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Tema:
Småbarnsforestillingen

For ikke mange år siden var det langt mellom forestillinger for de minste. De få som fantes, var som oftest produsert 
og utøvd av kunstnere utenfor Norges grenser. De siste årene har det skjedd en eksplosjon i tilbudet. Vi tar en titt på 

fenomenet småbarnsforestilling i dette nummeret. Hva skal til for å skape en god opplevelse for de minste? Du finner 
mange gode tips fra noen av Norges beste og mest erfarne kunstnere, samt fra rutinerte pedagoger. Vi håper det er til 

inspirasjon, enten du er musiker med en forestilling i magen, eller pedagog med små publikummere i hånden!



tenkning er viktig i forhold til å skape 
gode forestillinger for små barn. For 
meg er spørsmålet absurd. Hvis man 
ikke har evnen til å fange barnas opp-
merksomhet og kunne improvisere 
eller endre på sekundet når noe ikke 
fenger; mister man dem. 

På den andre siden har barnekunst 
båret preg av høy grad av pedagogisk 
innstilling, og et lavere kunstnerisk 
nivå. Å produsere kultur for barn 

enhver tid 5-6 kunstnere i staben; 
fordelt på musikk, balansekunst og 
akrobatikk.

For å kunne gi barna magiske 
opplevelser uansett genre, er 
det viktig å bruke profesjonelle 
kunstnere på et høyt kunstne-
risk nivå, som samtidig er flinke 
til å være i kontakt med små barn. 
I kulturverdenen har man diskusjo-
ner omkring hvorvidt målgruppe-

Tekst: Sonia Loinsworth, sanger 
og leder av Barnas Musikkteater 
Foto: Hielke Gerriste

Barnas Musikkteater produserer 
konserter og balansekunst, forestil-
linger av høy kunstnerisk kvalitet 
til barnehagen. Musikkteateret er 
Norges største leverandør av forestil-
linger til barnehagen, og spiller dette 
barnehageåret 600 forestillinger for 
tilsammen 36 000. Gruppen har til 

Ro, nærvær og intensitet
Å skape og tilrettelegge for forestillinger til barnehagen

Barnas Musikkteater er Norges største leverandør av forestillinger til barnehager. Teateret vektlegger 
høy kvalitet og stor bredde i det kunstneriske uttrykket. Hva skal til for å skape en virkelig god opplevelse 
for barna i en slik sammenheng? I denne artikkelen deler leder Sonia Loinsworth av sin lange erfaring.
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samspill til rytmisk orkester. Man 
skal ikke undervurdere hva barna 
blir med på, hvis de får lov til å øve 
seg litt. 

Den mest opplagte forskjellen mel-
lom barnehagene er hvordan barna 
tar imot det programmet jeg kommer 
med. I de barnehagene som er vant 
til samlingsstund, musikalsk eller 
på andre måter; er det stor lydhør-
het. Noen steder er det fullstendig 
stille og alle er våkent tilstede under 
konserten. Andre steder er det mer 
uro, og jeg må derfor ta noen enklere 
musikalske valg for å holde fokuset 
og samlingen i barnegruppen oppe, 
så langt det lar seg gjøre. 

En ting jeg tror mange voksne i 
barnehagen ikke er fullt klar over, er 
hvor stor påvirkningskraft de har på 
barnas opplevelse av forestillingen. I 
de barnehagene der de voksne er 
100% tilstede og synger med, er barna 
langt mer fokusert og gleder seg over 
forestillingen, enn der hvor de voksne 
ikke deltar og overlater til barna å 
være musikalsk interaktive. Noen få 
steder er de voksne ikke særlig til-
stede, men kikker i mobiltelefoner og 
snakker seg imellom, eller går inn og 
ut av området med beskjeder og opp-
gaver utenom. Det påvirker barnas 
evne til nærvær i forestillingen i stor 
grad, og er noe vi fraråder.  

Vi kunstnere leverer jo det som van-
ligvis foregår i en konsert- eller tea-
tersal midt mellom legoklosser og 
Crox str. 23. Det er helt avgjørende 
at de voksne blir med på å omskape 
scenehusets magi til barnehagens 
fellesrom gjennom å vise barna hva 
det vil si å være et godt publikum.  

uttrykk. Det er derfor viktig å tilby 
konserter og forestillinger med en 
stor bredde i det kunstneriske uttryk-
ket, som samtidig fenger barna. Dette 
er alltid en balansegang. Det er store 
variasjoner i hvordan forestillingene 
blir tatt imot i barnehagene; mel-
lom by og land, store og små barne-
grupper, og hvor vant barna er til 
å samles omkring kunstneriske og 
kreative aktiviteter og forestillinger i 
barnehagen.

Jeg har spilt over 300 konserter i 
barnehagene de senere år med nor-
ske barnesanger tolket i ulike musi-
kalske stilarter, akkompagnert av 
krystallskåler av kvarts; eller med 
jazz-pianist.

Det har vært interessant å erfare hvor 
forskjellige barnehagene er i stem-
ning og fokus, både faglig og mennes-
kelig sett; og dermed hvor ulik dyna-
mikken er i barnegruppene. Det har 
vært en utrolig spennende prosess å 
få oppleve så mange ulike fellesskap. 

