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Barns fotografiske ytringer

Drammen

20. November 2019
solveig.nordtomme@usn.no

20.11.2019 1Fotograf: Mathias 5 år

Prosjektet 

• 39 barn i

• 4 barnehager i 

• Horten kommune, 

• Preus museum og 

• USN

Prosjektet er tredelt

1) Utviklingsarbeid i barnehagene

2) Utstillingen Huskebilder på Preus museum

3) Forskningsprosjektet Barns fotografiske 
ytringer

Marte: Der tok hun (Jensina) bilde av meg 

og jeg tok bilde av hun samtidig.
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Prosjektets tidslinje

•Verksted 1

•Introduksjon

September 
2018

Igangsetting av 
pilot i 

barnehagene

Oktober

2018

•Verksted 2

•Erfaringsdeling 
og justering av 
prosjektet

November 
2018
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Prosjektet pågår 
i barnehagene

Januar 
(– mai) 
2019

•Verksted 3

•Utforsking av 
bilder

•Forsterke 
eierforholdet til 
prosjektet 

April 
2019 

•Besøk i alle 
barnehagene

•Verksted 4

•Presentasjon av 
foto, 
oppsummering 
og råd 

Mai

2019

August 
2019 –
januar 
2020

Barns perspektiver eller barneperspektiver

• Er det overhode mulig å ta barns perspektiv?

• Et forsøk på å se barna som aktører, med en rett til å ytre seg

• Et stort retorisk potensiale

• Hva innebærer det å ta et barneperspektiv? 

• Representasjonsproblematikken

– Vi får tak i noen barns stemmer, men det kan ikke være dekkende for alle barn

– Vi får aldri tilgang 100 % tilgang til en annens perspektiv

(jf. Warming, 2019)
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Å se med barn

• Å re-turnerne det fotografiske blikket

• Å gjøre noe synlig muliggjør at det 
snakkes om

• Fotografiet kan sies å være en visuell 
røst, en fotografisk stemme

• Barn har ikke nødvendigvis en enhetlig 
røst, slik at fotografiene kan ikke 
representere alle barn

• Å la barn komme ‘til bilde’ forutsetter 
at vi som voksne  åpner opp og setter til 
side noe av vår forforståelse.

-
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August: «Det er et hull i veggen! Det er gøy!»

Lytte til barns (foto)stemme

• Å lytte som vanlig –
forsøke å forstå i lys av 
hva vi allerede tror

eller

• Lytte ‘emergent’ – lytte 
etter det som kan 
komme til syne (se 
Davies, 2016)

• Undersøkende og 
respektfull tolkning av 
hva bilde uttrykker
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FILM FRA EN AV BARNEHAGENE

• https://www.bing.com/videos/search?q=
youtube+huskebilder&qpvt=youtube+hus
kebilder&view=detail&mid=00B4805698
31548DF41500B480569831548DF415&&
FORM=VRDGAR

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+huskebilder&qpvt=youtube+huskebilder&view=detail&mid=00B480569831548DF41500B480569831548DF415&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+huskebilder&qpvt=youtube+huskebilder&view=detail&mid=00B480569831548DF41500B480569831548DF415&&FORM=VRDGAR
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Hva fotograferte barna?

– begynnende analyser av 347 bilder
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Foreløpige analyser

MENNESKER OG RELASJONER: 

STEDER, AKTIVITETER og GJENSTANDER

NATUR og ESTETIKK
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• Fotografiene fra presentasjonen i Drammen 
20.11.19 er fjernet fra denne pdf-
versjonen. 

• Fotografiene er tilgjengelige på 
https://www.preusmuseum.no/Opplev-
utstillingene/Aktuelle-
utstillinger/Huskebilder

• Eller i Barnehagefolk nr. 3/2019

https://www.preusmuseum.no/Opplev-utstillingene/Aktuelle-utstillinger/Huskebilder

