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Velkommen 
”For 14 millioner år siden var der kun en lille prik i universet. Der var ingen madkasser, 

mudderkager og Mc Donald, ingen børnehaver, Bennyer og badedyr, der var ingen dig eller mig, 

der var bare en lille rød prik: Men så……” 

 

Med disse ord bliver vi af dramapædagogen budt ind når børn og voksne fra Eventyrlunden indtager 

scenen i Fair Plays teatersal og gennem drama og musik fortæller hinanden de historier de har skabt 

i fællesskab i Legekunstforløbet. Børnenes egne billedkunst produktioner danner den scenografiske 

ramme, som understøttet af lyssætningen tager alle med ind det magiske rum, hvor alt kan ske. 

Både aktører og publikum er tryllebundet i den lille halve times eventyr fra universets fødsel til 

farefulde rejser på havet og til Australien – til mødet med løver og mus, drilleaber, næsehorn, 

kænguruer, blæksprutter, havfruer, okser og søuhyrer – og til udfordringer, som vi kun lykkes at 

overvinde i kraft af mod, venskab og fælles styrke! 

 

Og når børnene stemmer i og syngende og dansende rejser spørgsmålet: ”Bliver jeg mon stor en 

dag, vil jeg altid være lille som nu? Sker det i ro og mag eller skal vi hoppe højt først tror du?” – så 

forenes den lille historie i den store historie og rummet fyldes af håb og livsglæde fra store og små! 

Teateroplevelsen er blot en af mange i det Legekunstprojekt som kunstnere, pædagoger og børn i 

Eventyrlunden har gennemført i efteråret 2021 og som danner baggrund for denne rapport. 

 

For kunstnergruppen bestående af dramapædagog, musiker og billedkunstner, er forløbet i 

Eventyrlunden et af tre gennemførte projekter i Legekunst regi, alle med fokus på sammen med 

børn og pædagoger at møde og opleve scenekunsten og udvikle egne drama og teaterforestillinger i 

nært samarbejde med Teatret Fair Play og med udgangspunkt i de involverede pædagogers 

formulerede mål. 

 

Eventyrlundens pædagoger har fra projektets start udtrykt ønske om gennem legekunst at få 

inspiration til og udvikle arbejdet med æstetiske læreprocesser i den pædagogiske hverdag – 

formuleret således i SNIP-fortællingen, som er et fælles Legekunst format der beskriver projektets 

afsæt: 

 

...”vi er enige om at vi som samlet personalegruppe ønsker inspiration til hvordan vi kan arbejde 

med æstetiske læreprocesser med større fokus på proces frem for produkt. Hvordan kan vi give 

større plads til børnenes fantasi, leg og egne udtryk i de æstetiske processer og hvordan griber vi 

det an? Og vi ønsker i Legekunsten og fremadrettet at sætte fokus på børnefællesskaber og et fokus 

hvor vi inddrager børneperspektivet” (Uddrag af snip fortælling)  

 

Hvor vi i forskergruppen i analysen af de tidligere projekter har haft fokus på drama og teaters 

betydning for børns leg og dannelse, de samskabende processer, pædagogernes rolle, samt 

implementeringen i de pædagogiske læreplaner, har vi derfor i denne rapport valgt at dokumentere 

og analysere forløbet med fokus på betydningen af de valgte rammer for projektet og undersøge: 

 

- på hvilken måde mødet med kunsten/kunstnerne i projektet har bidraget/inspireret til et 

øget fokus på børnenes udtryk i de æstetiske praksisser?    

 

- og hvilken betydning legekunstforløbet har haft i forhold til institutionens ønske om 

fremadrettet at udvikle rammer for æstetiske læreprocesser med fokus på børneperspektivet 

og inkluderende fællesskaber i den pædagogiske hverdag?  
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Metode 
Absalons Legekunstforskergruppes videnskabsteoretiske afsæt er pragmatisme og anerkendende 

udforskning, hvor vi er indgået i samskabende processer med de tilknyttede kunstnere og 

pædagoger i forløbet. I dette samarbejde har vi i fælleskab søgt at udvikle og undersøge en række 

kunstpædagogiske legeforløb. I dette konkretet forløb er vi indgået som følgeforskere og har i det 

empiriske arbejde anvendt deltagende observation og semistrukturerede kvalitative interviews med 

det pædagogiske personale og de tilknyttede kunstnere. Analytisk har vi valgt en tematisk tilgang 

hvor de empiriske fund er blevet sammenholdt med teorier om æstetiske praksisser og leg. 

 

Overordnede mål og rammer for projektet 

Legekunst er et landsdækkende projekt for 0-6 års-området finansieret af Nordea fonden. Projektets 

ambition er gennem fælles kunstneriske og legende praksisser at bygge bro og skabe møder mellem 

børn, dagplejere, pædagoger, dagtilbudsledere, forskere, studerende, undervisere, kunstnere og 

kulturformidlere. Det er hensigten at der skabes et forskningsbaseret grundlag for, hvordan man på 

tværs af professioner kan skabe den højest mulige kvalitet i børns møder med kunstnere, 

kulturinstitutioner og kulturformidlere i dagtilbud. 

Legekunst ønsker at bringe de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med 

kunst, kultur og æstetiske praksisser i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de 

voksne omkring dem. 

Legekunst har som overordnet mål at bidrage til et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne 

gennem mødet med kunst og kultur i dagligdagen. Med aktionslæring som fælles metode og 

gennem forskning skabt sammen med praksis er det ønsket i Legekunstprojekterne at skubbe til 

’plejer’ og skabe nye idéer til den pædagogiske praksis, med fokus på at fremme og skabe større 

kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser. 

Baggrund 

At arbejde med æstetiske udtryksformer og skabende aktiviteter har historisk haft høj prioritet i det 

pædagogiske arbejde i dagtilbuddet og er i dag formuleret som et krav i de pædagogiske læreplaner.  

Også for Eventyrlunden fremgår det af de efterfølgende interviews at personalet ser dette som en 

naturlig og integreret del af hverdagen at anvende de forskellige æstetiske udtryksformer i skabende 

og kreative aktiviteter med børnene. 

 

Legekunstprojektet i Eventyrlunden finder sted som det sidste af tre Legekunstforløb i Holbæk 

kommune.  Allerede i 2019, hvor Legekunst bliver præsenteret for distriktslederne i Holbæk 

kommunes børneinstitutioner byder Eventyrlunden ind som interesserede samarbejdspartnere. Og i 

foråret 2021 bliver det aftalt at gennemføre projektet i efteråret samme år. D. 1. juli afholdes fælles 

møde mellem Legekunst-koordinator, leder, pædagoger og kunstnere, med Teatret Fair Play som 

ramme, hvor de overordnede mål og rammer for projektet diskuteres og udformes. 

 

Med afsæt i erfaringerne fra de tidligere forløb og med udgangspunkt i ønsket om at give større 

plads til børnenes egne udtryk med fokus på proces frem for produkt, skaber og præsenterer de tre 

involverede kunstnere en på forhånd udarbejdet rammeplan, der involverer følgende faser: 
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1. En indledende workshop for det pædagogiske personale faciliteret af kunstnerne. 

2. Oplevelsen af en professionelle teaterforestilling som en idé og formmæssig impuls 

3. Skabende arbejde med fokus på udtryksformerne drama, musik og billedkunst 

4. Forestillingsarbejde med fokus på at skabe en egen musik- og teaterforestilling med 

afsluttende præsentation i teatrets professionelle rammer 

5. En kunstudstilling også i et professionelt galleri i byen 

 

 

Med udgangspunkt i den overordnede rammeplan beslutter pædagogerne at børnehusets 3 grupper 

børn i alderen 2 – 6 år skal deltage i projektet inddelt i mindre aldersopdelte grupper, som skal 

arbejde med henholdsvis musik, drama og billedkunst under ledelse af de tre involverede kunstnere. 

Derudover etableres en tovholdergruppe bestående af pædagoger og kunstnere, som bliver 

ansvarlige for kontakt og kommunikation under processen.  I skyggen af Corona-situationen 

besluttes ikke at byde forældre ind til den afsluttende forestilling og også kunstudstillingen i det 

lokale galleri må ændres – en beslutning, som beklages af både kunstnere og pædagoger, men som 

også betragtes som en mulighed for at der i hele processen helt bevidst kan blive lagt større vægt på 

børnenes skabende og legende proces frem for det afsluttende produkt. 