Store forskjeller mellom 
barnehagene
Konsertforestillingen ”Diamantene 
i Hjertet” er interaktiv. Det vil si at 
barna inviteres med i både sang og 
rytmikk, hvorpå jeg improviserer 
i ulike musikalske stilarter. Det er 
alltid et risikoprosjekt, fordi det kre-
ver både at barna sitter ganske rolig 
under konsert-delen, samtidig som de 
er aktive og synger og leker rytmisk 
med når de inviteres til dette. Sam-
sangen foregår på for noen et ganske 
avansert nivå, og det krever fokus fra 
barna. Samtidig gir det stor glede i 
barnegruppene å få være med på alt 
fra improvisatoriske og musikalske 

har vært et stebarn innen kunstne-
riske kretser; det er kun kunstne-
riske uttrykk for voksne som har full 
verdi. Dette er en stor misforståelse.  
Små barn er veldig tilstede i kunstne-
riske uttrykk og opplevelser hvis de 
får lov til å venne seg til dem. I våre 
forestillinger sitter barn helt ned i ett 
års alder fullstendig nærværende og 
lytter, ser og gledes over det som fore-
går. Heldigvis har denne innstillin-
gen endret seg i nyere tid; og kunst-
nerfeltet inklusive støtteordningene 
har et større fokus på kunstopplevel-
ser for barn.

Vekt på nærvær
I Barnas Musikkteater legger vi i til-
legg til det kunstneriske og det peda-
gogiske stor vekt på nærværet kunst-
neren evner å ha i seg selv og sammen 
med barna under utøvelsen i forestil-
lingen. Alle våre kunstnere arbeider 
med nærværstrening på ulike måter, 
og det avspeiles i hvordan de evner å 
være i kontakt med små barn. 

Man skaffer ikke oppmerksomhet 
gjennom støy, autoritet, eller ”sir-
kus”, men gjennom ro, nærvær og en 
intensitet i kontakten med barna som 
fenger dem. 

Den kunstneriske kvaliteten og inte-
griteten er svært viktig for å bygge 
en sterk forestilling for barna. En del 
barnehager forteller oss at de setter 
stor pris på forestillingene våre. Sam-
tidig er forestillingene annerledes 
enn det en del ville kommet på å se 
etter for å bestille til barnehagen. 

Barn bombarderes i dag av høykom-
mersielle uttrykk gjennom media, 
som har et ganske ensartet og polert 
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sangstunden med barna.Programmet 
inneholder videofilmer med instruk-
sjon hvor man øver selv, og lydfiler 
som kan brukes direkte i sangstun-
den som en støtte for pedagogen og 
barna. I tillegg har vi inkludert en 
del av forskningen på feltet. Barneha-
gene bruker det i kombinasjon med 
forestillingene, slik at de voksne blir 
mer trygge på sin rolle som leder av 
sangstunden med barna. Å gi barna 
sangstund i barnehagen på dag-
lig eller ukentlig basis, er den beste 
måten å forberede dem på å ta imot 
forestillinger på. 

Musikk- og sangstunden lærer barna 
både å lytte til hverandre og å uttrykke 
seg. Det er en fantastisk måte å forbe-
rede dem på skolesituasjonen på, og 
de lærer et respektfullt samspill med 
andre barn i en større gruppesam-
menheng. Voksne kan bruke musikk 
og sang i stedet for verbal iretteset-
ting, og man kan endre stemningen 
totalt i en barnegruppe eller roe ned 
et urolig barn med noen få sangstro-
fer. Det foreligger nå en omfattende 
forskning på dette feltet, og jeg håper 
vi snart ser den satt ut i virkeligheten 
gjennom politiske føringer.

Samtidig er dette det flotteste publi-
kummet, når barna er tilstede. Jeg 
har vært utøvende musiker og sanger 
i over 30 år, og har sunget for publi-
kum over hele Europa. Jeg visste det 
var hyggelig å spille for barn og har 
gjort det i avgrensede prosjekter før, 
men har blitt overrasket over hvor 
dypt givende det er. Interaksjonen 
og utvekslingen man kan få i nær-
været og den umiddelbare åpenhet 
små barn tilbyr; er noen ganger helt 
magisk.

E-læringsprogram
Forskningen på feltet viser at musi-
kalsk trening utvikler hjernen og 
forbereder små barn til skolegangen 
og en bedre måte å problemløse på 
som voksne. Barn burde derfor trene 
musikk daglig i sangstunden i barne-
hagen. Den kunstneriske opplevel-
sen i barnehagen er byggeklosser for 
barnets kreative utvikling, og gode, 
sterke opplevelser varer i lang tid og 
for noen – helt inn i voksenlivet. 

Barnas Musikkteater har skapt et 
e-læringsprogram for de voksne. 
”Sang og musikk i barnehagen” 
er et pedagogisk musikkprogram 
som bidrar til å styrke pedagogen 
eller assistenten i tilretteleggelse av 

Les mer om Barnas Musikkteater’s forestillinger her: 
https://barnasmusikkteater.no 

Les mer om Barnas Musikkteater’s e-kurs Sang og Musikk i Barnehagen her:  
https://barnasmusikkteater.no/barnasmusikkte-shows/sang-musikk-barnehagen-e-laering/ 

Les mer om Hvordan tilrettelegge for en god forestilling her:  
https://barnasmusikkteater.no/hvordan-tilrettelegge/ 

Se artikkelen Sang og Musikk i Barnehagen her, basert på forskning: 
https://barnasmusikkteater.no/sang-og-musikk-i-barnehagen/ 
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