
     

  

Danish University Colleges

Når pædagoger stimulerer børns kreativitet

Rahbek, Lis; Lund, Lea

Publication date:
2021

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Rahbek, L., & Lund, L. (red.) (2021, mar. 24). Når pædagoger stimulerer børns kreativitet. UCL
Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Akademiske Praksisartikler

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/c73fb5d6-8e78-4d5a-8ff5-ad320b9273df


 

 

Akademisk Praksisartikel  
Pædagogik & Læring 

 

Når pædagoger stimulerer børns kreativitet 
 
Lis Rahbek 

Lektor på eftervidereuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring.   
Underviser i leg, kreativitet og læring samt bevægelsesvejlederuddannelsen 



Når pædagoger stimulerer børns kreativitet  
 

Af: Lis Rahbek1 

Pædagoger har en fornem opgave i at stimulere børns kreativitet. Legen står centralt i den styrkede 
pædagogiske læreplan, og legen skal være gennemgående tema hele dagen. Ét af læreplanstema-
erne ’Kultur, æstetik og fællesskab’, sætter fokus på, at kulturelle oplevelser har en skabende kraft, 
der aktiverer børns sanser og følelser. Vi ved, at når børn leger, bruger de deres fantasi og kreativitet. 
Børn skal stimuleres og have impulser fra de voksne for at blive inspireret til nye lege. Dette fordrer, 
at de voksne ligeledes bryder med deres vaner, gør noget nyt og bruger deres improvisationskompe-
tencer, hvilket udfoldes i denne artikel gennem cases fra dagsinstitutioner. 

 

I denne artikel beskrives det, hvordan pædagogen 
i højere grad kan lade børnene være involverede i 
skabende processer, samt hvordan pædagogen 
kan undersøge verden og omgivelserne sammen 
med børnene gennem dagen i daginstitutionen, så 
børn undres og udfolder sig eksperimenterende 
og sanseligt.  

Artiklen er opdelt i fem dele. I første del udfoldes 
en del teoretiske perspektiver på begreberne kre-
ativitet, kreative- og æstetiske processer. I den an-
den del beskrives de nævnte teoretiske perspekti-
ver via cases fra pædagogers praksiserfaringer 
med børn i dagtilbud.2 I tredje del er der fokus på, 
hvordan pædagogens rolle kan være at inspirere 
og stimulere og udvikle børns kreativitet. Fjerde 
del runder artiklen af med refleksioner over krea-
tivitet og dannelse, og slutteligt er der refleksions-
spørgsmål til videre arbejde med tekstens pointer. 

Kreativitet i lovgrundlaget 
Ifølge §13 i bekendtgørelsen om pædagogiske mål 
og indhold i det sjette læreplanstema Kultur, æste-
tik og fællesskab stk. 2 står der, at: 

                                                           
1 Lektor på eftervidereuddannelsen Pædagogik og Læring UCL, underviser i leg, kreativitet og læring samt bevægelsesvejlederuddannelsen 
 
2 Case eksemplerne i denne artikel er hentet fra pædagogernes erfaringer, dels eksempler fra undervisningen på det pædagogiske diplommodul Leg 
kreativitet og læring, dels fra udviklingsprojekt Legende pædagogik i Fåborg Midtfyn Kommune med eksempler fra daginstitutionerne Vesterparken 
og Hættegården. Både pædagoger fra Fåborg Midtfyn Kommune og studerende på diplomuddannelsen Leg, kreativitet og læring har medbragt empiri 
som filmklip fra deres praksis til undervisning og vejledning.  

”… det pædagogiske læringsmiljø skal un-
derstøtte, at alle børn får mange forskel-
lige kulturelle oplevelser, både som tilsku-
ere og aktive deltagere, som stimulerer 
børnenes engagement, fantasi, kreativitet 
og nysgerrighed, og at børn får erfaringer 
med at anvende forskellige materialer, 
redskaber og medier” 

(Børne- og undervisningsministeriet, 2018) 

Kreativitet og leg står altså centralt i den styrkede 
pædagogiske læreplans tema seks. Vi ved, at når 
børn leger, bruger de deres fantasi og kreativitet. 