 

I forskergruppen har vi valgt at sætte fokus på de kunstneriske og pædagogiske valg, der i projektet 

fremstår som betydningsfulde for projektets overordnede mål at udvikle rammer for æstetiske 

praksisser, som giver plads til det enkelte barns eget æstetiske udtryk og styrker inkludering i 

fællesskabet. Rapporten skal derfor ses både som en analyse af det gennemførte forløb og som et 

konkret bud på æstetisk teori og metode til inspiration for pædagogernes fremtidige arbejde med, 

tydeliggørelse af og udvikling af æstetiske praksisser i den pædagogiske hverdag. 

Teoretiske afsæt 
I både læreplan og Legekunst betones mødet med kunsten som udgangspunkt for barnets udvikling, 

læring, leg og dannelse, men også for barnets ret til og mulighed for at deltage i det kulturelle 

fælleskab, demokrati og samfundsliv. Mødet med kunsten og kunsten at mødes kan udspille sig på 

mangfoldige måder og beror på hvilket syn man har på børn og børns udvikling og læring og på 

synet på kunst. 

At formidle kunst til børn er ikke i sig selv nyt og har indtil midten af 1900 tallet rettet sig imod at 

præsentere børn for ”den gode kunst” og lære dem at vurdere kvalitet ud fra datidens normer og 

værdier som en del af opdragelsen og dannelsen. Kunstpædagogiske strategier har over tid ændret 

sig fra en kunstorienteret strategi, hvor læring om kunst og formidling af kundskab er det centrale 

henover en oplevelsesorienteret strategi, hvor deltageren/beskuerens kunstoplevelse er i centrum til 

en relations orienteret strategi, hvor fokus er på kunstmøder som kommunikation og deltagelse og 

som er kendetegnende for dette projekts møde med kunsten. Det handler således ikke om at 

formidle kunst, men derimod at skabe sammenhænge, forståelse og fællesskab gennem kunst og 

med kunstneriske processer (Karlsson, 2014). 

Et eksempel på dette er opstarten af projektet, hvor børn og pædagoger besøger Teatret Fair Play 

under opsætningen af forestillingen ”Lillebitte/kæmpestor”. Børnene får her lejlighed til at møde 

professionelle skuespillere i en professionel teaterramme og i mødet bliver børnene præsenteret for 

scener fra forestillingen og deltager aktivt i drama og leg sammen med skuespillere og kunstnere. Et 
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besøg, der skal vise sig at få stor betydning for børnenes engagement og deltagelse både i processen 

og i det afsluttende forløb, hvor de selv er aktive aktører på den professionelle teaterscene. 

Legekunstens ambition at bringe de yngste nærmere kunsten har været bærende i forløbet og 

legekunstprojektet i Eventyrlunden skriver sig således ind i et relationelt kunstsyn hvor kunst ikke 

ses eller udføres på en forudbestemt måde og i hvilken børnene indgår som kompetente og aktive 

aktører i en gensidig udviklingsproces og hvor hovedvægten lægges på delagtighed gennem kunsten 

og de kunstneriske processer. 

Børneperspektivet 
Inddragelse af børneperspektivet i de kunstneriske processer har været et vigtigt mål i Legekunst 

forløbet i Eventyrlunden. Vi vil derfor i det følgende se lidt nærmere på hvordan børns deltagelse og 

børneperspektivet kan forstås i en lovgivningsmæssig og teoretisk optik. 

I den styrkede pædagogiske læreplan betones børneperspektivet og børnekonventionens fokus på 

børns ret til leg og medbestemmelse og udtrykkes således i dagtilbudslovens § 8 stk. 2: 

”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og 

pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen skal være grundlæggende, og der skal tages udgangspunkt 

i et børneperspektiv. Barndommen har værdi i sig selv, og det pædagogiske læringsmiljø skal tage 

udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede 

aktiviteter eller voksenplanlagte forløb. 

 

Børn på fx 2 år og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelses proces og 

demokratisk forståelse. Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige 

pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen og 

aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det pædagogiske personale i dagtilbuddet skal 

invitere barnet til at være aktivt deltagende, så barnet selv er med til at skabe sin læring og konkrete 

deltagelse i demokratiske sammenhænge, som personalet er ansvarligt for at skabe.” 

I læreplansteksten kobles børneperspektivet både til børnenes egne udtryk i æstetiske praksisser og 

til børnenes leg og børnefællesskaber, hvilket stemmer overens med formuleringen i 

børnekonventionen der fremhæver: ”Barnets ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative 

aktiviteter.” (§31) 

Ifølge Klerfelt & Qvarsell (2014) er det vigtigt i anvendelsen af begrebet børneperspektivet at 

skelne mellem barnets eget perspektiv og den voksnes perspektiv på barnet og dets virksomhed. En 

skelnen som ses i børnekulturforskningen i opdeling af kultur for børn (børneteater, film, m.m.) og 

kultur af børn som kunst skabt af børnene selv eller i børnenes leg. Samt kultur med og blandt børn, 

som kommer til udtryk både i organiserede, formelle aktiviteter, som skabende æstetiske aktiviteter 

og i legen og det uformelle, spontant opståede samspil mellem børn og voksne.  

For både pædagoger og kunstnere har intentionen i Eventyrlundens Legekunstforløb været at 

udforske rammerne for skabelsen af kultur med og blandt børn samt at skabe inkluderende 

fælleskaber, hvor alle børn aktivt deltager og skaber relationer. Der har således været fokus på at 
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indhente børneperspektivet gennem aktiviteter med fokus på at inddrage og udvikle børnenes egne 

udtryk og børnefællesskaber. Dette kan ses som direkte relateret til børnekonventionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål, rammer og metode i æstetiske praksisser og læreprocesser 

I den styrkede pædagogiske læreplan betones læringsmiljøet som afgørende for arbejdet med de 

overordnede mål i læreplanstemaet ”Kultur, Æstetik og Fællesskab” og dermed også for børns 

møde med kunsten og egne udtryk i de kunstneriske/æstetiske processer. Det pædagogiske arbejde 

med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af temaet 

og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0 – 5 år. De to pædagogiske mål er følgende: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige 

former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner 

og værdier. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle 

oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. (§ 13 i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks 

læreplanstemaer) 

I Den styrkede pædagogiske læreplan er der yderligere lagt vægt på børnenes egen skabende 

virksomhed i det der benævnes udtryksdimensionen:  ”Udtryksdimensionen indeholder børnenes 
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egen skabende og eksperimenterende praksis. Den er båret af børns lyst, kreativitet, improvisation 

og aktive deltagelse. Nysgerrighed, sansning, leg og fantasi indgår i den æstetiske lære proces og 

ansporer til nye perspektiver og anskuelser, der kan forankres som ny viden og ny læring. Derfor 

må det pædagogiske personale være lydhørt og understøtte børn i, at børnene selv skaber kulturelle 

udtryk i et læringsmiljø, der inddrager børn i processen, værdsætter fordybelse og konstruktion samt 

børns egne eksperimenterende udtryk.” (Den styrkede pædagogiske læreplan) 

Den skabende proces 
Ifølge Sørensen (2015) kan æstetiske læreprocesser defineres som ”en eksperimenterende 

udforskning, hvor man med hovedvægt på den æstetiske læringsmåde omsætter indtryk af verden til 

et æstetisk formudtryk for herigennem at kunne reflektere og kommunikere om sig selv og verden.”            

(Sørensen, 2015.s.97). Denne udforskning foregår i en skabende proces i hvilken formsproget – de 

æstetiske sprog/kunstneriske udtryksformer – er central for både udtryk og refleksion. Afsættet for 

den skabende proces beskrives i modellen som impulsen, ud fra hvilken en foreløbig idé opstår som 

en slags kreativ hypotese, som er drivkraften i de skabende processer.   

Modellen illustrerer her hvordan den skabende proces foregår i en kontinuerlig vekselvirkning 

mellem impulser og formarbejde (Sørensen, 2015):  

 
                                                                                                              

I analysen af Eventyrlundens Legekunstforløb ses det tydeligt at modellen har dannet udgangspunkt 

for kunstnernes og pædagogernes arbejde med børnene. 

 

Som impuls i projektet besøger børn, kunstnere og pædagoger Teatret Fair Play og møder her de 

professionelle skuespillere under opsætning af forestillingen ”Lillebitte/Kæmpestor”. En 

forestilling, som af teatret beskrives således: 

 

”I LILLEBITTE, KÆMPESTOR” inviteres de mindste og deres voksne med på en musikalsk rejse 

og til en filosofisk leg med plads til undren over alt det, der er så småt, at man hverken kan se eller 

røre det, og alle de ting, som er så store, at de kan være svære at forestille sig.” (Teater Fair Play) 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuespillerne præsenterer her scener fra forestillingen og inddrager børnene i en workshop med 

dramatisk leg ud fra temaet. Herefter deltager pædagogerne i en workshop sammen med kunstnere 

og forskere, som inspiration til forløbet. Og både børn, pædagoger og kunstnere ser og oplever den 

færdige teaterforestilling ”Lillebitte/Kæmpestor” i Teatret Fair Plays teatersal. 

