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Involverende formidling for 

børn - gennem kunstneriske  

metoder 

Dette hæfte er blevet til, som en del af et 

samarbejde mellem:  

Vendsyssel Kunstmuseum, Vendsyssel Teater, 

Vendsyssel historiske museum og UCN- Hjør-

ring, hvor henholdsvis pædagoguddannelsen 

og Natur- og kulturformidleruddannelsen har 

deltaget. 

Projektets har til formål, at udvikle prototyper 

for publikumsinvolverende pædagogik, der 

inddrager børn og unge. Derudover har  

projektet det sigte, at motivere børn og unge 

til aktiv kulturdeltagelse.  

1. Ta´en Rolle 

Man starter med at tale kort med børnene 

om indholdet i kunstværket. Hvad forestiller 

det, hvem er med, hvor er vi henne, hvad er 

der sket,  hvad tror I der sker om lidt o.s.v. ? 

Man spørger børnene: ”Hvis det her nu var et 

skuespil, hvilke roller ville der så være? Er der 

mennesker på maleriet/skulpturen vil det væ-

re oplagt at pege på det som en rolle, men 

træer, huse osv. Kan også udgøre en rolle. Her 

er det muligt, at pædagogen må gå foran ved 

at foreslå det.  

Efter denne samtale fordeles rollerne mellem 

børnene og evt. pædagogen. Flere børn kan 

evt. godt have samme rolle.  

I første om-

gang skal 

børnene bare 

stille sig op 

som på bille-

det. Der ta-

ges evt. et fo-

to med ipa-

den.  Næste 

step er, at 

man spørg 

børnene: 

”Hvad sker 

der så”? Der kommer forslag og man prøver 

at gennemspille de forskellige forslag. Det er 

vigtigt, at børnene oplever, at deres stemme 

og idé er vigtig, og at der bliver givet plads til, 

at man kan lege med idéerne.  

Ved at børnene leger sig ind i 

værket bliver værkets udsagn 

blandet med børnenes eget liv og forestil-

lingsverden. Det kan udvides med, at man 

klæder sig ud. – Få kostumedele er nok. F.eks. 

et tørklæde og en hat. 



  

 

 

 

 

Et andet vigtigt aspekt ved børns møde med 

kunst er, at de her får mulighed for at udvikle 

et æstetisk formsprog.  

”Æstetisk formsprog rummer både en ind-

holdside, som de refererer til og en udtryk-

side, som de formuleringer sig igennem” 

(Merete Sørensen,2015:190).   

 

Så når der f.eks. i rollespilsmetoden 

lægges op til, at børnene skal indtage en rolle, 

så er det dels for at børnene kan lege med 

fortolkningen af værkets indhold og dels for, 

at de selv bliver skarpere på, hvordan de kan 

udtrykke sig om det. Her er det ofte nødven-

digt, at pædagogen går forrest de første par 

gange for at vise, hvordan det evt. kunne se 

ud. Man giver dermed barnet nogle værktøjer 

til udvikling af deres æstetiske formsprog. Det 

er selvfølgelig vigtigt, at man ser barnets be-

gyndende formsprog som væsentligt og vær-

difuldt (Stenhouse:1997). 

En del af barnets æstetiske formsprog er og-

så, at kunne italesætte, hvad det er de ser. 

Derfor sætter nogle af aktiviteternes 

også fokus på, at børnene bliver skar-

pere på begreber som f.eks. 

rund, firkantet, blå, rød, gul, 

glat, ru, tung og let. 

Børnene er en del af en kulturen, så når de 

ser på kunst, vil der være noget de foretræk 

ker frem for andet. De ser med de øjne de 

har, og det skal vi huske at respektere samti-

dig med, at vi ikke skal være bange for at 

skubbe til deres forestillingsverden og give 

dem nye impulser. Vi skal med   andre ord 

skal vi: ”skabe et miljø, der stimulerer barnet 

til at gøre opdagelser og udforske sin omver-

den” (Tanggard, Brik og Ernø, 2012) 

 Sørensen i ”Barndomspædagogik i dagtilbud” red.  Af Daniela Cecchin) 

 Tanggardm Birke og Ernø :Daginstituionernes  betydning for udvikling af 

børns rekativitet”, 2012 

 Stenhouse, i Hiim og Hippe: ”Læring gennem oplevelse, forståelse og 

handling”, 1997 

2. Mød dukkerne 

Formidleren af værket bruger en dukke.  

Dukken forstår ikke så meget, så børnenes  

opgave bliver, at forklare, hvordan det hele 

hænger sammen. F.eks. kan en dialog mellem 

børn og dukke lyde: 

Dukke: ”Jeg ved godt, hvad manden på  

billedet laver. Han er i svømmehallen”.  

