aktiviteten jeg hadde ga minst like

mye estetiske inntrykk som selve drama-aktiviteten. Det handler om prosessen og erfaringene som man får

gjennom opplevelsene, og ikke produktet som det mest sentrale, slik som Reggio Emilia- pedagogikken sier.

Samtidig som dette er den voksnes holdninger, engasjement og undring en sentral væremåte i all møte med

estetisk opplevelser og uttrykk. Det er i samspillet at læringen og de estetiske inntrykkene og uttrykkene

oppstår.
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