Begreber og teorier om kreativitet 
I legen får børn mulighed for at finde på noget og 
have det sjovt.  Det skal være sjovt at være i dag-
institution. Leg og kreativitet skal gennemsyre 
hele dagen. Vi skal ikke kun udfordre børns kreati-
vitet i værksteder og ved særlige højtider/ lejlighe-
der. Børn kombinerer løbende erfaringer og viden 
på nye måder, det er her i nøglen til både læring 
og udvikling ligger gemt – barnet lærer om, hvad 
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genstande er og kan bruges til gennem eksperi-
menterende, grænsekrydsende, kreative proces-
ser (Sieling, 2012, s. 28). 

 

Definitioner på kreativitet 

Udvikling af noget, der er nyt og som samtidig er aner-
kendt som havende værdi indenfor praksisfællesskaber 
i et bestemt domæne. 

(Tanggaard, 2008, s. 13) 

Kreativitet opleves som en kraft, en trang, som noget 
der presser sig på og giver energi til at undersøgelser, 
forsøg og eksperimenter. I denne forståelse understre-
ges det, at kreativitet ikke er en medfødt egenskab el-
ler kompetence, som barnet har tilegnet sig, men sna-
rere en almenmenneskelig mulighed 

(Sieling, 2017, s. 68) 
 

Kreativitet stammer fra det latinske ord creare, 
som betyder at skabe. Alle mennesker har brug for 
at skabe. Det at skabe tilfredsstiller barnet eller 
den voksnes øjeblikkelige aktivitetstrang. Når vi 
skaber, kender vi ikke slutproduktet, vi er opslugt 
i processen. Børn skal stimuleres og støttes til kre-
ativ tænkning, hvor de får mulighed for at bruge 
deres fantasi. Vi ser ofte, at børn leger de samme 
lege f.eks. i dukkekrogen eller på legepladsen. Her 
kan vi se gentagelse og reproduktion. Hvis børn 
ikke bliver inspireret af voksne eller af større børn, 
vil de ofte gribe til det, de plejer. Det kan skyldes, 
at barnet af sig selv ikke uden videre inspireres til 
nye ideer. Måske kan nye materialer, en ny impuls 
i dukkekrogen, udvide legen. Materialer appelle-
rer til fantasien, og børnene kan gennem de nye 
materialer stimuleres og opleve en indre trang til 
en aktiv handling. Legen er i gang.  

I legens fantasiunivers indtager børn en rolle, de 
overskrider sig selv og får erfaring med at være en 
anden og samtidig blive ét med de andre i lege-
stemningen (Hammershøj 2017, s. 12). Gennem 
stimulerende miljøer, hvor pædagogen skaber 
rum for at eksperimentere i miljø med få afbrydel-
ser og mulighed for fordybelse, koncentration og 
positive erfaringer, kan vi støtte børns kreativitet 
og udvikling af en mere generel kreativ tilgang til 

verden (Sieling, 2017). Hvordan kan vi i højere grad 
tilrettelægge et mulighedsrum (jf. Sielings begreb 
om almen menneskelig mulighed) og fantasiuni-
vers i de daglige rutiner? Det kunne fx være en spi-
sesituationen, som bliver omdannet til et restau-
rantbesøg med tjenere, som dækker borde og 
hjælper gæsterne under middagen. Herved bliver 
kreativiteten gennemgående hele dagen. 

Elemeterne i en kreativ proces 
Tanggaards model nedenfor viser, hvilke elemen-
ter der indgår i en kreativ proces: 

 

Ingredienser i kreative aktiviteter  
(Tanggaard & Szulevicz, 2016, s. 90) 

 

 

Fordybelse i traditioner og fag: Det er en forudsætning 
for at være kreativ, at man fordyber sig og har erfaring 
og ved noget om feltet.  
 
Fuskeri og eksperimenterende læring: Der leges med 
materialet. Udforskningen af materialet fremmer krea-
tiviteten. Des mere man har at eksperimentere med, 
des længere kan man nå i sit projekt.  
 
Modstand fra det materiale der arbejdes med:  
At lære hvordan man håndterer forskellige typer red-
skaber f.eks. en limpistol, en sav, en hammer, hæfte-
klammer, en pensel og en saks eller huggeblok.  Her vil 
pædagogen ofte være mesterlæreren, som med pas-
sion viser børnene, hvordan man eksempelvis bruger 
huggeblokken. Træet i huggeblokken kan invitere til at 
blive behandlet på en særlig måde. 
 
