Sirkus i barnehagen
Om sirkus for de aller minste – i teori og praksis!

En kvalitativ kasusstudie om toddlerens kroppslige væremåte i sirkuslek
-Deltagende- og ikke deltagende observasjon
-Praksisfortellinger
-Videoobservasjon og analyse av bilder

hovedTeorigrunnlag:
Løkken, G. (2004) Toddlerkultur. Om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen. Oslo. Cappelen
Akademisk Forlag.
Merleau-Ponty, M. (1994) Kroppens fenomenologi. Oslo. Pax forlag.

Hvordan kan sirkus ivareta
toddlerens kroppslige væremåte?
&
Er sirkus som mangfoldig kunstform
noe for toddlere?
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Fire små klovnebesøk
2 uker
9 toddlere i alderen 15-24 mnd.
balanselek, akrobatikk, sang,
kunst & håndverk & fri sirkuslek
vanlige leker ble erstattet med
sirkusutstyr
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Omforming av basen til sirkustelt
Bytte ordinære leker med sjongleringsutstyr
Økt Fokus på kroppslighet og aktivitet hos barn og voksne
Fri sirkuslek med sjongleringsutstyr
Lage bilder av sirkusaktivitet & elefanter med fingermaling
Glitter-tape på gulvet ble til line for linedans
Sangleker, sang og bøker om sirkus
Toddlerakrobatikk
parakrobatikk med voksne og toddlere

Sirkusimpulsen:

Nå var det mørkt, med et spennende rødt lys mot den nye fargerike
sirkus-himlingen. Ella satte på musikken og startet forestillingen. Barna var rolige og
Ella fikk hilst på alle. Hun tok ut kofferten på gulvet, la den ned og slo lett på lokket og
kikket opp. I det samme øyeblikk kom Frank (22 mnd) frem på andre siden av kofferten
og trommet på den slik Ella gjorde. Det var bestemt at barna skulle få komme opp når de
ville så Ella ba om at de fikk være når personalet forsøkte å ta de tilbake. Ella ville svare
på Frank (22 mnd) sin tilnærmelse og trommet på kofferten igjen, og han og Ella igjen.
Nå kom Leon (25 mnd) også, og Anne (20 mnd), Even (20 mnd), Lasse (20 mnd) og
Line (24 mnd). Tilslutt var det fullt rundt kofferten og alle trommet løs! Ella dro ut noen
slør i et siste forsøk på å få gjort noe av koreografien...Med en gang kofferten åpnet seg
var barna nedi og fikk tatt ut alt.
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Sirkusimpulsen
Toddleren i sirkusleken
Toddleren og den voksne i
sirkusleken
Toddlere søker støtte og lærer
bort til og av hverandre

Toddleren i sirkusleken
Tallerkenlek: I dag på basen tok jeg frem en
tallerkenpinne og satte meg og snurret opp en
tallerken. Frank (22mnd) kom raskt springende og
ville ha en tallerken. Jeg snurret den opp, og han
fikk holde den. Flere barn kom til, Janne (22 mnd),
Felicia (20 mnd) og Lasse (20 mnd). Og mens de
fire stod rundt meg og ventet på tur snurret jeg opp
tallerkener til de. Vi holdt på lenge og gjorde denne
rutinen mange ganger før andre ting avledet
oppmerksomheten.

Toddleren og den voksne i sirkusleken

Hodestående: I dag var det kaldt og nok en innedag så vi gikk på aktivitetsrommet for å ha en
akrobatikkstund. Mens vi var der stod jeg på hodet på gulvet og Frank (22 mnd) så det og kom
springende til og satte hender og hodet i gulvet og føttene til værs. Jeg tok tak i føttene hans og hjalp
han opp! Han gjorde det igjen og igjen. Mette (fagarbeider, 29 år) forsøkte med hjelp fra meg og
Frank (22 mnd) å stå på hodet hun også. Da hun ramlet ned, lo hun godt sammen med meg og barna!

Toddlerne søker støtte og
lærer bort til og av
hverandre
Senere på dagen når jeg kom tilbake fra
lunch så jeg Leon (24 mnd) stå ved siden
av Frank (22 mnd) med hodet og hendene
i gulvet og rompa til værs. Jeg antok, men
vet ikke, at Frank hadde forsøkt å stå på
hodet igjen og at Leon hermet etter Frank.
Når jeg hjalp Leon opp i hodestående,
trykket han til med armene og stod
plutselig på hendene, dette gjorde vi ofte
etter denne dagen.

Vil du lese mer om studien? :
For å få et dypere innblikk og bedre bilde av prosjektet og dets
teorigrunnlag anbefales videre lesning:
Moxness, L. E. L. (2014). Sirkus i barnehagen. E. B. H., Sandseter, &
J.-O., Jensen (red.), Vilt og farlig – om barn og unges bevegelseslek
(s.154-170). Forlag: Gyldendal Akademisk.
For kjøp av sjongleringsslør: www.firetoys.co.uk –søk etter juggling
scarves, eller ta kontakt med Lea, cirkacirkus@hotmail.com
Se også denne linken https://www.firetoys.co.uk/juggling-equipment/other-juggling/jugglingscarves.html