Efter at have oplevet teaterforestillingen ”Lillebitte/kæmpestor” og været sammen i workshoppen 

for pædagoger, kunstnere og forskere gennemføres som planlagt et ugentligt forløb i mindre 

grupper med fokus på drama, musik og billedkunst med målet at inspirere og sammen skabe egne 

teaterforestillinger. 

Formarbejdet 

Ud fra temaet i den professionelle teaterforestilling ”Lillebitte/kæmpestor” forbereder kunstnerne de 

første møder med børnegrupperne og pædagogerne. Her skaber kunstnerne en overordnet fortælling 

og sang, som skal danne ramme for børnenes videre udforskning af temaet og skabelse af egne 

historier og dramatiseringer. I dramagrupperne, som består af 2 grupper børn i alderen 5 – 6 år med 

8 deltagere i hver gruppe, introducerer dramapædagogen rammefortællingen i en legende form ved 

hjælp af hånddukken Benny. Herefter igangsætter hun en række øvelser og dramatiseret leg, hvor 

børnene er med til at udvikle deres egne fortællinger. Med dramapædagogen som fortæller og 

spilstyrer, bliver der i fælleskab skabt og udviklet figurer og roller i de dramatiserede fortællinger, 

som udvikles til den endelige teaterform. 

 

I musikgrupperne, som består af 2 grupper børn i alderen 2 – 4 år med ca. 6 – 8 børn i hver gruppe 

introducerer musikpædagogen den sang, som skal indgå som bærende del af den endelige 

forestilling gennem rytmikforløb med fokus på musikken som æstetisk sprog. Børnene arbejder her 

med de musikalske elementer og præsenteres for forskellige musikinstrumenter, som inspiration til 

deres rolle som musikere i forestillingen. 

 

I billedkunstgruppen, som består af ca. 12 – 15 børn i alderen 3 – 5 år gennemfører kunstneren en 

række forløb med fokus på børnenes skabende billedudtryk ud fra tydelige valgte kunstneriske 

former og materialer og med inspiration fra naturen. Børnene arbejder her udforskende med farver 
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og udtryk og deres æstetiske produktioner kommer senere til at indgå som scenografi i 

teaterforestillingerne. 

De indledende forløb planlægges og gennemføres af kunstnerne som en åben proces og udvikles på 

baggrund af børnenes input og reflekterende samtaler med pædagogerne efter hvert forløb. 

Efter de gennemførte processer i de 3 æstetiske rum mødes drama og musikgrupper og skaber her 

den endelige form i hvilken nu både dramatisering, sang og musik indgår. 

Fornemmet form 

Som afslutning på processen begiver hele børnegruppen, deres voksne og kunstnerne sig ned i 

teaterets lokaler hvor de under ledelse af kunstnerne gennemfører en uges opsætning og 

præsentation av de to fortællinger i Fair Play’s professionelle teaterramme. Som optakt til dette 

skaber kunstnerne sammen med teatrets ansatte scenografien med anvendelse af 

billedkunstgruppens produktioner kombineret med teatrets lyssætning, så rammerne er klar når 

børnene ankommer til teatret. De to drama og musikgrupper kommer nu til teatersalen og 

gennemspiller deres fortællinger i den skabte scenografi og endelig afsluttes med at begge grupper 

opfører deres forestillinger for hinanden og børnene fra billedkunstgruppen. 

Ny impuls 

I ønsket om at fastholde og videreudvikle børnenes interesse og muligheder for at udtrykke sig 

æstetisk udvikler pædagoger og kunstnere sammen idéen at skabe et ”magisk hus” på legepladsen – 

huset skal indrettes med scene og udstyres med teaterrekvisitter og kostumer, musikinstrumenter og 

billedkunstmaterialer til brug for børnenes egne initierede lege og æstetiske udtryk. Samtidig vokser 

tanken frem hos pædagogerne at gennemføre et lignende projekt i fremtiden og sammen med 

børnene udforske Eventyrlundens historie gennem at skabende fortællinger og teater – en ny 

skabende proces er sat i gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. Det Magiske Hus er skabt og kunstnere, pædagoger og børn er i fuld gang med at indrette og 

skabe rammerne for børnenes egen leg og æstetiske udtryk og magi i hverdagen……. 
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Modellen, som den er udformet af Austring og Sørensen (2006), understreger betydningen af 

formarbejdet som drivkraft i den skabende proces og kobler således formarbejdet til definitionen af 

æstetiske læreprocesser som ” i en eksperimenterende udforskning at omsætte indtryk af verden til 

et æstetisk formudtryk (Austring & Sørensen, 2006 s. 106). De æstetiske formsprog vil derfor, ifølge 

Austring og Sørensen, altid være centrale i æstetiske læreprocesser, hvorimod rammerne/designet 

for den eksperimenterende udforskning vil kunne udmøntes på mange forskellige måder i de 

æstetiske praksisser. 

Vi vil derfor i det følgende inddrage nogle teorier og metoder, som kan bidrage til at synliggøre 

betydningen af de valgte rammer for formarbejdet i legekunstprojektet i forhold til ønsket om at 

styrke det enkelte barns egne æstetiske udtryk og inkludering i fællesskabet.   

Metoder i formarbejdet 

Lindstrøm (2002) drøfter i sin forskningsoversigt ”At lære gennem kunsten” spørgsmålet om hvad 

æstetikken indebærer og tilfører i det pædagogiske arbejde og har udviklet en model for hvordan 

den æstetiske dimension i det pædagogiske arbejde kan forstås og synliggøres.  

Lindstrøms model indeholder 4 læringsformer, som alle både enkeltvis og sammen bidrager til 

udvikling af æstetisk kompetence og beskrives som læreprocesser OM, I, MED og GENNEM 

æstetikken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindstrøm har i sin forskning været optaget af hvordan synet på æstetik og læring afspejles i de 

æstetiske praksisser i det pædagogiske arbejde og er inspireret af forestillingen om en ”svag” 

eller ”stærk” æstetik. Anvendelsen af æstetikken som støtte til og øget forståelse for videns og 

læringsmål i andre emner eller temaer, betegner Saar som den svage æstetik. Denne er, ifølge Saar 

retrospektiv, forstået på den måde at den illustrerer og levendegør hvad vi allerede ved, i 

modsætning til den stærke æstetik som er prospektiv og peger frem mod det som endnu ikke har 

fundet en fast form eller blevet klart defineret. I den svage æstetik forbliver indholdet det samme, 

men erfares ud fra nye synsvinkler og bidrager dermed positivt og engagerende til læringen – ex. i 

anvendelsen af sang og remser i udviklingen af barns sprog. Den stærke æstetik både tillader og 

kræver at indholdet i aktiviteterne har mulighed for at kunne forandres gennem afprøvninger og 
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eksperimenter, som overrasker og forundrer. Saar fremhæver at begge former er betydningsfulde for 

udviklingen af æstetisk kompetence og skal ikke ses som modsætninger, men som 

komplementerende hinanden i de æstetiske praksisser. (Ahlcrona,2016, Saar, 2005) 

 

Lindstrøm kobler i sin model betegnelserne svag stærk æstetik til begreberne konvergent og 

divergent tænkning og læringsformer i de æstetiske læreprocesser. 

Begreberne divergent og konvergent tænkning kan føres tilbage til psykologen Joy Paul Guilford 

(1967) som et resultat af hans forskning om menneskelig intelligens. 

Ordet konvergent betyder at ”sammenfatte” og indebærer, ifølge Guilford, at tænkningen her er 

rettet imod ud fra en givet information at finde frem til specifikke løsninger på et problem eller en 

opgave – at finde frem til svar. 

 

Det som kendetegner divergent tænkning er, ifølge Guilford, evnen til at se flere og forskellige 

løsninger på et problem eller en opgave samt at tænke i uvante tankebaner – at tænke udenfor de 

gældende rammer og betragte situationer fra forskellige perspektiv. Divergent tænkning ligestilles 

ikke med kreativitet, men evnen til divergent tænkning ses i kreativitetsforskningen som en vigtig 

forudsætning for at kreativiteten skal kunne udvikle sig, ligesom nysgerrighed og gruppeprocesser 

ses som befordrende for den divergente tænkning.  (Ahlcrona, 2016) 

 

Guilford ser de to former for tænkning som forskellige former for intelligens og understreger at 

både divergent og konvergent tænkning er nødvendige for den menneskelige kreativitet, eksistens 

og udvikling. (Ahlcrona, 2016). Lindstrøm (2008) beskriver og begrunder kategorierne i sin model 

så de lodrette kategorier omhandler den æstetiske lærings ”Hvad? Mens de vandrette kategorier 

omhandler læringens ”Hvordan?”. 