 
Tanggaard (Tanggaard & Szulevicz, 2016) argu-
menterer for, at kreativitet forudsætter viden og 
færdigheder inden for eksisterende praksis (alle 
boksene i spil), for at kunne transformere den vi-
den til nye former eller sammenhænge. At være 
kreativ kræver håndværksmæssige færdigheder 
(øverste boks). 
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Det betyder, at børn skal lære nye færdigheder i 
mødet mellem værktøj og materiale (alle boksene 
i spil).  

Pædagogen som ’medleger’ der stimulerer 
børns kreativitet  
Ofte befinder den voksne sig uden for legens kon-
tekst, som instruktør eller observatør. Men som 
medleger kan man guide undervejs i legen. Hjælpe 
børnene hvis legen er kørt fast, eller hvis der er 
nogle børn, som har svært ved at komme ind i le-
gen. Kvaliteten i legen øges, og legen strækker sig 
over længere tid, når pædagogen er medleger 
(Warrer & Broström,2017, s. 23). Det påvirker 
børns engagement og motivation, at pædagogen 
ikke blot er i nærheden af legen men er reelt nær-
værende i legen. 

I en daginstitution har jeg set, hvordan en lille 
gruppe børn eksperimenterede og øvede sig i at 
hugge brænde på huggeblokken igen og igen. En 
dreng slog sig over fingeren, fik plaster på, for så 
igen at vende tilbage og øve sig, indtil han me-
strede. Drengen mødte modstand fra værkstøj og 
materiale, overvandt en forhindring og fik herigen-
nem nye erfaringer og opdagelser om brug af hug-
geblokken. Huggeblokken inviterede og kaldte på 
noget. Børnene i Hættegården oplevede en pro-
ces, hvor de både var opslugt og fordybet i teknik 
og materiale. Pædagogen havde skabt nogle ram-
mer (uderum, materialer og sanselighed). Materi-
aler var klar, og børnene oplevede frihed under 
ansvar. Undervejs guidede pædagogen børnene 
uden at overtage styringen. Dette er et eksempel 
på, når den voksne er medleger. Jeg var vidne til et 
æstetisk børnemiljø, hvor børn fik sanselige ople-
velser, fordybede sig og lærte nye færdigheder. 
Her så jeg en pædagog, som hjalp børn med at se, 
at de selv gjorde en forskel.  

Æstetiske læreprocesser 
Æstetik er et sanseligt formsprog, der relaterer sig 
til de kunstneriske udtryksformer i bred forstand, 
som rummer en fortolkning af os selv og verden, 
og som kan kommunikere om, fra og til følelser 
(Sørensen, 2015, s. 97). En kreativ proces kan for-
stås som en sanselig proces, der lægger sig op af 

en æstetisk læreproces, hvor børn er aktive og har 
mulighed for at sanse, føle og erkende verden om-
kring sig. Herudover har de mulighed for at udvikle 
deres fantasi, kreativitet og identitet. I legen og i 
de æstetiske læreprocesser øver børn sig i at sam-
arbejde og få ting til at fungere.  Der er her en tæt 
relation mellem børnene i processen. Når børn be-
arbejder deres indtryk, æstetiske oplevelser og 
har mulighed for at udtrykke sig, bearbejder de 
forbindelsen mellem deres indre og ydre verden. I 
denne proces har børn mulighed for at lære om sig 
selv, de andre og verden. Æstetiske praksisser, der 
er sanselige og kropslige, skaber et særligt poten-
tiale for læring både følelsesmæssig, social og kog-
nitiv læring (Austring & Sørensen, 2006). 

Pædagogens improvisationskompetence 
Pædagoger har i mange år levet op til krav om mål-
sætning og evaluering af lege og aktiviteter. Flere 
studerende på pædagogik diplom uddannelsen 
fortæller, at de har brugt meget tid på at doku-
mentere og lave SMITTEmodeller og andet prak-
tisk arbejde, at de helt har glemt at tage legen i 
deres praksis. Der er derfor brug for, at pædagoger 
genopdager det legende og den barnlige intuition. 
Der skal gives plads til det sjove. Det kræver mod 
til at slippe kontrollen og tro på processen sam-
men med børnene. For nogle pædagoger kan det 
være angstfyldt og kaotisk at slippe styring, kon-
trol og overblik: 

”Pædagogisk kvalitet der udspringer af 
den abstrakte beherskelse af didaktiske 
modellers processtyringslogikker, skal 
pludselig turde slippe kontrollen og bruge 
børnenes nysgerrighed på verdens myste-
rier og muligheder som pædagogisk navi-
gationsredskab” 

(Hansen, 2020, s. 87)  

Der bør bygges på improvisationskraft; at være 
nærværende og lydhøre over for børnene. Have 
mod til at følge deres spor. Det fordrer, at pæda-
gogen sætter parentes om aktivitetsplaner og i hø-
jere grad er medleger fremfor at være styrende in-
struktør eller observatør. 
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At have mod til at lade sig inspirere og rive med af 
det børnene er optaget af, som på den måde ud-
gør børnenes og den voksnes fælles tredje. 

