Kan själv!
en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta

Kom gärna med er barngrupp på egen hand till Kan själv! Ta med er lite frukt och ta en
samlingsstund i utställningen. Då får barnen tid att bekanta sig med den innan de ger sig ut
på upptäcktsfärd. Försök att göra ett återbesök med barnen också för de har ju ett stort
behov av att göra samma sak flera gånger!
Hör av er till mig om ni vill fråga något när det gäller Kan själv! eller kanske berätta vad
barnen tyckte om den. Ni kan lämna kommentarer på utställningens blogg där ni också kan
följa turnén, http://kansjalv-ida.blogspot.com/
Vänliga hälsningar
Ida Lagnander, förskollärare och pedagog som jobbar på Västarvet,
0521-572679, ida.lagnander@vgregion.se http://vastarvet.se/utstallningenkommer

Kan själv! är en utställning som är gjord för att
passa de små barnens speciella behov. De får
undersöka en ny och spännande miljö i sin egen takt
och på sina villkor. Innehållet i utställningen är inspirerat
av museiföremål från olika tider och kulturer. I de fyra
små husen kan barnen upptäcka och utforska föremål,
former, färger och material som de kanske inte möter så
ofta.

Med utställningen vill vi synliggöra de minsta
barnen och deras rätt till kultur.
I barnkonventionens artikel 31 står det att ”barnet
har rätt att till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet och ska erbjudas lämpliga och
lika möjligheter för kulturell och konstnärlig
verksamhet”.
Det betyder att vi ska erbjuda de riktigt små barnen
kulturupplevelser, som är gjorda just för dem.
Vår förhoppning är också att andra ska se att det är
möjligt att arbeta museipedagogiskt med så här
små barn.

Barnkonventionen är också väldigt tydlig med att barn
har rätt att få uttrycka sig, vara delaktiga och producera kultur,
oavsett ålder! Och i Barnombudsmannens rapport
”Klara, färdiga, gå!” från 2007, understryks det att detta gäller
även de barn som ännu inte kan uttrycka sig i tal.
För att få en förståelse för och kunskaper kring vad 0-3 åringar
tycker om, hur deras lek går till, hur de rör sig i rummet
och på vilket sätt de närmar sig det som är nytt och främmande,
tog vi hjälp av barnen på Kulturförskolan i Vänersborg.
Genom traditionella observationer, foto och filmdokumentation
fick barnen, experterna, ge sina synpunkter på hur en utställning
för dem skulle formges och byggas.
Vill du veta mer om arbetet tillsammans med barnen, så kan du läsa
rapporten här
http://vastarvet.se/upload/vastarv/Dokument/FörstudieKansjälv.pdf

Litteraturtips
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talar idag om en ”toddlarkultur”
som är gemensam för alla barn
oavsett kön och etnicitet.
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Toddlare (efter engelskans ”toddle” som
betyder den som tultar och går) använder hela
sin kropp för att lära sig om och utforska sin
omgivning. De skaffar sig erfarenheter och
upptäcker sammanhang och skillnader genom
att använda alla sina sinnen. Allt som ett litet
barn gör är meningsfullt för barnet. I det som vi
vuxna kallar lek, lär de sig hur de ska förhålla
sig till sin omvärld. Leken är utforskande och
undersökande och kan jämföras med forskning.

För en utomstående betraktare kan den här leken upplevas
som kaotisk och helt utan mål och riktning. Det är förklarligt
eftersom små barn är ”här och nu”, de planerar inte sin lek utan
stimuleras av föremål som kommer i deras väg, ljud de hör, de
andra barnens lek och saker de känner. På det viset är de
nästan ständigt i rörelse, går från det ena till det andra, på jakt
efter kunskap om hur denna värld fungerar.

Barnen på Kulturförskolan visade tydligt att det är några saker som är särskilt viktiga
för att den här undersökande och utforskande leken ska fungera på bästa sätt.

Det lilla barnet har ett behov av att kunna se helheten först. Om en ny och
främmande miljö ger ett lugnt och harmoniskt intryck är det mycket lättare att närma
sig den. Då blir den spännande istället för farlig och intressant att ge sig ut och
undersöka.
Detta gör att Kan själv! kan verka lite intetsägande för den vuxna besökaren.
Inne i husen finns det däremot gott om färger, former och föremål att upptäcka.

Barnen vill ha bekräftelse på sin lek från vuxna som finns i närheten, men
de vill inte att vuxna ”lägger sig i”. Det räcker att med blickar eller ansiktsuttryck
visa att vi ser barnen och det de gör.
Därför är husen för små för vuxna att krypa in i men genom öppningar och
gluggar kan barnen hela tiden ha kontakt med de vuxna utanför.

Barnen tycker om små lekföremål. De håller gärna något litet i
handen och de tycker om att plocka i och ur, sortera, flytta runt, passa
ihop och jämföra. Därför finns det en mängd med små påsar och
många små föremål i olika material, former och färger.

Barnen tycker om att titta på andra barn och härma varandra.
Därför finns det några stora lekelement i utställningen där flera barn kan
samlas och leka tillsammans.

