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Street art i barnehagen

Tekst og foto: Kristine Blikstad

Kampen kunstbarnehage er en liten barnehage beliggende i småhusbebyggelsen på 
Kampen i Oslo. Barnehagen hadde satte av tre måneder til prosjektet StreetArt, men det 
engasjerte barn og personale så mye at det varte i hele to år. Det resulterte også i Barne-

hageprisen 2013, som deles ut av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. 

Ideen til prosjektet kom fra flere hold, 
men først og fremst fikk vi inspirasjon 
gjennom en av våre ansattes deltagelse 
i nettverket Kunst i barnehagen, hvor de 
fikk se og høre om førskolelærerstuden-
tene sitt street art prosjekt ved Høgsko-
len i Oslo vinter/vår 2011.

I et bybilde er det mange visuelle 
inntrykk. Alt fra reklame, skilt og plakater, 
til tagging og street art i ulike former som 
klistremerker, sjablonger etc. I og med at 
vi er en typisk bybarnehage og barna bor 
i nærmiljøet rundt barnehagen, syns vi 
det var viktig at barna skulle lære mer om 
den formen for visuelle uttrykk som har 
samlebetegnelsen street art. Dette er noe 
barna møter i hverdagen, og noe man 
ikke går inn på et museum for å oppdage. 
Gjennom prosjektet StreetArt ønsket vi at 
barna skulle få kjennskap til hva som er 
gatekunst, og få prøve seg som gatekun-
stnere ved å skape uttrykk og sette posi-
tive spor igjen etter seg i nærmiljøet. 

Bli kjent med street art
Den første bevisstgjøringen startet gjen-
nom turer i nærmiljøet hvor vi gikk på 

oppdagelsesferd for å finne gatekunst. På 
den måten måtte barna virkelig se seg om 
i gatebildet. Ved å oppdage visuelle spor 
kunne vi bevisstgjøre barna det bruddet 
gatekunst er på det normale gatemiljøet. 
Vi hadde med fotoapparat og tok bilder 
av skulpturer, ulike gatekunstverk på veg-
ger, og påkledde lyktestopler. Vi ønsket å 
formidle forskjellen mellom hva som er 
gatekunst og positive spor i gatebildet, 
og hva som ikke oppleves som dette, 
som for eksempel tagging. Vi la vekt 
på at street art er forseggjorte, gjerne 
lovlige, positive avtrykk i gatebildet, 
mens tagging er ulovlige skriblerier, kjapt 
utført, tilfeldig plassert, og som ikke gir 
positive signaler. Barna begynte raskt å 
kommentere når de så spor etter tagging, 
og kunne plukke ut taggeelementer i for 
eksempel gatekunstbilder på husvegger.

Naturelementer
I den første fasen av prosjekt StreetArt 
jobbet vi med organiske materialer, som 
leire, skjell, kastanjer og blader.  Da ville 
ikke «installasjonene» etterlate seg spor 
over tid, men brytes ned i naturen. Vi 
var ute på stranden og samlet med oss 
små steiner og skjell. Disse ble malt i 
mange forskjellige neonfager, og så var 
vi ute på turer i barnehagens nærmiljø 

hvor vi la igjen skjellene som fargerike 
spor. Småsteinene og skjellene ble til 
små fargeklatter mellom de ellers så grå 
småsteinene på lekeplassen. 

Gjenbruk 
Etter hvert samlet vi også inn gamle 
strikkeklær som var avlagte eller for små, 
hekleduker som støvet ned i skuffene 
hjemme, og brukte klær og stoffrester. 
Med strikke- og hekleproduktene kledde 
vi på lyktestolpene rett utenfor barne-
hagen. Det ble en spennende prosess, og 
det å bruke nål og tråd ble en aktivitet 
som barna ble veldig opptatt av og 
interessert i. De ville sy sammen lapper 
og noen ønsket å brodere navnet sitt. Så 
vi hadde nål og tråd i bruk både ute og 
inne i en lengre periode. Responsen fra 
forbipasserende startet umiddelbart, de 
lurte på hva vi drev på med, gav positive 
tilbakemeldinger og snakket og disku-
terte med barna om hvor høyt opp vi 
kunne komme, hvordan vi skulle klare å 
feste lappene høyt opp på stolpen osv.

 De yngste barna var like ivrige i denne 
prosessen som de eldre, og de yngste 
dekorerte sin lyktestolpe med garn som 
de surret rundt stolpen. De ble også fes-
tet på små laminerte lapper med sitater 
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om glede fra de yngste barna, som for 
eksempel «jeg er glad i mamma’n min». 
 