”Den styrkede pædagogiske læreplan sæt-
ter en tyk streg under behovet for at gen-
opdage betydningen af improvisations-
kunst samt at styrke det håndværksmæs-
sige og kunstneriske dimensioner i den pæ-
dagogiske redskabskasse” 

 (Hansen, 2020, s. 86)  

Det skal være sjovt at være pædagog, og der er 
brug for improvisationskompetence, som kalder 
på ”det vilde, ustyrlige, det impulsive overra-
skende og det overrumplende uforklarlige ind i det 
pædagogiske rum” (Hansen, 2020, s. 77). 

Hvis vi er for målorienterede frem for samspilsori-
enterede, risikerer vi, at børn taber interessen, når 
de oplever, at de ikke kan leve op til vores forvent-
ningerne. Når vi er for målorienterede og har fo-
kus på produktet, kan det endvidere være svært 
selv at skabe åbninger til nye og andre løsninger 
og muligheder. Tanggård peger på to ting, der kan 
virke dræbende ift. det kreative. 1) aktiviteter der 
er for voksenstyret, hvor der ikke gøres plads til 
børnenes spontanitet eller deres måde at vende 
tingene lidt på hovedet. 2) at man regner med, at 
kreativiteten nok selv finder vej (Tanggaard & Szu-
levicz, 2016, s. 22). Det betyder, at vi skal ramme-
sætte (uden at være for styrende), være i bevæ-
gelse, overraske og komme med ny impuls til bør-
nene. Tanggaard taler om at sikre vanebrud, idet 
hun påpeger at: 

 ”…kreativitet kræver, at vi både opbygger 
vaner, at vi holder dem ved lige, og at vi tør 
bryde med dem indimellem” 

 (Tanggaard, 2018, s. 20) 

Skabende processer 
Ifølge Malcolm Ross’ teori starter en skabende 
proces med en impuls (Boysen & Hansen, 2020, s. 
210; Austring & Sørensen, 2006) som vist i model-
len nedenfor og forklaret efter modellen. 

 

Malcolm Ross` model over den skabende proces 
(Austring & Sørensen, 2006, s. 155) 

 
 

Impuls 
Her vækkes nysgerrigheden. Pædagogen kan præsen-
tere børnene for nye materialer, teknikker eller tema 
på en spændende måde. Men impulsen kan også være, 
at pædagogen gør noget overraskende som f.eks. at 
komme udklædt ind på stuen. En impuls kan vække nys-
gerrigheden, motivation og spænding.  

Sansning 
Det æstetiske læringsrum er baseret på sanser gennem 
øret (lyd og musik), taktile (værktøj/ rekvisit), det visu-
elle(billeder)og det kropslige. Den krops- kinæstetiske 
sans. 

Fantasi  
Gennem fantasien sætter vi gang i forestillingsevnen.  
Vi forestiller os at… eller vi leger som om. 

Håndværk  
Når børn behersker teknikker, materialer og rekvisitter. 

Media  
Forskellige udtryksformer som musik, drama, billed-
kunst. 
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Cases om æstetisk børnemiljø 
Nedenfor vil jeg beskrive to cases, hvor impulsen 
får stor betydning for både børnenes og de voks-
nes engagement og fantasi. Casene 1 og 2 – Falck 
kassen og Frisørsalonen – er eksempler på et 
æstetisk børnemiljø. De støtter op om eksem-
plerne fra den styrkede pædagogiske læreplan: 

”Det æstetiske børnemiljø kan fx om-
handle, hvorvidt stuernes indretning og 
udsmykning virker stimulerende og inspi-
rerende på børnene, samt hvorvidt omgi-
velserne indenfor og udenfor er udformet 
på en måde, som fremmer børnenes lyst til 
at bevæge og udfolde sig, fordybe sig, have 
stille lege mv.” 