 

”De første egenskaber har at gøre med målet, det vil sige, hvad slags læring man efterstræber 

gennem at anvende æstetiske midler. Strategien er konvergent hvis målet er at komme frem til 

noget, som er givet på forhånd; den er divergent hvis målet snarere er at kombinere hvad man ved 

og kan på nye måder, det vil sige sådanne, som ikke er helt og holdent forudsigelige.” (Lindstrøm, 

2008, egen oversættelse) 

 

I læringens ”Hvordan?” anvender Lindstrøm begreberne mediespecifikke og medieneutrale 

læringsformer: 

 

”Den anden opsætning af egenskaber berører midlet, det vil sige hvordan man gennem de æstetiske 

læreprocesser antager at opnå forskellige mål. I den mediespecifikke æstetiske læreproces er 

budskabets form vigtig. Kommunikationen er ikke medieneutral. Det indehold som omskabes til 

æstetisk form påvirkes af hvordan det udtrykkes og bliver ikke det samme hvis det overføres fra en 

fortælling til en film, et drama eller en tegnet serie. I en medieneutral måde at anvende æstetiske 

udtryksmidler er målet i stedet eksempelvis at støtte viden og læring i andre emner end de 

kunstneriske eller fremme barnets alsidige og harmoniske udvikling. Arbejdsmetoder af denne art 

betegnes som ”neutrale” ikke fordi medieringen (udtryksformen) savner betydning, men fordi 

samme mål kan opnås med hjælp af forskellige medier og et flertal redskaber”. (Lindstrøm 2008, 

ingen sidetal -Egen oversættelse) 

OM og I æstetik er derfor, ifølge Lindstrøm, begge mediespecifikke i forhold til 

læringens ”hvordan”. De ønskede læremål er her koblet direkte til det æstetiske formsprog – ex. 

musik, billede eller drama – og kan ikke udvikles på anden måde end gennem det valgte formsprog. 
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Formsprogets særlige karakterer og egenskaber er her afgørende for det formudtryk som ønskes 

udviklet – eksempelvis vil en historie som ”Peter og ulven” føre frem til forskellige 

læringskvaliteter afhængigt af om børnene udforsker og bearbejder historien gennem at læse bogen, 

studere billederne, lytte til Prokofievs musikdramatisering, se en teateropsætning eller selv spille og 

agere i de forskellige roller i fortællingen. 

 

De to læringsformer adskiller sig derimod i forhold til læringens ”hvad?” 

 

OM æstetik, er ifølge Lindstrøm konvergent i forhold til læringens mål. Lindstrøm ser i den 

konvergente læringsform ligheder med Saars definition av en ”svag æstetik”, hvor målet for 

processen er retrospektivt med forudbestemte mål. -  Ex. indlæringen af en musikalsk 

komposition/sang. I den konvergente proces vil fokus i den æstetiske læreproces være at give 

børnene mulighed for at få kundskab om og tilegne sig musikkens og sangens komponenter – takt, 

tempo, frasering, tekst, intonering osv.  med reproducering af musikken/sangen som mål. 

 

I æstetik har fokus på divergente læringsmål, og Lindstrøm kobler denne læringsform til den stærke 

æstetik, som beskrives som prospektiv og eksperimentel. Læringsmålene her er også rettet imod 

udvikling af de æstetiske formsprog ex. at forstå og kunne anvende musikkens udtryksmuligheder - 

hvordan man med hjælp av farvevalg kan formidle en stemning eller med forskellige midler kan få 

dybde frem i et billede – eller lære sig hvad som behøves for at kunne improvisere og gå i rolle i 

drama og teater. Men designet for læringen har I æstetikken fokus på i en undersøgende proces at 

kombinere tidligere erfaringer og viden og gennem den eksperimenterende proces give mulighed 

for at påvirke, forandre og forny målene i læreprocessen – ex. ud fra instrumenternes særlige 

egenskaber i musikken at skabe egne kompositioner og musikalske udtryk.   

MED og GENNEM æstetik er, ifølge Lindstrøm, begge medieneutrale i forhold til 

læringens ”hvad”, men adskiller sig på samme måde som OM og I i forhold til 

læringens ”hvordan”. 

 

I arbejdet MED æstetikken er læringsmålene konvergente forstået på den måde at udviklingen af 

formsproget indgår, men de ønskede læringsmål er ikke koblet til et specifikt æstetisk formsprog. 

De æstetiske læreprocesser anvendes her som middel til at opnå forudbestemte pædagogisk mål, ex. 

indlæring af matematiske eller sproglige begreber ved hjælp af alfabet og regnesange, rim og 

remser og musik og bevægelse - træne specifikke motoriske kompetencer gennem drama og dans 

eller opnå fordybet kundskab om naturvidenskabelige fænomener gennem at kombinere fakta med 

æstetiske oplevelser, leg og æstetiske udtryksformer. 

 

GENNEM æstetik har fokus på de overordnede kompetencer som man kan tilegne sig genom 

mødet med kunst og et indlevet engagement i æstetiske praksisser. Målene her er, ifølge Lindstrøm, 

divergente og kan rette sig imod udvikling af personlige kompetencer som empati og selvtillid, eller 

sociale mål som samarbejde og inkludering i fællesskaber som ikke er koblet til en specifik æstetisk 

udtryksform, men opnås i det udforskende arbejde med forskellige kunstneriske udtryksformer som 

medium. Et divergent mål med en æstetisk praksis kan eksempelvis være at anvende kunstfaget 

drama til at styrke børnenes relationer og venskab. 

 

Selv om både MED og GENNEM æstetikken af Lindstrøm betegnes som medieneutrale har valg af 

og kompetencer indenfor de æstetiske formsprog stor betydning for de pædagogiske valg. Er ønsket 

ex. at styrke børnenes empati gennem æstetiske læreprocesser vil drama som formsprog være særlig 
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velegnet da man i dramaprocesserne i selve rollespillet lever sig ind i det at være en anden og på 

egen krop i fiktionen gennemlever andres følelser, tanker og handlinger- – hvorimod ønsket om at 

styrke børnenes selvstændighed måske styrkes bedre gennem en solistisk billedkunstnerisk proces. 

 

Lindstrøm fremhæver i sin teori at kunst og æstetik i en pædagogisk sammenhæng handler om bredt 

set at udvikle børns æstetiske kompetencer – hvilket kan defineres som kompetencen at opleve, 

aflæse og udtrykke sig gennem æstetiske formsprog. (Sørensen, 2006, Ross, 1978) 

Modellen skal således ses som deskriptiv og ikke normativ og de fire kategorier bør betragtes som 

komplementære aspekter af en samordnet æstetisk strategi for læreprocesserne:  

”Ingen kombination af mål og midler er a priori overlegen de andre. De fire kategorier bør snarere 

betragtes som komplementære aspekter af en samlet æstetisk strategi for læring.” (Lindstrøm, 2008, 

ingen sidetal)   

Analyse af Legekunst forløbet med afsæt i Lindstrøms model 
Med anvendelse af Lindstrøms model i analysen af de æstetiske processer i formarbejdet ses alle 4 

læringsformer repræsenteret. Det fremgår dog også tydeligt at kunstnerne i skabelsen af rammerne 

for og i mødet med børnene primært har arbejdet med de divergente læringsformer I og GENNEM 

æstetikken, hvor særligt den mediespecifikke og divergente læringsform har været fremtrædende i 

de konkrete æstetiske processer. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Store fællesmalerier i naturen  

I det følgende vil vi give eksempler på hvordan de forskellige læringsformer kommer til syne i 

kunstnernes møde med børn og pædagoger i de æstetiske processer i formarbejdet. 

Skabelsen af sceniske og billedlige fremstillinger – æstetiske produktioner - med børnenes egen 

tolkning af teateroplevelsen har fra starten af projektet været en del af de overordnede mål i 

Legekunstprojektet. I ønsket om at flytte fokus i de æstetiske praksisser fra produkt til proces har 

bearbejdning og udforskning af teateroplevelsen og temaet ”Lillebitte/Kæmpestor” og ”Universet” 

været udgangspunkt for de indledende æstetiske praksisser med børnene. Først i den afsluttende 
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fase af forløbet er resultaterne af formarbejdet blevet omdannet til æstetiske produktioner med 

henblik på formidling og deling i den professionelle teaterramme. 

