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Program for workshop
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Intro 
- Hvad sker der overordnet i LegeKunst på Sjælland 

Næstved
- Fortællinger i bevægelse, kort rids over stort LegeKunst-projekt, der starter januar 2021 

Holbæk
- Stort og småt, fortællinger fra det igangværende LegeKunst-forløb i Holbæk

LegeKunst-forskning i Absalon
- Forskningsspørgsmål og status på den igangværende forskning i Holbæk 

Debat
- Proces og produkt
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Holbæk 

- 3 forløb, 2019 – 2021

- Tværæstetisk (drama, billedkunst og musik)

- Model 6
.

LegeKunst i region Sjælland - Kommuner

Næstved

- 2 sæsoner, 2021 og 2022

- Brobygningsprojekt med fokus på fortælling, musik og 

billedkunst for alle skolestartende børn i Næstved kommune

- Model 5



LegeKunst i region Sjælland - Pædagoguddannelsen
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Professionshøjskolen ABSALON

- Center for pædagogik
- Pædagoguddannelse på fire lokationer
- Forskning

- LegeKunst forankring på grunduddannelsen

- På sigt også udvikling af efter/videreuddannelse i LegeKunst



Fortællinger i bevægelse 
X 

Næstved
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LegeKunst på 2 måder

Den store model 

 700 førskolebørn

 Kursus for 150 pædagoger

 Fælles undringspunkt 

 Forløb i dagtilbud (jan-marts)

 Forløb i SFO (april-juni) 

 Fælles afslutning  

Den lille model 

 3 dagtilbud og 1 SFO

 Model 5 tilpasset til brobygning
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Holbæk



De vi vil og på forhånd har bestemt er:
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• Give pædagogisk personale inspiration, tænkning, metoder og 
værktøjer til at arbejde med åbne æstetiske læreprocesser

• Give børnene rum for at sanse, lege, skabe og udtrykke sig æstetisk.

• Give rum, hvor børnene oplever sig selv og hinanden som en vigtig 
del af en fælles skabelsesproces. 

• Give kunstnerisk oplevelse, ved at se en forestilling samt ved selv at 
udtrykke sig kunstnerisk

• Give alle en uforglemmelig oplevelse! 
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Gennem 8 uger skal børn og personale være intensivt sammen.

Vi starter med en professionel forestilling sTort og sMåt

Vi har kickoff med en workshopdag Lørdag fra 9-16

Månebørn skulle have 1 dag om ugen med billedkunst.

Solene 1 dag drama og 1 dag musik om ugen.

Stjerner 1 dag drama og 1 dag musik om ugen.

På de 8 uger, skaber børnene hver en lille forestilling og så rykker vi ind på teatret Fair 
Play, hvor forestillingerne skal vises, først for de andre børn, siden for børnenes 
forældre.

Magiske rum, udstilling og  efterforløb.



Musik, teater og billedkunst 

tager udgangspunkt i Villa Kullas

snipfortælling og i sTort og sMåt
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1. 

Stop. Hold op

Hvis du blir’ ved, så blir’ jeg vred

Mer! Kom her

Nu får du lov, for det er sjov

Det kan være du blir’ sur

Fordi en anden tog din tur

Hver gang vi to har en leg

Så kigger jeg på dig
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2.

Stop! Hold op!

Hvis du blir’ ved så blir’ jeg vred

Mer! Kom her

Nu får du lov, for det er sjov

Det kan være du blev trist

Fordi du kom i mål til sidst

Hver gang vi to har en leg

Så tag og kig på mig

Stop! Hold op…

STOP! Tekst/musik: Mie Rank Brunberg
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Snipfortælling blev 
sammen med sTort og 
sMåt til en ny 
rammefortælling.

Pablo er lille bitte. De 
andre børn kan ikke lade 
ham være, så han drager 
ud i verden for at blive 
større. Kolibri, verdens 
mindste fugl, siger han 
skal finde E
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• En samlet udstilling næste uge

• Magisk rum

• Herefter er det pædagogerne der tager over med hjælp fra kunstnere

Inklusion opnås ikke i kraft af en 
særlig pædagogisk holdning 
alene, den er et produkt af helt 
konkrete pædagogisk 
rammesatte aktiviteter

Bennye Austring 2015
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Forskningssporet    



Er alt lige godt?  Høj kvalitet er nøglen

Professor Anne Bamfords UNESCO-undersøgelse: 

60 internationale casestudier peger på, at 
kunstbaseret undervisning af høj kvalitet har positiv 
effekt på en række områder, bl.a. elevernes …

• kreativitet og kunstneriske kompetencer 

• resultater i de boglige fag 

• samarbejde, respekt, ansvar og tolerance 

• sundhed og velvære/trivsel

Den afgørende faktor er imidlertid kvaliteten.  