(Børne- og Socialministeriet, 2018 s. 30) 

Case 1 – Falck kassen 
To pædagoger i institutionen Vesterparken havde 
en dag en falck- kasse, lægerekvisitter og gummi-
handsker med ud på legepladsen. 

Den impuls inspirerede til en ny leg. Børnene stim-
lede sammen omkring bordet med materialerne, 
og børnene begyndte straks at indtage forskellige 
roller – altså blev fantasien sat i gang. Der var 
mange sanseindtryk, og mediet var dramaet. 
Nogle var læger, andre patienter, Falckreddere, 
ambulancefører m.m.  

En leg begyndte at udspille sig, og børn fra hele le-
gepladsen kom til og fra og indgik i en samskabel-
sesproces, hvor børnene koblede sig på hinandens 
ideer. Kreativitet opstår i en social kontekst. En af 
pædagogerne var sammen med ”patienterne”, 
som sad og ventede på ambulancen i bålhytten. 
Børn og voksen hjalp hinanden med at male dra-
belige sår i ansigtet. Her er tale om øvelse i et 
håndværk. Det er ikke en nem øvelse at male med 
farver i ansigtet. Børnene mærkede farvernes tryk 
på huden og så efterfølende, at maling af sår 
havde givet et nyt udtryk - en sansning. Her kan 
referereres til billedkunst som media. 

Det blev en leg, som udspillede sig over mange ti-
mer. Børn og voksne inspirerede hinanden under-
vejs i processen, og der opstod et legefællesskab 
omkring det fælles tredje. Her var en ramme, og 
inden for rammen var der frihed til initiativer. Der 
opstod ingen konflikter, og der var en glædeskon-
cert af latter og gode stemninger med børn over-
klistret med plaster. Latter og humor er en vigtig 
del, der sikrer at legen fortsætter. Her havde bør-
nene det sjovt. Der var lys i deres øjne. De morede 
sig og fandt på nye ideer. De var vågne og tilstede 
i nuet. Pædagogerne udtalte efterfølgende, at i 
denne leg var der plads til alle børn. Den gav mu-
lighed for børnene kunne komme og gå. 

 

Legen med Falck kassen i institutionen Vesterparken  
Pædagogernes iscenesættelse 

Falck kassen inspirerede pædagogerne til at etab-
lere flere temalegekasser, som kunne give impuls 
og inspirere børnene til nye lege. I en samskabel-
sesproces med børnene, blev der skabt en frisør-
kasse, og forældrene blev inddraget i udbygning af 
legekasser og etablering af nye legekasser.  

Case 2 – Frisørsalonen  
En dag havde pædagogerne i institutionen Vester-
parken lavet stuen om til en frisørsalon. Pædago-
gerne havde rollerne som frisører og var klædt i 
smart sort tøj. Neglene var lakeret, og læberne 
røde. Det at klæde sig ud er ofte en hjælp til at gå 
ind i rollen. De voksne havde brugt deres improvi-
sationskompetence til dels at gå ind i rollen og dels 
at etablere frisørsalonen.  De havde fundet et stort 
spejl, en spand hang ned fra loftet som tørrehjelm. 
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Der var indkøbt hårfarver, som blev sprayet i hå-
ret, der var hårbørster, hårtørrer og diverse hårge-
leer. Børnene kunne få vasket hår, sat hår, farvet 
hår og lakeret negle og få ansigtsmassage. En af 
pædagogerne havde lånt plastikslag hos den lo-
kale frisør. Både materialer og roller satte gang i 
børnenes fantasi. De tog selv en rolle og interage-
rede med hinanden. Et barn fik rollen til at tage 
imod tidsbestilling og behandling. Børnene skulle 
på en mobil ringe og bestille tid m.m. Gennem rol-
lelegen følte børnene sig som del af fællesskabet. 

Nogle børn kendte ikke en frisørsalon i forvejen, 
og der blev derfor en dialog om, hvilke behandlin-
ger fx klipninger m.m. man kunne bestille i salo-
nen. En mor havde tidligere fortalt pædagogerne, 
at hun havde store problemer med at få vasket hå-
ret på sit barn. Den dag var det netop dette barn, 
der bestilte en hårvask. Hårvasken foregik ude på 
puslebordet, hvor børnene lå med hovedet ud 
over vasken. Frisørsalonen var et æstetisk sanse-
bombardement, som vi så i Ross’ model, som væ-
rende et vigtigt element i kreative processer.  

