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Det handler om TID

”Ja, det har vi sagt til 
børnene”



Det handler om 
fortælling

og historiebevidsthed….



om fortid, nutid og 

fremtid i børns møde 

med kunst og kultur

Leg & historiebevidsthed



Leg med 
tiden & ting 
fra gamle 
dage

Før var jeg……….. (tænk på en ting fra din 
barndom)

Nu er jeg……….

Så bliver jeg…………



Givskud løvepark 

1969



Vi rejser til 
en anden 
tid

”Hvor snart skal vi det med 

den port der?” 

Forsker spørger, hvad snart er. 

Én svarer: ”Det er når man lige skal 

noget og så er det snart”.



Hvordan skabes 
historiebevidsthed?

Foreløbige antagelser
Things





”Vi skal 
strømme 
den for den 
kan ringe 
rigtigt”



Omgangen 
med 
TINGENE

EN KUFFERT

WALKIE-TALKIES

EN GAMMEL GRÅ TELEFON

EN SIGNALLAMPE

EN TEATERKIKKERT

ET PAR SOLBRILLER



Snigeleg: 

Vi skal finde farlige dyr
og hinanden



…. legen…..

Snigelegsformel(legetype/praksis/kvalitet): 

Formstærke gangarter som at liste og snige sig 
forstærker legen. Ligesom vi også dukker os og gør os 
små, når vi bevæger os.

- Formler og improvisation: gennemøvet spontanitet



En dyrepasser i et træ med røde 
gummistøvler

Jacob reflekterer over A’s påhit med tryllebrillerne 
og fantasilegen og det forhold, at de først ikke kan 
se manden, så kan de kun se ham, hvis de har 
brillerne på og til sidst behøver de ikke brillerne.



Foreløbige 
antagelser: 
Fortællinger 

Vi møder Francois, dyrepasserens søn



Fortælling skaber 

rammen: begyndelse-

midte-slutning.

- hemmeligheder 

- forvandling

- overraskelsen

- uforudsigeligehed

Kunsten er de magiske øjeblikke, der opstår….



Hvad er kunsten i legekunst?

Kunsten er de ‘tricks’, Jacob arbejder med, hvor 

rammefortællingen om de fire personer forsvinder 

lidt i baggrunden til fordel for agent, spion og 

detektivtemaer. Tingene spiller også vigtige roller i 

både fortællingen og den leg, der følger med.

Forvandlingstemaet kommer også til at stå centralt 

med forvandlingsporten, men også tryllebrillerne.



Følg børnenes spor: 

Hva’ nu hvis det er noget 

andet…

MOD til at undersøge 

verden

Replik 1: Se, det er et par solbriller fra gamle dage

Replik 2: Nej, det er tryllebriller og dem kan man 

bruge til…

Vælg en ting:

• en kuffert en flintekniv

• walkie-talkies en mælkejunge

• en gammel grå telefon et chiffontørklæde

• en teaterkikkert



”…de leger hemmelige agenter på 
legepladsen og bruger pinde som walkie-

talkier…”



“Jeg er træt af 
tiden. Vi skal sidde 
stille og høre om 

tiden. Jeg kan bedre 
lide, når vi er 

udenfor og lege” 
(1935)



Kunstneren 
Man behøver ikke sige, hvad vi skal, men gøre det –
det skaber et bedre flow, hvis der snakkes mindre og 
gøres mere.

Sang, rytme og ting taler

Fortællinger skaber sammenhæng: 
”Hov, nu skal Andrea sove”



Foreløbige fund:

- tid rumsterer
- rejsemetaforen fungerer
- fortællinger sætter børnene på sporet af tid og leg og fungerer som 

en ramme for det pædagogiske personale.
- tingene er stærke tids- og fortællemarkører
- forvandlingstemaet breder sig
- Improvisation og gribe børnenes indfald. 
- voksnes sprog kan være trættende