“Bad arts education is worse than non ”

(Bamford,2006 og 2012)



Absalons fokus på kvalitet 

86

Kvalitet i 
pædagogisk 
perspektiv  

Kvalitet  i  
kunstnerisk 
perspektiv

Kvalitet fra 
barnets 

perspektiv



1. Hvilken betydning kan legekunstpraksisser have for pædagogers arbejde med 
den styrkede pædagogiske læreplan? Hvilke kvaliteter og udfordringer kan 
ses i dette arbejde? 

2. Hvilken betydning kan legekunstpraksisser have ud fra børnenes perspektiv -
set i forhold til deres oplevelser, lyst, engagement og leg? Hvilke kvaliteter og 
udfordringer kan ses i dette arbejde? 

3. Hvilken betydning kan de kunstneriske praksisser have for de deltagende 
børns æstetiske og kunstneriske udvikling og dannelse? Hvilke kvaliteter og 
udfordringer kan ses i dette arbejde? 
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Forskningsspørgsmål Absalon



Hvordan undersøger vi så det  ?   



Anerkendende udforskning 
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Et overodnet fokus på

 Det der lykkes

 De positive og lysfulde øjeblikke 

 De kompetencer de voksne allerede har og udvikler undervejs 

 De kompetencer børnene har og udvikler undervejs 

 Det legende lystfulde og fortættede 

” I AI arbejdes ud fra metaforen om, at sproget er den lygte, 
hvormed vi ser vores verden. Dette betyder, at hvis problemerne 
er det eneste vi sætter ord på, så er problemer også det eneste, vi 
giver os selv mulighed for at se.” (Berg, 2014, s. 1) 



Undersøgelses metoder 

 Samskabende eksperimenter i praksis

 Kollektive evalueringer 

 Observationer 

 Analyse af artefakter og billeder

 Interview med de voksne 

 Interview med børn

Slide 
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Hvad har vi så set indtil nu   ?   



LegeKunst og den styrkede pædagogiske læreplan 

Kultur, æstetik og fællesskab har jo sit eget tema i læreplanen. 

Det særligt interessante er, hvordan legende aktiviteter med 

udgangspunkt i kunst og kultur kan knytte an til hele paletten.

Barnets spor



93

Natur, udeliv og science 
(Matematisk opmærksomhed, billeder i skoven, dyr og blade)

Krop, sanser og bevægelse
(Dans, hop, løb og spring, dramatisering, materialitet)

Kultur, æstetik og fællesskab 
(Opleve og lave drama/teater, synge sammen, male) 

Kommunikation og sprog 
(Kropssprog, dialog og aftaler om scener)

Alsidig personlig udvikling 
(Empati, finde ny sider i sig selv)

Social udvikling

(Samlet oplevelse og fællesskabsfølelse i processen )

De store (og små) linjer…Stort og småt
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- Elefanter til dinosaurer…der danser

- Nej-troldene og frøerne

- Happy Drum

- Sange…som `kittet´ i hele processen

Et par konkrete nedslag fra praksis
- Stort og småt



Et forskningsspørgsmål blandt flere

Hvilken betydning kan legekunstpraksisser have ud fra børnenes perspektiv -
set i forhold til deres oplevelser, lyst, engagement og leg?

Hvordan kan man fremme leg og dannelse gennem kunst og kultur hos de yngste? 

Hvilke stjernestunder, udfordringer og forundringer oplever børnene? 
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Observationsbeskrivelser og børneinterviews

”…deltagende observationer er en mulighed for, at opnå større viden og forståelse 
for de deltagendes meningsdannelse, interaktioner og perspektiver på hverdagens 
social praksis…”  (Jonasson, 2012). 

Indfange praksis gennem at se, forstå og beskrive praksis (Arvastson & Ehn, 2009, s. 
21) gennem egen involvering i praksis 

Kunsten er, at fortolke børnenes udsagn og handlinger i forhold til en 
sammenhæng […] som indbefatter sociale strukturer, (organiseringer) materielle 
vilkår der medierer praksis på forskellig vis (pensler, maling, borde, stole, papir, 
musikinstrumenter) symbolske betydninger (gensidigt forhandlende interaktioner) 
og spejling i de andre børn og voksne

”…barneperspektiv er ikke en empirisk størrelse, der fremkommer ved studier af 
børns udsagn og handlinger alene, men en analytisk konstruktuion, der hænger 
sammen med de teoretiske overvejelser , man gør sig i forbindelse med 
opbygningen, udførelsen og analysen af et feltarbejde…” (Gulløv, 2003
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Indfange børneperspektiver

Hvad er børn rettet mod – hvordan engagerer de sig  i:

- Kropslige engagementer 

- Følelsesmæssige engagementer 

- Sociale engagementer

- Italesættelser og erindringer 

Det hænger naturligvis sammen – og skal ses i en sammenhæng med de æstetiske 
udtryksformer og hvordan de understøttes gensidigt



Kropslige engagementer
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Sociale arrangementer
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Følelsesmæssige engagementer
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