- Det at blive masseret, få vasket hår, få tørret 
hår m.m. var en taktil oplevelse. Man rørte 
ved hinanden, og det var med et formål. Der 
var dufte (shampoo og hårspray). Sansning 

- Børnene så sig selv og hinanden med nye far-
ver i håret. 

- Der var følelser og muntre stemninger i spil. 
Her fik børnene erfaringer med at anvende 
forskellige materialer, redskaber og medier. 

- De lærte eksempelvis, hvordan man bruger en 
hårtørre og hårbørste og fik en viden om, hvad 
der er på spil i en frisørsalon. Håndværk 

Det var således sansemæssige erfaringer, som de 
senere kunne bruge i nye sammenhænge. Frisør-
salonen er et eksempel på en praksis, hvor sanser, 
følelser, nye indsigter og erkendelser kommer i 
spil jf. Ross’ model over skabende processer. Her 
afprøvede og erfarede børnene at tage en rolle. At 
være en anden. 

 
Stuens dør i frisørsalonlegen i institutionen Vesterparken  

Pædagogernes iscenesættelse 

De voksne var medlegere inden for legens kon-
tekst, hvilket betød, at de fik indblik i forskellige 
børneperspektiver og havde mulighed for at un-
derstøtte de børn, der havde brug for det. Der var 
eksempelvis et barn, der ikke ville tale i telefon, da 
hun bestilte tid. Det fangede pædagogen, og der 
blev aftalt tid uden om telefonen. Næste gang pi-
gen skulle bestille tid, foregik det via telefonen. 

Nogle dage efter var jeg inde på stuen og se, hvor-
dan børnene havde overtaget hele salonen og rol-
lerne. Der var liv og glæde i det inspirerende miljø. 
Børnene morede sig, fordybede sig, afprøvede, 
forhandlede og eksperimenterede. Det var sjovt at 
være barn her! Pædagogerne kommenterede ef-
terfølgende deres arbejdsproces således: ”Det bli-
ver bedre af, at vi samarbejder, og det tager noget 
fra skuldrene”.  

I tilknytning hertil oplevede man også et styrket 
sammenhæng mellem forældre og daginstitutio-
nen. Hvilket ifølge Dagtilbudsloven §7 er et opdrag 
til pædagogerne: 

”Dagtilbud skal endvidere i samarbejde 
med forældre og skole sikre børn en god 
sammenhængende overgang mellem dag-
institution og dagtilbud og fra dagtilbud til 
fritidstilbud og skole ved at udvikle og un-
derstøtte deres grundlæggende kompe-
tencer og lysten til at lære” 
(Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtil-

bud m.v. til børn og unge, §7) 
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Forældrene til børnene på stuen kunne se, hvor-
dan deres bidrag til legekasser havde betydning og 
værdi for børnenes leg, og forældrene havde ef-
terfølgende mulighed for interesseret at spørge 
ind til de nye lege, når barnet kom hjem fra dagin-
stitutionen.  

 

Stuen i frisørsalonlegen i institutionen Vesterparken  
Pædagogernes iscenesættelse 

Case 3 – Blade ind på stuen 
Pædagogerne i vuggestuen Vesterparken lavede 
et vanebrud i efteråret. De hentede læssevis af 
blade udenfor og dækkede hele gulvet på stuen 
med de smukke duftende, knitrende blade i 
mange farver. Børnene var overraskede men også 
undrende. Pædagogerne havde forskellige roller, 
og én af pædagogerne havde rollen som medleger. 
Hun lagde sig på gulvet, og børnene begyndte 
straks at dække hende til med blade.  Det varede 
ikke længe, før det var børnene, der blev dækket 
til med blade af de andre børn. Der blev kastet og 
leget med bladene. En dreng fik fat i en lastbil og 
begyndte at skrabe blade i dynger. Dette initiativ 
blev fulgt op af andre børn, og således blev bladle-
gen ved med at udvikle sig. Børnene fik erfaringer 
og sanseoplevelser med bladene. Disse erfaringer 
lagrede sig.  

Nogle dage efter, da stuen var på tur, fik børnene 
øje på en bunke blade i parken. Straks gik børnene 
i gang med lege og tumle sig i bladene. De trans-
formerede legen til et nyt sted og havde allerede 
udforsket og havde ideer til, hvad man kunne lege 
med blade. 