Kunstnerne har som udgangspunkt for formarbejdet forberedt de æstetiske processer ud fra de 

æstetiske formsprogs særlige karakter. Musikpædagogens komposition og sang ”Bliver jeg mon stor 

en dag?” bearbejder både musikalsk og tekstmæssigt temaet i en symbolsk form, som fanger 

oplevelsen af at være en lille del af et større univers. I dramapædagogens indledende fortælling 

løftes temaet ”Lillebitte/kæmpestor” ind i fortællingen om hvordan den lille mus redder den store 

løve – og i billedkunstprocesserne er kunstneren tydeligt inspireret af naturen og universet i sine 

møder med børnene. Kunstnerne har således arbejdet med divergente mål I de æstetiske praksisser 

med henblik på at udvikle børnenes forståelse for, færdigheder i og glæde ved at udvikle og 

udtrykke sig i de æstetiske formsprog og GENNEM de æstetiske processer at opleve sig som 

vigtige og betydningsfulde og inkluderet i fællesskabet. 

Billedkunstneren beskriver eksempelvis formsprogets betydning for processen: ”Det er vigtigt at 

lade materialet bestemme - børnene deltager så vidt det er muligt i alle processer og der er som 

eksempel helt stille når den pastaagtige akvarelfarve hældes i et klart glas – der tilføres vand, røres 

rundt og vi laver prøver, for at se om farven er tilpas i mætningsgrad. Børnene nulrer de nye stive 

pensler dejligt bløde eller i skoven finder de pinde og plukker græs og får hjælp til at lave deres 

egne pensler.” (Kunster, 2) 

En beskrivelse jeg som følgeforsker genkender når jeg, sammen med børnene, møder kunstneren: 

”Vi er i en skov nær institutionen, hvor børnene på skovstien har bygget et langt træ af grene de har 

fundet i skovbunden og nu har grupperet sig under paraplyer, som er placeret i en lysning i skoven. 

Her får børnene nu udleveret maling i to brune nuancer, svampe samt papirer og får af 

billedkunstneren opgaven at udforske træerne gennem med svampen at dække de hvide papirer med 

de gulbrune farver. Efterhånden som børnene bliver færdige placerer billedkunstneren børnenes 

billeder i en lang række i forlængelse af det træ de lige har bygget på skovstien. Børnene fanger 

hurtigt formen og lægger en efter en deres egne malerier på skovstien og snart kommer deres eget 

fælles skabte malede træ til syne……… Billedkunstneren samler til slut børnene omkring deres 

fælles billedproduktion til en kort reflekterende samtale. På spørgsmålet om hvor vidt det byggede 

træ eller det malede træ er størst og længst svarer børnene enstemmigt at deres malede træ er det 

længste og det største.”  (Praksisfortælling A)   

Billedkunstneren har her et tydeligt fokus på at øge børnenes forståelse for det billedmæssige 

udtryks muligheder. Børnene skaber her en form, som ikke har været skabt tidligere og 

billedkunstneren bevidstgør gennem refleksionerne undervejs dette for børnene – at de faktisk 

sammen har skabt noget nyt, som børnene tydligt opfatter som både deres eget og som noget unikt. 

Den mediespecifikke, divergente læringsform kommer også tydeligt til udtryk i dette eksempel fra 

endnu et møde med billedkunstneren, hvor jeg som følgeforsker får mulighed for at være med: 

”... Billedkunstneren begynder nu at fortælle om solen, som hun har mødt på vejen til børnehaven, 

men som nu er gemt bag skyerne. Hun spørger børnene hvilken farve de synes solen og citronen 

har. Børnene bliver hurtigt enige om farven gul og billedkunstneren tager et papir frem og spørger 

børnene om de kender andre ting, som er gule og tegner børnenes bud på gult efterhånden som de 
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dukker op. Herefter henter billedkunstneren flere æsker med oliekridtfarver – åbner dem og beder 

børnene ta de gule farver frem fra æskerne. Her bliver lidt diskussion om hvad der kan indgå som 

gult og billedkunstneren snakker med børnene om det, men sætter også en begrænsning. Når alle de 

gule farver er taget frem bliver vi bedt om at sætte os ved et bord. Her får vi udleveret et stort 

stykke akvarelpapir og får nu besked på at fylde papiret ud med de gule farver med inspiration fra 

solen. Både børnene og jeg arbejder koncentreret med opgaven og snart er alle papirer fyldt ud 

med forskellige gule nuancer. Og nu sker noget meget mærkeligt! Billedkunstneren fylder et stort 

kar med vand og så får vi alle besked på en ad gangen at lægge vores tegninger ned under vandet. 

Efter lidt tid får vi vores tegninger tilbage og mens vi med en svamp tørrer vandet af stiller 

billedkunstneren blå akvarelfarve frem på bordet. Vi snakker kort om sol og regn og vand og så får 

vi udleveret hver sin pensel og får nu lov at male med blåt oven på vores gule tegninger. Igen 

arbejder både børnene og jeg meget koncentreret og som i en magisk oplevelse ser vi nu hvordan 

vores gule oliekridtstegninger træder frem som konturer i det blå og bliver til helt uventede udtryk” 
(Praksisfortælling B) 

Billedkunstneren beskriver sine mål og overvejelser i formarbejdet således: 

”Vi mærker efter og finder den ru side af akvarelpapiret, som er bedst at male på. Vi mærker 

vandet når papiret lægges i karet og fingrene forsigtigt får papirret helt under vand– oplevelse af 

farverne der flyder ud og bevæger sig på det våde papir… børnene øver og smager på ord som 

ultramarine-blå og preusser-blå. Men samtidigt mener jeg det er vigtigt at have fokus på, og at vi 

dvæler i sansningen og den ikke verbale kommunikation / det ordløse sprog som er særligt for 

billedkunsten. At børnene så vidt, som det er muligt får god tid omkring oplevelse af og leg med 

farve, form, lys mørke, komposition, proportioner, balance og spænding, rytme, stregens bevægelse 

og tryk mm (hvilket vi arbejder og leger med, ikke kun på papir med pensler farver, men også 

inddrager i andre forskellige sammenhænge. (Kunster 2,2) 

Også her er de mediespecifikke mål i fokus, men også tydeligt at billedkunstneren i rammerne for 

processen prioriterer og skaber rum for at give børnene god tid til at lege og gennem sansning 

opleve billedkunstens særlige sprog. 

 

Dramapædagogen har i processen også tydeligt udgangspunkt i den mediespecifikke læringsform - I 

drama - med målet i en udforskende proces at udvikle børnenes dramatiske formsprog – at agere i 

roller i en fiktiv handling, improvisere, kropsligt udtryk m.m. Dramapædagogen anvender 

hånddukken i sin kommunikation og refleksion med børnene i skabelsen af det fiktive rum og leder 

den udforskende proces som instruktør og spilstyrer inspireret af børnenes input og medskabelse af 

såvel form som indhold, hvilket tydeligt kommer til udtryk i de fortællinger og dramatiske udtryk, 

som børnene ud fra dramapædagogens rammefortælling er medskabende af: 

 

”Løven og musen beslutter at flyve til Australien og med deres lille røde prik flyver de ud i 

universet, rundt mellem stjernerne til de får øje på Australien. Her møder de nogle kænguruer, som 

er eksperter i at hoppe. Men bedst som de er færdige med at hoppe kommer geparderne, som er 

eksperter i at løbe… geparder og kænguruer kappes om at være bedst, men falder pludselig ned i en 

dyb grotte og en kæmpe klippe falder ned over dem…de må nu kalde på næsehornet for at få hjælp 

og næsehornet knuser med sit horn de store sten, så geparderne bliver reddet… alle bliver gode 

venner, men har brug for flere arme at kramme med, så den store blæksprutte kommer til hjælp 

(Praksisfortælling, C)  
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Både børn og pædagoger byder ind når historien improviseres frem i dramalegen…. 

Dramapædagogen forklarer: ”Arbejdet i mindre grupper med fokus på drama har været meget 

givende for muligheden for fordybelse og leg i de skabende processer, hvor resultatet ikke har været 

givet på forhånd, men er vokset frem i samspillet i den dramatiske proces.”(Kunstner,1,3) 

Musikpædagogens møder med børnene vil, ifølge Lindstrøm, kunne beskrives både som Om 

(konvergent) og I (divergent) musikken, da målet her både er indlæring og reproduktion af en 

færdig komponeret sang og gennem udforskning af instrumenterne skabe en ny og egen 

komposition: 

”Klokken nærmer sig 9 og musikpædagogen kommer ind på stuen med to store rullekufferter. En 

lille gruppe børn og pædagoger samler sig og både børnene og jeg følger nysgerrigt med når 

musikpædagogen åbner kufferterne og et væld af forskellige musikinstrumenter kommer til syne. 