Børnene: ”Neeej, han er i skoven”.  

Dukke: ”Er han i skoven? NÅ, men han er i 

hvert fald helt vildt ked af at være i skoven” 

Børnene: ”Neej, han er da glad” 

Dukke: ”Hvordan kan I se det?” 

Børnene: ” Han griner” 

Dukke: ”Men, der er en masse triste farver på 

billedet” 

Børn: ”Neej, de er da glade” 

Dukke: ”Hvad er glade farver” 

Osv. 

Dukken kan også give børnene nogle opgaver, 

som f.eks. ”Find det, som I synes er mest 

mærkeligt i udstillingen” 

Det er vigtigt, at man ikke 

efterlader dukken ”død” et sted. Dukken er 

pædagogens og  

tages kun frem, når den skal spille sin rolle! 



  

 

 

 

 

3. Ta’ tingen i hånden 

Formidleren af værket har taget en ting/

artefakt med. -En ting, som enten er på vær-

ket, eller som på en eller anden måde kan 

hænge sammen med værket. Børnene får tin-

gen i hånden og skal gætte, hvad det er. Eller 

måske sige noget om det, hvad kan det bru-

ges til. Det kan f.eks. være  en tele-

fon, en bog en blomst. Ved at bør-

nene røre ved tingene mens de ta-

ler om billedet er det ofte muligt, at gøre 

værket mere håndgribeligt.  

 

4.  Leg tingfinder 

Formidleren medbringer fotos, som viser ele-

menter af forskellige værker på museet.  Det 

er altså ikke fotos af hele skulpturen eller hele 

maleriet, men kun dele deraf. Børnene skal så 

på jagt efter dette. Når værket er fundet er 

det vigtigt, at man giver sig tid til at tale om, 

hvad man ser og måske, hvorfor det lige er 

den del man har valgt at tage foto af . Man 

kan også spørge børnene, hvorfor de tror, at 

kunstneren har lavet det som han/hun har. 

 

Hvor de valgte aktiviteter? 

Når små børn lærer sker det ifølge Kjeld Fre-

dens først og fremmest gennem sanser, be-

vægelse og følelser. Først senere kommer den 

abstrakte tænkning.  

Derfor er det meget vigtig, at alle aktiviteter-

ne i dette hæfte netop har fokus på at invol-

vere børn både kropsligt og eller følelsesmæs-

sigt.   

En måde at gøre dét på, er ved at tage afsæt i 

legen.  

”Leg giver de legende særligt vidstrakte mu-

ligheder for at begive sig ind i en nærmere 

sondering af snart sagt hvad som helst” (Ivy 

Schousboe,2015).  

Børn i børnehavealderen kan godt sætte sig i 

andres sted- i hvert fald kan de godt lege, far, 

mor og barn, og gennem spejlneuroner kan 

de også i nogen grad føle empati. Derfor er 

flere af aktiviteterne i hæftet udviklet med 

henblik på, at bruge kunsten som mulighed 

for at skabe legerum, hvor man netop også 

lærer om sig selv i samspil med andre. Men 

det primære argument for at inddra-

ge legen er, at man ikke kan arbejde 

med æstetiske læreprocesser uden at det for-

går gennem leg (Malcolm Ross), som er ken-

detegnet ved at være frivillig. Man kan altså 

med andre ord ikke ”tvinges” til at lege og 

dermed heller ikke tvinges til at udtrykke sig 

æstetisk.  Det betyder ikke, at man som pæ-

dagog skal undlade at sætte rammer op, som 

der er gjort her i hæftet, men det betyder, at 

man er nødt til at respektere barnets stemme 

i de rammer (Stenhouse).  

Derfor er det heller ikke nød-

vendigvis det vigtigste, at barnet bliver  

klogere på selve det værk,  

der arbejdes med, men derimod at det får im-

pulser til at sætte egen fantasiverden i spil.  

 http://www.lyren.dk/artikler/kjeld_fredens.htm 
  

Schousboe, Ivy i ”Barndomspædagogik i dagtilbud red. af Daniela Cec-

chin, 2015 

http://www.lyren.dk/artikler/kjeld_fredens.htm


  

Aktiviteterne i hæftet: 

Aktiviteterne i dette hæfte skal ses som en del 

af børnehavebørns æstetiske læreprocesser, 

der i alt sin enkelthed går ud på, at børn får 

nogle indtryk, der kommer til udtryk. Mødet 

med billedkunsten, bliver således indtryk, 

som børnene sammen med pædagoger kan 

bearbejde på forskellig vis til nye udtryk. Ma-

leriet kan på den måde blive inspiration til en 

dramatisk fortælling. Andre værker kan give 

impulser til at udtrykke sig musikalsk eller 

gennem nye billedværker.  