 

Blade på stuen i institutionen Vesterparken  
Pædagogernes vanebrud 

De næste to cases tager afsæt i pædagogernes op-
mærksomhed på det fysisk, æstetiske børnemiljø. 

De fysiske rum skal være indbydende og give bør-
nene sanseoplevelser og mulighed for fysisk udfol-
delse og inspiration til lege, så børn kommer i in-
teraktion med verden. Legetøj, materialer og 
værktøjer skal være inden for barnets rækkevidde. 
Dette kobler sig til den styrkede pædagogiske læ-
replan, som pointerer: 

”Børnemiljøet skal vurderes i et børneper-
spektiv, og børns oplevelser af børnemil-
jøet skal inddrages under hensyntagen til 
børnenes alder og modenhed” 
(Børne- og Undervisningsministeriet, 2018, s. 30) 

Case 4 – Materialer i børnehøjde 
En studerende på diplommodulet ’Leg, kreativitet 
og læring’ lavede en aktion, hvor børn skulle lave 
eventyrlige væsener, som de havde hørt historier 
om. Den studerende ville eksperimentere med, at 
materialer og værktøjer var inden for børns ræk-
kevidde. Institutionen havde placeret materialer 
og værktøj således, at børn ikke kunne nå materi-
alerne, eller også var de låst inde. Den studeren-
des kollegaer var skeptiske over for hendes pro-
jekt, men det viste sig, at det at give børn ansvar 
og frihed var med til at øge deres fordybelse og 
kreativitet. Børnene fulgte deres egne initiativer 
og perspektiver. De udfoldede sig og afprøvede 
brugen af de forskellige materialer og viste ansvar-
lighed over for materialerne. 
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Mens den studerende guidede og understøttede 
børn i at afprøve værktøjer og materialer. I den ek-
sperimenterende proces flyttede børnene sig fra 
borde til gulv, hvilket gjorde oplevelsen mere 
kropslig.  

Da kollegerne erfarede, hvorledes børnene var 
fordybede og engagerede i deres projekter, ved at 
de havde frihed til at eksperimentere med materi-
aler, besluttede personalet at materialer og værk-
tøj blev gjort tilgængelig for børnene i hverdagen.   

Case 5 –  Børnenes oplevelser af rum  
På diplomuddannelsen medbragte de studerende 
fotos, som børn havde taget af gode legesteder i 
institutionen. Alle fotos blev analyseret og syste-
matiseret ud fra temaer. En studerende lavede en 
proces med sine kollegaer, hvor de samlede og 
analyserede fotos taget af børn fra deres institu-
tion. I deres analyse fik de øje på, at der var nogle 
rum i institutionen, som deres børn ikke havde ta-
get billede af. Det, at der ikke var taget billeder af 
nogle rum, var også en fortælling. Det affødte en 
refleksion over de nævnte rum, og der blev iværk-
sat en proces, hvor børnene deltog i at skabe nye 
inspirerende og indbydende rum, hvor det skulle 
være tydeligt for børnene, hvad de forskellige rum 
kunne bruges til. 

Refleksioner over cases og pædagogers rolle 
Som nævnt peger Tanggård (2016, s. 22) på to ele-
menter, der kan virke dræbende ift. det kreative. 
1. aktiviteter der er for voksenstyret, hvor der ikke 
gøres plads til børnenes spontanitet eller deres 
måde at vende tingene lidt på hovedet. 2. at man 
regner med, at kreativiteten nok selv finder vej. 
Det betyder, at de voksne skal rammesætte (uden 
at være for styrende), være i bevægelse, overraske 
og komme med ny impuls til børnene. Ser vi til-
bage på casene, bliver det tydeligt, at kreativiteten 
og impulsen blev brugt af pædagogerne som en ny 
gnist i det pædagogiske arbejde i casen Frisørsalo-
nen. I processen inddrog pædagogerne rummet, 
materialer, sanselighed og stemninger, hvilket bi-
drog til børnenes fantasi og sanselighed.  

Salonen strakte sig over flere dage, så der var god 
tid til fordybelse og eksperimenter. Inden for ram-
men havde børnene frihed.  

