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Praksis eksempel fra Dybvad Børnehave
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UCN: 

Studerende møder Lina 

Franke Hedegaard:

Opgaven

KENDT KONSTRUKTION - DEKONSTRUKTION - NY KONSTRUKTION 
 
Vi er omgivet af en mængde ting, som vi på overfladen kender, og ved, hvad vi kan eller 

skal bruge dem til, men hvad er der egentlig under overfladen. Hvordan mon der ser ud 

der inden i? Hvordan føles det? Hvilken farve har det ? Og det vi finder, kan det bruges til 

at skabe noget nyt? 

 

Formålet er at voksne og børn ved mødet med en kendt konstruktion får vækket en 

nysgerrighed og interesse for at undersøge og dekonstruere konstruktionen, og sammen 

undersøge, hvad der egentlig er inden i den.  Måske har deltagerne aldrig tidligere haft 

mulighed for at afsøge dette, måske heller aldrig tænkt over at man kunne afsøge dette, 

og måske kan voksne og børn efterfølgende ikke lade være med at afsøge en konstruktion 

og dens indmad når de møder andre på deres vej frem over. 

 

Ideen er at skabe en æstetisk oplevelse for både børn og voksne, hvor alle på lige fod, 

udstyret med hver sin undren, i fællesskab kan undersøge, fordybe sig og lege. Fokus er 

OPLEVELSEN, det SANSENDE og SAMSKABELSE 

Jeg vil gerne udfordre den oftes gældende diskurs i børnehaven når der planlægges 

temaer, projekter eller andre aktiviteter. Mit mål er at få voksne og børn til sammen at 

opleve, sanse og være kreativt skabende uden idé om hvor det vil ende. 
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Studerende optræder på 

Vendsyssel Teater for 

børnehavebørn-

Inspirationen er hentet fra projekt 

med Lina Franke Hedegaard, hvor 

de selv gik på opdagelse i en 

gammel sofa













Æstetisk skabende 
proces







Impuls

Reflektion/vurdering = Ny impuls

Æstetisk udtrykÆstetisk udtryk

Æstetisk skabende læreproces er en cirkelbevægelse

På et tidspunkt 

vil den endelige 

form fremstå. 

Og 

cirkelbevægelse

n ophøre.