Småbarnsavdelingen bruker frilufts-
området Jordal aktivt på sine turer. På 
vei til Jordal står det en benk som barna 
er opptatt av, og gjerne vil stoppe og 
leke på. Ideen om å lage et varmt trekk 
til benken dukket opp på en tur, og det 
fenget barna. På neste tur tok avdelin-
gen med seg gamle strikkeplagg som de 
laget et trekk av og sydde fast på benken. 
Iveren var stor og barna snakket om 
hvor fint og varmt det ville bli for dem 
som satt på benken. Til slutt festet de en 
laminert hilsen på teppet: «Unn deg en 
liten hvil! Hilsen barna i Kampen kunst-
barnehage». For hver tur i tiden etterpå 
var barna svært opptatt av benken, og 
de ble selvfølgelig skuffet når trekket var 
blitt ødelagt. Samtalene gikk om hvilke 
dyr som hadde vært der og ødelagt trek-
ket, kanskje var det en rev eller nei, det 
måtte være krokodiller? Et par ganger 
reparerte de skadene og sydde trekket 
sammen igjen, men «dyrene» ville ikke gi 
seg så en dag var hele trekket borte.   
 
Kunstnersamarbeid
Underveis i prosjektet søkte vi Kulturrå-
det om støtte til samarbeid med eksterne 
kunstnere, og var så heldige og fikk 
prosjektstøtte. Prosjektets høydepunkter 
ble gjennomført i et samarbeid med de 
profesjonelle street art-kunstnerne i Frø 
production. Begge kunstnerne i Frø har 
pedagogisk bakgrunn eller utdannelse. 
Det var viktig for oss at barna fikk være 
deltagere i prosessen, og at deres uttrykk 
skulle brukes i utsmykningen. Det ble 
lagt opp til workshops i små grupper, 
hvor det ble bestemt tema for utsmyk-
ningen. Temaet ble først dyr, så nærmere 
bestemt dyr og fisk i havet, da kunst-
nerne opplevde at det var det barna var 
aller mest opptatt av. De snakket om rok-
ker, maneter og sjøuhyrer, men valget falt 
til sist på blåhvalen som hovedelement 
i utsmykningen. Det ble en spennende 
prosess over et par ukers tid, hvor barne-
hagen endret utseende og identitet. 
Kunstnerne var genuint opptatt av barnas 
medvirkning, og underveis i arbeidet fikk 
barna alltid komme til og se på utstyret 
deres, og teste ut hvordan det virket. Det 
ble fundert rundt spørsmålene; Hvordan 
fungerte sprayboksene? Hva var det kun-
stnerne hadde foran munnen mens de 
arbeidet? Hva var en sjablong? Hvordan 
forandret bildet på veggen seg fra dag til 
dag mens de arbeidet? 

Hva har vi fått igjen?
I prosjektet StreetArt har hele barne-
hagen vært deltagende på premissene 

til de ulike aldersgruppene. StreetArt har 
gjort barnehagen synlig i nærmiljøet i en 
hel annen grad enn noe annet prosjekt, 
og det førte til at både barna og vi som 
personalgruppe har fått mye mer respons 
tilbake på arbeidet vi har gjort enn andre 
mer interne barnehageprosjekter. Dette 
i seg selv styrker fellesskapsfølelsen og 
samholdet i barnehagen. Dette fører 
igjen med seg en stolthet for barnehagen 
vår og skaper en følelse av glede og 
mestring hos både voksne og barn.

StreetArt-prosjektets fokus på å glede 
andre har også hatt betydning i forhold 
til barnehagens arbeid med sosial 
kompetanse. Barna har gjort seg noen 
erfaringer på både godt og vondt i 
forhold til responsen fra publikum, og det 
var mange ganger vanskelig å se at det 
de hadde laget var ødelagt neste gang vi 
var på tur. De yngste barna hadde oftest 
ingen tanke om at dette var gjort av men-
nesker, de var overbeviste om at det var 
dyr som hadde vært på ferde. Mens de 
eldre barna reflekterte rundt dette med 
hærverk, tyveri, etc. Spesielt en gang 
de eldste hadde vært geriljagartnere og 
plantet blomster i parken før vi skulle 
ha sommeravslutning med foreldre, ble 
fortvilelsen stor da plantene var borte 
den dagen festen skulle være.  

En ting som i hvert fall er sikkert er at 
StreetArt fortsatt vil blomstre i Kampen 
kunstbarnehage. 

Kristine Blikstad er leder av Kampen 
kunstbarnehage. 

Barn i småbarnsavdelingen er i gang med å sy trekk av gamle klær og feste det til en benk de ofte 
passerer. De ble stor fortvilelse da trekket var blitt ødelagt. Flere av de yngste barna var overbeviste om 
at det var dyr som stod bak ugjerningen. 

De eldste barna dekorerte lyktestolper med 
gamle hekleduker og strikkete plagg. De yngste 
barna var like ivirge og dekorerte lyktestolper 
med garn som de surret rundt stolpen. Det ble 
også festet på små, laminerte lapper med sitater 
om glede fra de yngste barna. 
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