De voksne havde mod til at gå med processen. De 
troede på processen og på børnene. I processen 
opstod en særlig relation mellem de voksne og 
børnene. Børnene oplevede her, at de havde be-
tydning og havde mulighed for at bidrage. Gen-
nem kreativiteten oplevede både børn og pæda-
goger en grundlæggede smittende livsglæde. I fri-
sørsalonen blev børnene inspireret til at lege. 
Rammerne var givet. Der var rigeligt med materia-
ler. Børnene havde tid til fordybelse og afprøvning 
af forskellige roller. Det var en leg i et magisk uni-
vers, som åbnede og inspirerede. Pædagogerne 
havde lavet et vanebrud, et brud der gav ny energi 
og satte kreativiteten i spil. Og som vi husker, 
nævnte Tanggaard ”at kreativitet kræver, at vi 
både opbygger vaner, at vi holder dem ved lige, og 
at vi tør bryde med dem indimellem” (Tanggaard 
2018, s. 20). Når pædagogerne gennem projektet 
Legebaseret pædagogik eller studerende på det 
pædagogiske diplom modul ’Leg, kreativitet og læ-
ring’ har afprøvet nye tiltag/aktioner, så har det 
været slående, hvor ofte de efter afprøvninger har 
sagt, Det er utroligt, at sådan en lille ændring kan 
skabe så stor forandring for børnene. 

Kreativitet og dannelse 
Leg, kreativitet og dannelse hænger sammen. De 
æstetiske erkendelser bidrager til barnets dannel-
sesproces forstået som barnets tilblivelse som in-
divid, som deltager i et fællesskab og som verdens-
borger. Børnenes egen leg er i særdeleshed et vig-
tigt element i deres dannelse, bl.a. fordi børn igen-
nem legen eksperimenterer med, hvad det vil sige 
at være et menneske, og øver sig på at møde deres 
omgivelser med åbenhed (Skovbjerg, 2017, s. 97). 

Det, der har været kendetegnende for casene i ar-
tiklen, har været, at børnene har været opslugt af 
legen det fælles tredje. Børnene har været begej-
strede. De har været så optaget af legen, at de har 
glemt sig selv og egne behov. I sådanne processer 
bliver de mere åbne for hinanden. Her er ingen 
konflikter. 
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Når de forholder sig åbent og nysgerrigt til legen, 
går de med på den præmis, at de siger ja til hinan-
dens ideer og ”vi ved ikke hvor vi ender”.  Denne 
sanselige og spontane proces kan blive en dannel-
sesproces, hvor børnene dannes i kraft af hinan-
den. Børnene får mulighed for at overskride sig 
selv. I legen undersøger børn det at være menne-
ske.  Legen er en ganske særlig dannelsespraksis 
præget af kreativitet. Til trods for at den aktuelle 
opmærksomhed på legens værdi og det sanselige 
og æstetikken i læreplanerne og dagtilbudsloven, 
så er fokusering på det sanselige intet nyt, men går 
helt tilbage til Aristoteles. Han skrev: ”Der er intet 
i forstanden, som ikke først har været i sansnin-
gen” (Aristoteles, 384-322 f. Kr.) 

Refleksionsspørgsmål 
Følgende spørgsmål kan anvendes til refleksioner 
i personalegruppen eller på studiet på baggrund af 
den præsenterede tilgang til opmærksomhed på 
pædagogers rolle i barnets kreative udvikling. 

Prøv også at benytte øvelsesarket til sidst i artiklen 
sammen med en kollega. Øvelsesarket kan med 
fordel benyttes som redskab sammen med reflek-
sionsspørgsmålene nedenfor. 

 
- Hvordan kan du inspirere børns kreativitet og 

sanselighed via impuls, rum og materialer? 
 

- Hvordan kan nogle af de daglige rutiner blive 
mere legende og børneinddragende? 
 

- Hvordan forbereder du en æstetisk lærepro-
ces? 
 

- Hvad er impulsen, og hvilke materialer skal 
være klar? 
 

- Er der materialer nok i dukkekrogen eller på 
legepladsen? 
 

- Hvilke områder trænger til en opfriskning? 
 

- Hvilke temakasser kunne i tænke jer at lave? 
 

- Hvad skal der til, for at du som pædagog i hø-
jere grad tør slippe kontrollen og improvi-
sere? 
 

- Hvordan griber vi børns spontanitet og åbner 
os for børns invitationer? 
 

- Hvornår lægger institutionslogikker låg på im-
provisationer? 
 

- Kan der trækkes linjer fra børns skabende 
fantasileg til voksnes legende tilgang?  
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