Pædagoger og børn sætter sig i en kreds og musikpædagogen samler opmærksomheden omkring sig 

gennem at anvende klangtrommen – der bliver helt stille. Musikpædagogen begynder at synge – en 

goddag sang, som børnene synligt genkender, og som retter opmærksomheden på det enkelte barn, 

som får lov at blive hilst på i sangen. Herefter fortæller musikpædagogen at børnenes kammerater i 

dramagruppen nu har skabt en historie, som de skal få at høre, men at de allerførst skal synge 

sangen ”Bliver jeg mon stor en dag” som er en del af historien. Det er tydeligt at både børn og 

pædagoger kender sangen, som synges flere gange og udføres i dans og bevægelse. 

Musikpædagogen tager nu forskellige instrumenter frem fra sine kufferter – trommer, rasleæg, 

trompeter, m.m. og begynder nu at fortælle historien akkompagneret af instrumenterne. Undervejs 

snakker hun med børnene om hvilke instrumenter, som vil passe til de forskellige figurer i 

fortællingen – børnene kommer med bud og afprøver selv instrumenterne.” (Praksisfortælling C) 

Pædagogerne beskriver i deres refleksioner oplevelsen af mødet med musikpædagogen: 

”Musikpædagogen fik os til at øve sangen igen og igen og til sidst kunne vi den …. og måden 

børnene blev introduceret til og anvendte instrumenterne som lydkulisse i fortællingerne var for os 

nærmest magisk” og fortsætter: ”Børnene vælger ofte de sange de har sunget med 

musikpædagogen og nu vil de ha trommer med” – ”Et barn, som gruppen har prøvet rigtig meget at 

få med er nu det barn, som kan sangen fra teatret udenad og synger for og synger rent og elsker 

det” (Pædagog 1,4) 
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Musikpædagogen fremhæver selv den mediespecifikke tilgang til de æstetiske praksisser: 

Jeg ved at pædagogerne har ønsket at arbejde med inklusion og fællesskab, men for mig er det slet 

ikke muligt at arbejde med rytmikken og musikken uden at være inkluderet og en del af fællesskabet, 

hvorfor jeg udelukkende har fokuseret på den musik vi har skabt sammen” (Kunster 2,5) 

At børnene i mødet med kunstnerne har udviklet de æstetiske formsprog bliver meget tydeligt den 

første gang musik og dramabørn skal mødes og skabe den fælles dramatiske fortælling, hvor jeg 

som følgeforsker får lov at være med: 

”... Musikpædagogen skaber en kort opvarmning, hvor alle kommer op at stå – får rystet kroppen – 

hoppet og masseret ansigter og efter det fortæller musikpædagogen så at musikgruppen i dag for 

første gang skal spille med på historien på instrumenter…….alle får besked på med to fingre at 

tegne en lille musikseng foran sig, som instrumenterne skal ligge i fordi de stadigvæk 

sover……børnene får at vide at de gerne må gi instrumenterne et fingerkys, men at de ikke må 

vække instrumenterne endnu…. 

Så snart alle har fået instrumenter beder hun nu alle være med til at vække instrumenterne og synge 

godmorgen. Først stille og så kraftigere og kraftigere for til sidst at blive lagt ned igen……alle 

børnene følger opmærksomt musikpædagogen med alle tre forskellige instrumenter. 
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Herefter fortæller musikpædagogen hvilke figurer i historien, som hører til de forskellige 

instrumenter – og dette afprøves sammen med ”skuespillerne” børnene spiller og er dybt optaget af 

de børn, som rør sig til musikken i føre-og følge legen” – og da dramapædagogen indleder 

fortællingen går børnene straks ind og agerer i sine respektive roller og gennemspiller hele 

historien tydeligt inspireret af musikken” (Praksisfortælling C). 

 

 

 

 

 

 

 

I både de indledende forløb og den afsluttende opsætning og teateroptræden bliver det meget synligt 

at børnene opfatter og oplever kunstnernes besøg som noget ”særligt”, som bryder hverdagen. 

Allerede i døren høres børnenes samtaler ”skal vi ha legekunst i dag” og det er tydeligt at de glæder 

sig til at møde kunstnerne, som i de forskellige æstetiske rum skaber rammerne for arbejdet med 

henholdsvis billedkunst, musik og drama som udtryksform.  

Særligt i den afsluttende fase af projektet bliver det meget tydeligt at børnene har udviklet 

kompetencer indenfor de æstetiske sprog og udtryksformer og at det indledende besøg og indtryk 

fra forestillingen i Teatret Fair Play har haft stor betydning for børnenes oplevelse af en rød tråd i 

forløbet fra den professionelle teateroplevelse til deres egen tolkning og fortælling og hermed 

oplevet sin egen ret at deltage i og være medskabende af det kulturelle liv og fællesskab. 
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I ankomsten til teatret indtager børnene således med stor selvfølgelighed teatrets foyer og gør sig 

klar til opvarmning inden forestillingen skal i gang. Og under kunstnernes vejledning varmes 

stemme og krop op i ritualiserede former, som børnene genkender, er trygge i og mestrer uden 

besvær. 

GENNEM æstetikken 

Også læringsformen ”GENNEM” æstetikken, som af Lindstrøm betegnes som medieneutral og 

dermed ikke bundet af et specifikt formsprog, har været central i projektforløbet. Pædagogerne 

fremhæver i deres SNIP fortælling bekymringen for de børn, som af forskellige årsager ikke oplever 

at være inkluderede i legefællesskabet. Styrkelsen af børnenes egne udtryk i æstetiske praksisser er 

derfor også et ønske om at synliggøre og styrke det enkelte barns muligheder for deltagelse i 

fællesskabet, hvorfor inkludering af alle børn har været et fokus i hele processen.   

Både kunstnere og pædagoger fremhæver at de mindre grupper har medvirket til at det enkelte barn 

har fået mulighed for at udtrykke sig og blive synlig i fællesskabet og også bidraget til at skabe 

større fokus på den legende og udforskende tilgang til kunstneriske oplevelser og udtryksformer. 

 

Musikpædagogen: 

”Udover at børnene har lært og fået ejerskab af sangen, mener jeg, det har bidraget til stuens 

sammenhold at de har oplevet hele projektet i fællesskab og derved i endnu højere grad er en del af 

en fælles historie. De har fået lov at opleve hinanden på ny og set hvordan vi alle er forskellige, 

forstået på den måde, at de børn, der måske normalt er lidt stille, sagtens kan være dem, der i en ny 

sammenhæng først rækker hånden op med ideer til, hvordan vi kan lege videre i musikkens rum. Et 

eksempel er også at pædagogerne fortæller mig om en pige, som til tider har svært ved at “være 

med” i de aktiviteter, de laver på stuen og godt kan virke lidt passiv. Efter den første gang jeg havde 

været der havde hun lært hele navnesangen og gik og sang den for de andre.” (Kunstner 2,6) 

 

Pædagogerne udtrykker i deres refleksion at ”… børnene har ”overskredet deres grænser” – og 

også at børn, som de selv havde været usikre på ville deltage var blevet optaget af projektet og 

aktivt deltagende. Alle børn har været med og glædet sig meget til legekunstdagene, som også har 

inspireret til at børn og pædagoger har arbejdet videre med ex. at skabe egne hånddukker, synge og 

spille og skabt billeder. Projektet har styrket børnenes relationer og pædagogerne har fået meget 

positiv feedback fra forældrene, som har oplevet deres børn både glade og engagerede i hele 

forløbet.” (Pædagog 2,7)   

 

Ovenstående udtalelser peger alle på at læringsformen ”GENNEM” æstetikken har haft stor 

betydning for børnenes udbytte af de æstetiske læreprocesser i forhold til inkludering i fællesskabet. 

 

De sidste læringsformer OM og MED æstetikken, som ifølge Lindstrøm er koblet til konvergente 

læringsmål, har været nedtonet i forløbet, hvilket sandsynligvis skyldes at hovedfokus har været 

udvikling af de æstetiske sprog og udtryk og udvikling af børnenes fantasi, kreativitet og leg. Men 

som også kan hænge sammen med at der i projektet har været få forudbestemte mål for børnene i 

forhold til formsprog og tema - hvis målet havde været ex. at øge børnenes faktuelle viden om 

begreberne ”Kæmpestor/Lillebitte” eller ”Universets opståen” ville læringsformen ”MED” 

æstetikken således være en vigtig tilgang i arbejdet med æstetiske praksisser og læreprocesser. 