 

Som udgangspunkt kan aktiviteterne i hæftet 

godt stå alene, men der er ingen tvivl om, at 

det vil give den bedste æstetiske læring, hvis 

de indgår i en større sammenhæng, hvor op-

levelserne fra kunstmuseet  

-mødet med værkerne, bliver taget med hjem 

i institutionerne til videre bearbejdning.  

 

 Impulser og inspiration til æstetisk arbejde 

 kan komme fra naturen, medierne, samtaler 

 osv., men der er en ekstra dimension, når bar

 net får impuls fra kunstens verden, da barnet 

 på den måde møder voksne, der netop tager 

 det æstetiske udtryk alvorligt –lidt på samme 

 som det lille barn selv kan gøre det. 

5. TA’ blyanten i hånden 

Start med at tal med børnene om, hvad det er 

de ser. Giv dem evt. en søger, så de kan ud-

vælge det sted på værket, som de bedst kan 

lide. Børnene ser på værket og skal tegne det 

der falder dem ind. De må selvom de tegner 

det hele værket, dele deraf eller bare ting, 

som de kom til at tænke på, da de så værket.  

Så taler man om, hvad man har tegnet. 

Herefter tegner man videre, men nu skal de 

tilføje noget, som ikke er på det rigtige bille-

de.  Det kan være damen skal have en krone  

 

eller at der 

skal være et 

tog, der kø-

re gennem 

værket. Giv 

dem evt. 

forskellige rammer, som de kan vælge at teg-

ne i.  



  

 

 

 

 

6. Lav en menneskeskulptur 

Efter at have set et værk – enten maleri eller 

skulptur, så beder man børnene lave værket 

med deres egne kroppe. De danner nu en 

menneskeskulptur, som man fotograferer med 

tablet. Man viser børnene deres egen skulptur 

og de bestemme nu næste værk, som de vil 

prøve at lave en menneskeskulptur af. 

9. Fold din egen skulptur 

Start med at find en skulptur på museet. Tal 

med børnene om skulpturen. Hvad forestiller 

den, hvad er bagsiden og hvad er forsiden? Er 

den ru, er den glat, er den let eller tung? 

Bagefter kan de selv lave deres egen skulptur. 

Vis dem,  hvordan 

man kan folde forskellige ting 

ud af papir.  Det vil være 

ekstra spændende for børnene, hvis de har et 

papir med forskellige farver på hver side. Giv 

dem evt. en saks og en klipsemaskine.  Sæt 

børnenes skulpturer op på række og spørg 

dem: ” Fra hvilken vinkel kan I bedst lide 

den?” 

 



  

 

 

 

 

8. Kast med terningen 

 

Man skal til denne metode bruge en stor ter-

ning (gerne skumgummiterning). Terningen 

beklædes med billeder af det, som man øn-

sker børnene skal finde på museet. F. eks. kan 

terningen vise en rød farve, en bestemt form 

eller tema. Når terningen kastes 

skal børnene gå på jagt efter det 

terningen viser.  

Det kan både være en øvelse i at udvikle sin 

viden i f.eks. farver og former, men man kan 

også bruge metoden til at få børnene til at se 

efter detaljer i  

billederne og  

måske få øje på ting, som de ellers ikke ville 

have set.  

  

  

7. Åben øjnene og drøm en rejse 

Sig til børnene: 

”Forestil dig du skal på en lang rejse. Måske 

den mest fantastiske og spændende rejse du 

har været på. Rejsen går ind i ét af malerier-

ne….find det maleri din drømmerejse skal gå 

til. Hvad sker der?” 

Lad evt. børnene gå to og to- lad dem skiftes 

til at fortælle. Hvis det er for stor en opgave 

kan man også gøre det, at man som pædagog 

på forhånd have udvalgt nogle bille-

der, som er oplagte for børnene at 

tale ud fra. Måske er det også nød-

vendigt, at pædagogen selv tager de første 

skridt og begynder på historien. 

Endelig kan fantasiuniverset også starte op 

med, at man dels ser på et maleri og dels læ-

ser op fra en bog. Evt. ”Filifytten på eventyr”. 

Her kan man stoppe midt i fortællingen og 

spørge børnene om de kan se noget af fortæl-

lingen i de malerier, de ser. Måske er eventyr-

skoven i bogen den samme,  

som de kan se på maleriet.  

Måske bor de blå elefanter i  

det hus, som er på billedet osv.  

 

 

 

 

https://www.filifytten.dk/ 


