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Rammeplanen – klargjørende eller forvirrende? 
 3.3 Kunst, Kultur og kreativitet 
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra 
til at barna 
  
• utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og 

refleksjon over kultur, kunst og estetikk 
• styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk 
• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 
• utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom 

skapende virksomhet 
• utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk 

i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama 
• opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.  
 
3.7 Antall, rom og form 
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna 
  
• opplever glede over å utforske og leke med tall og former 
• tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper 
• erfarer, utforsker og leker med form og mønster 
• erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne 
• erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. 
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Komposisjon 

Rytme 

Symmetri Geometrisk 

Organisk 







Rundtogrundt; et barn går langs kunsten og fører fingeren langs 
den blå streken og sier ”rundtogrundt” 



Puslespill; 
Barna var opptatt av de konkrete formene på kunsten og 
assosierte de med puslespillbrikker 



Form og formuttrykk 
• Geometrisk form 

– Geometriske former er rene og lovmessige. Den er en del av 
matematikken og handler om formenes lovmessighet 

– Geometriske former som prismer, pyramider og kuber er 
kjennetegnet av presise kanter og flater som kan virke avvisende 
og harde 

– Derimot har geometriske former som kuler, sylindre og kjegler 
et mykere uttrykk 

– Geometriske former omgir oss overalt, også ute i naturen 

• Organisk form 
– En organisk form gir inntrykk av liv, bevegelse og spenning, - 

bølgende, runde, myke former. 
 



Titikita og Maluma? 
 

• Positiv/ aggressiv 
• Snill/slem 
• Dynamisk/statisk 
• Lett/tung 
 

Når vi skal  undersøke egenskaper ved form, ser vi først og fremst på måten 
vi opplever formen, hvilket inntrykk den gjør på oss. Egenskaper som 
formen har, uttrykker noe og kan enkelt relateres til det matematiske. Det 
kan være: 
 



Titikita og Maluma? 
 

• Positiv/ aggressiv 
• Snill/slem 
• Dynamisk/statisk 
• Lett/tung 
 

Når vi skal  undersøke egenskaper ved form, ser vi først og fremst på måten 
vi opplever formen, hvilket inntrykk den gjør på oss. Egenskaper som 
formen har, uttrykker noe og kan enkelt relateres til det matematiske. Det 
kan være: 
 



Tung/lett: 

Ved å bevist bruke materialer og formale prinsipper Kan man gjøre en form 
lettere og tyngre avhengig av hvilke. 
 

 

 

 



Stor/liten: 

Dimensjonene påvirker vår oppfattelse av ting. Dette gjelder alt som vi omgir 
oss av.  



-  Symmetri/asymmetri: 
Å skape balanse i en form er ganske enkelt 
ved å benytte seg av symmetri, men som 
oftest vil man oppnå at formen blir statisk 
og intetsigende. Ved å benytte seg av 
asymmetriske prinsipper oppnår man 
større spenning, bevegelse i en form 





















 





Mandala – dekorasjon i en sirkel 















Menneske 
• Det første klare symbolet som et barn 

lager er som oftest et menneske 
• Hode er en sirkel og beina er plassert rett 

på hodet som to loddrette streker 
”hodefoting” 

Presenter
Presentation Notes
Dette menneske kan se ut som om det mangler kroppI følge loweneld prøver ikke barnet å kopiere en visuel form det prøver å tegne seg selv
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