 

Både kunstnere og pædagoger har i Legekunstprojektet været optaget af spørgsmålene: ”hvordan 

arbejde med æstetiske praksisser med større fokus på proces frem for produkt? Hvordan kan vi give 

større plads til børnenes egne udtryk og hvordan griber vi det an? 
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Lindstrøms model viser hvordan synet på æstetik og valg af mål for de æstetiske praksisser har 

betydning for skabelsen af rammerne og designet for de indbyggede læreprocesser. Med 

udgangspunkterne i de fire læringsformer bliver valget af fokus styrende men også i høj grad 

inspirerende for hvordan æstetiske praksisser kan gribes an i den pædagogiske hverdag. 

Ved siden af fokusset på æstetiske praksisser som mål og middel så har der i Legekunst projektet 

været fokus på at processerne skulle have en legende karakter. Vi vil derfor i det følgende sætte 

fokus på legen og legens betydning i kunstmødet. 

 
Æstetik og leg 

 

I den styrkede læreplan har legen fået en fremtrædende rolle som grundlæggende for børns 

udvikling, læring og dannelse. Styrkelse af børns leg og legefælleskaber er et vigtigt mål i 

Legekunst – også i det aktuelle projekt i Eventyrlunden her med særligt fokus på sammenhængen 

mellem æstetik og leg. Barnet anvender i sin som-om leg symboler, scenarier og narrativer, som 

relaterer sig til de kunstneriske udtryksformer, hvorfor leg kan beskrives som en protoartistisk 

virksomhed (Vygotsky, 2010) At arbejde med æstetiske udtryksformer kan således ses som en 

videreudvikling af børns leg i en vekselvirkning mellem voksenstyrede æstetiske processer og 

børnenes egen initierede lege og legefællesskaber. 

 

Der er i dag i forskning bred enighed om legens potentialer i forhold til børns udvikling og dannelse 

og at børn i legen udvikler sprog, kreativitet og sociale kompetencer og også igennem legen 

konstruerer en forståelse af sig selv, hinanden og den verden de er en del af. Barns ret til leg, som 

det fremgår af Børnekonventionen §31 bliver i dag set på med alvor og også i læreplanen betones 

legens egenværdi ikke for at børnene skal blive ”gode voksne”, men fordi legen er vigtig for 

børnene her og nu. (Steinsholt, 2010) 

 

Hvorvidt legen skal ses som og indgå i den pædagogiske praksis som leg og/eller læring er en 

pågående diskussion inden for legeforskning og legepraksis i dag. Og her deler synspunkterne sig i 

to hovedretninger. I de som ser legen som børnenes egen autonome praksis og som mener at legen, 
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hvis den bliver forbundet med læring og udvikling i en bestemt retning, derved vil miste sin 

improviserende og selvrefererende karakter underlagt den voksnes mål og ønsker – at det helt enkelt 

strider imod legens logik at gøre denne til et middel for noget andet end sig selv. (Rasmussen, 2016) 

Og de som ser legen som en fælles kulturel aktivitet, der udvikles mellem børn, men også i 

samspillet mellem børn og voksne og som ikke ser nogen modsætning mellem leg og læring da 

legen betragtes som en erkendelsesproces i sig selv. (Vygotsky 1978.) 

 

Dette projekt kan siges at skrive sig ind i begge synsvinkler på leg, da intentionen i projektet både 

har været at inddrage legen som en del af den skabende og eksperimenterende proces men også at 

inspirere og bidrage til udvikling af børnenes egne initierede lege og legefællesskaber. At Legekunst 

bevæger sig i krydsfeltet mellem kunstneriske udtryk og leg kommer til udtryk i billedkunstnerens 

refleksion over forløbet: 

 

”Det er vigtigt at ha det legende element med. Det er det spontane og det åbne, man gerne vil 

arbejde med i kunsten – det har en meget stærk forbindelse til legen, eller det er legen. Det med at 

følge en impuls og være åben. Når vi kommer ind som kunstnere har vi også en autoritet og noget 

alvor og seriøsitet omkring faget – det er vigtigt. Men vi skal også være åbne.” (Kunstner, 2,8) 

 

Dramapædagogen følger op: ”Børns leg er vigtigt, men samtidigt er der en struktur. Der skal også 

være kunstnerisk kvalitet. Rammen giver tryghed for nogle børn – rammen kan være frisættende.” 

(Kunster,1, 9) 
 

I legekunstforløbet har drama og teater haft en central rolle som æstetisk udtryksform med 

teaterforestillinger som afsluttende form. Drama, defineret som ”fysisk gestaltning i et fiktivt rum” 

(Einarsson, 2013) er i sit formsprog nært beslægtet med både dramatisk leg og teater som 

kunstform. Sørensen (2015) argumenterer for at se børns dramatiske leg som æstetisk virksomhed 

og den dramatiske leg som et af flere æstetiske formsprog, der overleveres og udvikles gennem 

socialiseringen og som den enkelte kan anvende livet igennem (Sørensen, 2015, s. 103).  Denne 

direkte relation mellem dramatisk leg og kunstarten teater har været et tydeligt udgangspunkt i 

Eventyrlundens legekunstprojekt, hvor såvel legen som den dramapædagogiske virksomhed ses 

som gensidigt inspirerende for hinanden. 

 

I formarbejdet har udtryks-og oplevelsesintentionen gået hånd i hånd og den sanselige og 

følelsesmæssige ”her og nu- oplevelse” været den primære intention i mødet med børnene samtidigt 

med intentionen at skabe og formidle disse i en teaterform for et publikum. 

”Intentionen om at være i fiktionen og intentionen om at performe er to sider af samme 

proces…..forskellen mellem det eksternt rettede dramaarbejde, hvor målet er en teaterproduktion, 

og det internt rettede dramaarbejde, hvor målet er oplevelses-og læringsmuligheder, bliver hermed 

ikke om der produceres produkter eller ej, men om hvilken kommunikationshensigt og 

oplevelsesindstilling der i overvejende grad arbejdes med” (Sørensen, 2015 s.120). 

 

Når vi analyserer dette legekunst forløb så fremstår det at det spontane og improvisatoriske, som er 

karakteristisk i børns leg, kommer tydeligt til udtryk i de dramatiserede fortællinger i den 

afsluttende teaterform i de to grupper, hvor børnene med dramapædagogen som fortæller og 

spilstyrer iscenesætter deres skabte historier både dramatisk og musikalsk. 

Netop den dynamiske vekselvirkning mellem ”at gøre” og ”lade hænde”, som udspiller sig i børns 

leg har været central både i den kunstneriske proces, men også i overført betydning i forhold til 

projektets overordnede mål og praktiske gennemførelse. Den afsluttende form i projektarbejdet med 
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formidling af de skabte teaterforestillinger i den professionelle teaterramme har fra starten været en 

vigtig del af planlægningen af forløbet. Samtidigt har intentionen været at skabe en åben proces i 

hvilken teaterforestillingerne har kunnet vokse frem og udvikles i det kulturelle praksisfællesskab i 

mødet mellem kunstnere, børn og pædagoger. 

 

Denne tilgang til projektet fremgår tydeligt i formarbejdet i både billedkunst, drama og musik, hvor 

den eksperimenterende udforskning har været i centrum. Først i den afsluttende fase i projektet, 

hvor grupperne og resultaterne af formarbejdet i de enkelte udtryksformer mødes og kobles sammen 

i teaterproduktionen, flyttes fokus fra det spontane improvisatoriske rum til skabelsen af en musik-

og teaterforestilling med intentionen at performe – at formidle den kunstneriske oplevelse til et 

publikum. 

 

I den afsluttende fase bliver det tydeligt at børnene i drama og musikgrupperne oplever 

bearbejdningen af deres formarbejde til en fælles forestilling som en naturlig del af udtryksformen. 

Børnene indtager scenen i Teatret Fair Play med stor selvfølgelighed – følger musik-og 

dramapædagogens instruktioner i forberedelse og gennemspilningen af fortællingerne og viser 

tydelig glæde og forventning i forhold til at vise sange og fortællinger for deres kammerater fra 

børnehaven. Og i opsætningsprocessen bliver det meget tydeligt at børnene genkender teatrets 

fysiske rammer, som de umiddelbart føler sig trygge i. 

 

For børnene i billedkunstgruppen bliver oplevelsen af teatret samtidigt det første møde med deres 

egne skabte billedproduktioner, som nu udgør den scenografiske ramme for musik-og 

teaterforestillingerne. Pædagogerne i billedkunstgruppen beskriver i deres refleksion at børnene 

ikke i formarbejdet har koblet deres produktioner til teater og musikdelen, men at de tydeligt 

genkendte sine produktioner i oplevelsen af teatret og at dermed også oplevede sig som en del af 

fællesskabet. 