Barnen behöver vila och tänka igenom vad de varit med om.
Därför finns det stora sköna kuddar och gott om plats att vara för sig
själv på i utställningen. Och många vuxna knän så klart.

Gula huset
Inne i husen är väggarna målade i en
grundfärg i varje hus. Färgskalan är
en som barnen är vana vid och tycker
om. Vi har utgått från några
av de mest omtyckta bilderböckerna,
böckerna om Ludde,Max och Totte
och så Elsa Beskows sagoböcker.

Plocka i och plocka ur
En stor säck med små påsar att
sortera, känna och lukta på.
Skrinen går att öppna och
stänga och fylla med påsarna.
Ett skrin är gammalt och ett är
slöjdat efter en förebild från
museisamlingarna i Vänersborg.

Blankt och strävt
10 keramikgubbar som känns
olika att ta på. En del sticker ut
och andra går inåt. Sådana här
keramikansikten har grävts
fram i den medeltida staden
Lödöse. De är tillverkade i
England på 1300-talet och satt
på kannor.

Gröna huset
Utanför husen sticker mattorna ut
en bit för att locka in barnen.
Mattorna är av olika material för att
det ska känns helt olika att gå
inne i husen. De är av naturliga
material som ull, kork och linoleum.
Vi har försökt att tänka så naturoch miljövänligt som möjligt när vi
byggde Kan själv!

Trumljud och klock-klang
På ljudlådan går det att prova hur
olika saker låter när man slår på dem.
Teakbricka, gammalt kopparlock,
plastbunke från 70-tal och stråkorg från
Afrika.
Stoppa i
Bollar från Ryssland och servettringar
från 1950-talet. Stoppas de i hålen så
kanske de inte alls kommer ut där man
tror.

Röda huset
En av väggarna i varje hus är
tapetserad med tapet från en
speciell tid. I det röda huset är det
en tapet från 1890– talet.
Tapeterna är tryckta med
originalmönster i maskiner från
1800-talet.
Gula husets tapet är från 1850,
gröna från 1930 och blåa från
1950-talet

Flytta runt
Fransar, broderier, spets och
rosetter. I de flesta museisamlingar
finns det gott om exempel på
kvinnors händers arbeten.

Dra ut
36 knoppar
36 lådor
36 föremål, minst

Härligt!

Blåa huset
Alla hus är placerade så att
när barnen går in i dem, kan
de ändå lätt hålla kontakt
med de vuxna utanför.
Det finns gluggar att titta ut
genom och två in/utgångar.

Klä på och klä av
Vi vuxna fnittrar lite över hattar och
skor från 50, 60 och 70-talet.
Barnen älskar att sätta dem på
huvudet och på fötterna. Fast både
skorna och hattarna går ju förstås
att använda till mycket annat också.

Runt, runt – trögt eller lätt
Snurra på en gammal kran,
nötkvarn, spolmaskin,
bokpress, linhuvud,
telefonskiva eller vävhjul.

För de barn som inte vill eller vågar gå in i
husen finns det mycket att undersöka och
leka med runt husknutarna.

Krypa in
En lagom lång kryptunnel med flera
titthål i. Spännande med den
svängda formen, vem eller vad
finns på andra sidan?
Går också utmärkt att klättra upp på
och hoppa ner från.

Lutande plan
Vad är det som gör ett lutande plan så
intressant?
Barnen kryper upp, hasar ner, sätter saker
i rullning om och om igen. Det är ett
bra sätt att prova balans, höjdskillnader,
fart, rörelse, motstånd…………..

Springa och hoppa
En stor madrass som ligger
still även när man hoppar och
slänger sig på den.
Och flera stadiga pallar i en
lagom höjd.

Gunga och glittra
I det dalsländska gravkorset
hänger stora prismor.
De gungar, de glittrar och en del
är svåra att nå.

Här har Kan själv! varit och hit är den på väg:
14 september – 23 november 2008 Lödöse museum
13 januari – 5 februari 2009 Bengtsfors konsthall
10 februari – 4 mars 2009 Galleri Odinslund på Bollebygds bibliotek
7 mars – 13 april 2009 Vänersborgs museum
16 april – 7 maj 2009 Skene bibliotek i Marks kommun
11 – 15 maj 2009 Mölnlycke Kulturhus
26 maj – 17 juni 2009 Vitlycke museum i Tanums kommun
23 juni – 9 augusti 2009 Strömstads museum
25 augusti – 16 september 2009 Lerums bibliotek, Dergårdsgalleriet
26 september – 25 oktober 2009 Glasbruksmuseet i Surte, Ale kommun
3 november – 29 november 2009 Västergötlands museum i Skara
12 januari – 25 februari 2010 Borås Konstmuseum
2 mars – 30 mars 2010 Melleruds bibliotek
13 april – 6 maj 2010 Mimers hus i Kungälv
12 maj – 3 juni 2010 Skene bibliotek i Marks kommun
8 juni – sommaren 2010 Bohusläns museum i Uddevalla
16 oktober – 27 november 2010 Kulturhuset Fyren i Kungsbacka