 

Endelig fremhæver pædagogerne at børnene under hele processen har anvendt de æstetiske 

formsprog i deres egen initierede lege og også inspireret pædagogerne til at igangsætte og deltage i 

legene. 

 

Ex: ”En flok børn har samlet sig i dukkekrogen og i gang med en rolleleg med deres dukker – legen 

italesættes ikke med ord, men børnene synger sangen ”Bliver jeg mon stor en dag” som 

akkompagnement til hændelsesforløbet i legen” (Praksisfortælling) 

 

eller som en af pædagogerne udtaler: ”Dramapædagogens brug af hånddukken har fået både 

børnene og mig til at skabe vores egne dukker og fortsætte med at dramatisere….og børnene leger 

stadig med deres hånddukker og leger selvinitierede teaterlege” (Pædagog 1) 

 

Resultatet af projektet peger således på at det tydelige fokus på legen og det legende element som 

direkte relateret til de æstetiske praksisser har bidraget positivt til styrkelse af børnenes æstetiske 

kompetence og egne æstetiske udtryk og inspireret både børn og voksne i udvikling af børnenes 

egne initierede lege og legefællesskaber. 
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Sammenfatning 

At skabe rammerne for at møde kunst og kunsten at mødes med fokus på børneperspektivet og 

børns ret til at deltage i det kunstneriske og kulturelle liv vil, med afsæt i Klerfelt og Qvarsell 

(2014) altid bero på de voksnes – pædagoger og kunstneres – grundlæggende syn på børn, kunst og 

kultur og pædagogiske valg af metoder i det pædagogiske møde. Også arbejdet med og udbyttet af 

æstetiske læreprocesser er ifølge Lindstrøm (2006) direkte forbundet med kunstnernes og 

pædagogernes bevidste valg af fokus i den kunstneriske proces. 

 

I rapporten har vi derfor med udgangspunkt i de anvendte teorier ønsket at undersøge hvordan 

ovenstående valg er kommet til udtryk og haft betydning for projektets forberedelse, gennemførelse 

og resultat. 

 

Opsummerende kan legekunstprojektet i Eventyrlunden beskrives som et forløb som tager sit afsæt 

i et relationelt kunstsyn med fokus på at skabe fællesskab gennem kunsten og de kunstneriske 

processer og med målet at udvikle børnenes æstetiske kompetence i skabende processer hvor 

børnene ses som aktive aktører og kulturskabere med udgangspunkt i legen som dels en fælles 

kulturel aktivitet, dels børns egen autonome praksis. 

 

Resultatet af Legekunstprojektet peger på at anvendelsen af modellen for skabende processer 

(Austring & Sørensen, 2006) og i særlig grad den mediespecifikke, divergente læringsform 

(Lindstrøm, 2008) kan bidrage til en øget bevidsthed om og et øget fokus på børnenes egne udtryk 

og inkludering i fællesskabet i de æstetiske praksisser.  

 

At se på ”mødet med kunsten” som ”kunsten at mødes” har, omend det ikke har været klart 

formuleret, vist sig som grundlæggende udgangspunkt i projektet, hvor kunstnere og pædagoger i 

samarbejdet har fokuseret på inkludering af alle børn og at skabe forudsætninger for udvikling af 

nye erfaringer og udtryk i de kunstneriske processer. 
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Pædagogerne fremhæver mødet med de kompetente kunstnere som lærerrigt og inspirerende og 

arbejdsmetoderne som det, der for dem har været nyt og betydningsfuldt for deres fremtidige 

udvikling af rammerne for de æstetiske læreprocesser i hverdagen.  Og for kunstnerne har 

pædagogerne været vigtige medskabere og sparringpartnere i de æstetiske møder med børnene, her 

udtrykt af billedkunstneren: 

 

”Det har været dejligt arbejde med børnene og et personale, som jeg oplever har stor 

opmærksomhed på børnenes trivsel, og har meget nærvær omkring det enkelte barn, og som alle 

har været meget deltagende og tilstede i forløbene med børnene.” (Kunster1, 12) 

 

Kunstnernes overordnede rammeplan og forløb i formarbejdet er blevet åbent modtaget af 

pædagogerne, som også har oplevet at blive aktivt inddraget af kunstnerne i udviklingen af 

projektet. Pædagogerne beskriver sig selv som i højere grad deltagende end samskabende i 

projektet, hvilket kan føres tilbage til ønsket om gennem kunstmødet at lade sig inspirere og udvikle 

rammerne for de æstetiske processer i hverdagen – ønsker, som har dannet udgangspunkt for den 

plan, som kunstnerne på forhånd har udarbejdet. Men som også peger på betydningen af en fælles 

formuleret forståelsesramme som vigtig forudsætning for de samskabende processer i Legekunsten. 

 

Intentionerne i Legekunst og de pædagogiske mål for læreplanstemaet ”Kultur, æstetik og 

fællesskab” har været de overordnede mål og rammer for projektet og det fremgår tydeligt i 

dokumentationen at det i Legekunstprojektet er lykkedes at bringe børnene nærmere kunsten – at 

skabe bro mellem børn pædagoger og kunstnere gennem fælles kunstneriske og legende praksisser, og 

at skabe nye idéer til den pædagogiske praksis. Og også at skabe et læringsmiljø, som har 

understøttet ”at alle børn har indgået i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber” - fået 

”mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer 

engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed” og ”erfaringer med at anvende forskellige 

materialer, redskaber og medier.” 

 

Både kunstnere og pædagoger har oplevet at være blevet udfordret i projektet som igangsættere og 

deltagere i de æstetiske læreprocesser at begive sig ind i en kunstnerisk proces og i legen – lade sig 

fascinere af situationen og handlingen med åbenhed for det som endnu ikke er defineret og hvor 

udbyttet – læringen – ikke kan måles eller præciseres på forhånd, men hvor nye erfaringer skabes 

og udvikles i mødet med børnene og de kunstneriske udtryksformer. 

 

Resultatet af legekunstforløbet i Eventyrlunden peger således på at kunstnerisk kompetence og klart 

definerede og afgrænsede mål og rammer i arbejdet med æstetiske læreprocesser ikke blot spiller en 

stor rolle for styrkelsen af børnenes egne udtryk og inkludering i fællesskabet i de æstetiske 

processer  men også har afgørende betydning for som igangsættere og deltagere at forholde sig 

åbent og tillade  at indholdet i de æstetiske praksisser  gives mulighed for at forandres gennem 

afprøvninger og eksperimenter, som overrasker og forundrer. 
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Afrundning 

 

”Det skal være sjovt” lyder det samstemmende fra pædagoger og kunstnere i den afsluttende 

refleksion over Legekunstprojektet – og at det har været sjovt er alle rørende enige om! 

  

Og netop de mange magiske øjeblikke og stjernestunder, som er opstået undervejs i mødet med 

kunsten mellem børn, pædagoger og kunstnere kunne med rette have fået mere plads i rapporten 

som et meget betydningsfuldt resultat af Legekunstforløbet. Og som et udtryk for det måske 

vigtigste mål i mødet med kunsten og kunsten at mødes: at berøre og blive berørt og at skabe glæde, 

engagement, følelse af nærvær og flow - alt sammen oplevelser, der gør at vi som mennesker får det 

bedre og oplever at få vores liv beriget – eller som Mogens Pahuus udtrykker det: 

 

”Når vi udtrykker os æstetisk bliver vi synlige for os selv og andre – vi virkeliggør (realiserer) os 

selv, vi mærker og giver udtryk for at vi er i live. Denne selvvirkeliggørelse er af afgørende 

betydning for opnåelsen af det gode liv. Æstetisk virksomhed er således båret af en hel fundamental 

lyst til selve det at føle sig i live.” (Austring og Sørensen, 2006. s. 131). 

 

Børns ret til at møde kunst og deltage i det kunstneriske og kulturelle liv er formuleret i 

børnekonventionen. At skabe rammerne for dette er i høj grad et pædagogisk ansvar i de 

institutionelle rammer for børnenes liv og læring. 

 

Rapporten er derfor vokset frem i nysgerrighed efter at undersøge hvordan de valgte rammer i 

Legekunstprojektet har haft betydning for de opnåede resultater. Rapportens analyse og 

konklusioner bygger således på mine oplevelser og valg af teoretiske afsæt for tolkninger af forløbet 

med ønsket at bidrage til diskussion og videreudvikling af rammerne for børns møde med kunsten 

og æstetiske praksisser i det pædagogiske arbejde. 

 

Med stor tak til alle for, som deltagende følgeforsker, at være blevet både berørt og inspireret i 

Legekunsten! 

 

Venlig hilsen Bodil Ørberg 
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