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Bornekultur med store ambitioner
Allerede fra den spæde begyndelse stod det klart, at KulturKaptajner for
børn var et projekt med ambitioner ud over det sædvanlige. Og da projektet
i Sorø kommune løb med 900.000 ud af de fem millioner, Slots- og Kultur
styrelsen havde øremærket i en pulje til en tidlig kulturstart, blev vi bekræftet
i, at også andre kunne se potentialet.
Mest unikt er projektets stærke ambition om at skabe indsigt i kultur, udtryksformer og kunst for vores yngste borgere og etablere partnerskaber og
knytte kendskab og relationer på tværs mellem daginstitutioner, kulturinstitutioner og kunstnere. Det er lykkedes over al forventning og til stor glæde
for de involverede. Børnene har nydt selv at skabe kunst og lære at udtrykke
sig på nye måder. De voksne giver udtryk for, at kendskabet til hinanden vil
gøre det lettere at række ud og skabe nye samarbejder i fremtiden.
Netop den varige effekt er vægtet højt i projektet. Der skal finde en kompetenceudvikling sted, så erfaringerne forankres hos de mennesker og de institutioner, som deltager. Sådan lyder en anden grundtanke i KulturKaptajner.
Også her er ambitionerne indfriet og mere til. Kulturinstitutionerne har fået
skærpet blikket på, hvad der skal til, når man udvikler kulturforløb for børn
i førskolealderen. Og fra børnehaverne lyder begejstrede tilbagemeldinger
om, hvordan projektet har åbnet for en mere legende og nysgerrig tilgang
til, hvordan kultur og kulturelle udtryksformer kan udforskes og udfoldes i
hverdagen med børnene.
I centrum for det hele står børnene. Og her kan vi næsten ikke få armene
ned. Fra alle deltagende institutioner lyder meldinger om, hvordan børnene
med stor nysgerrighed og en god portion mod har bevæget sig ud i de nye

oplevelser og processer, som de har mødt undervejs i forløbet. Vi hører om
børn, som er blomstret op i mødet med kulturen, og vi hører begejstrede
beretninger om, hvordan figurer og aktiviteter fra kulturforløbene er vandret videre ind i børnenes leg og tankeverden.
Netop indlevelsen er noget af det helt særlige, mødet med kulturen kan
give os. Hvad enten vi er fem år eller femogfyrre, så tilbyder kulturen os et
større blik på verden og på os selv.
Når vi bygger trolde i skoven, digter videre på en musikalsk fortolkning af
en billedbog eller frembringer sansebilleder af lys og salt, så bliver vi aktivt
medskabende i kulturen. De kulturelle læreprocesser og udtryksformer lader
os give form og farve til det, som ikke kan udtrykkes med ord – og sætte ord
på noget af alt det finurlige, der sker i vores fantasi. I mødet med kulturen
løftes barren for, hvordan vi dannes som mennesker. Vi er stolte over, at det
i Sorø Kommune er noget, vi tilbyder alle børn.
Det har været en sand fornøjelse at sidde med i udkigstønden, mens børn
og voksne er stævnet ud på den spændende kulturelle rejse. Og vi glæder
os over at kunne præsentere dette katalog, som giver et indblik i nogle af de
mange delforløb og erfaringer, som er gjort i projektet.
Rigtig god fornøjelse.

Bo Christensen, formand for Kultur og Fritidsudvalget og
Lars Damgaard, formand for Børn og Undervisningsudvalget
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KulturKaptajner - forskoleborn
pa rejse i kulturen
– en kort præsentation af KulturKaptajner
Af Maria Holst Andersen, projektmedarbejder & Peter Mensink, projektleder

I KulturKaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse stævnede vi ud i august
2019. Nu lægger børnekulturprojektet KulturKaptajner for en kort stund til
kaj efter en 2-årig rejse og med en kuffert fuld af spændende oplevelser og
nye lærerige erfaringer. På rejsen har 13 daginstitutioner i Sorø Kommune,
fire kulturinstitutioner i Sorø og syv kunstnere samarbejdet om at gøre
KulturKaptajner til virkelighed. Ca. 250 børnehavebørn i alderen 4-6 år har
været det naturlige omdrejningspunkt, og forældrene er blevet inddraget
undervejs og har oplevet deres børn få en tidlig kulturstart.

kunstarter i spil i hver partnerskabsgruppe og på den måde skabe grobund
for kompetenceudvikling og ny inspiration for både dag- og kulturinstitu
tion. Daginstitutionerne er koblet på de fire partnerskabsgrupper ud fra
særlige ønsker og behov samt mulighed for afviklingsperiode.

KulturKaptajner er blevet søsat med visionen om at:

Kompetenceudvikling

– skabe sammenhæng og lærende partnerskaber mellem daginstitutioner,
kulturinstitutioner og kunstnere
– sikre kompetenceudvikling hos både pædagoger og formidlere på kulturinstitutioner
– sikre alle førskolebørn i Sorø Kommunes daginstitutioner en tidlig kulturstart

Lærende partnerskaber

I KulturKaptajner har vi etableret fire partnerskabsgrupper bestående hver
især af en kulturinstitution, en kunstner samt pædagoger fra 3-4 daginstitutioner. Partnerskabsgrupperne har i et ligeværdigt samarbejde udviklet,
planlagt og gennemført kunstneriske og kulturelle forløb for førskolebørn i
Sorø Kommunes daginstitutioner.
Med etableringen af partnerskabsgrupperne har vi i projektet valgt at koble
kulturinstitution og kunstner ud fra et tværæstetisk benspænd, således at
en kulturinstitution og kunstner samarbejder på tværs af kunstarter. Det
er gjort ud fra tanken om at bringe forskelligartet kulturarbejde samt flere
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I inspirationskataloget kan du læse mere om de fire partnerskabsgrupper
med præsentation af deltagerne og de kulturforløb, som de i et ligeværdigt
samarbejde har skabt.

Kompetenceudvikling i KulturKaptajner handler til dels om, at pædagogen
opnår kompetence til at arbejde med æstetiske læreprocesser og iværksætte samarbejder med eksterne læringsmiljøer, når børnene skal lære om
kunst og kultur i deres hverdag i daginstitutionen. For kulturinstitutionen
handler kompetenceudvikling om at opnå fornyet blik på egen formidlingspraksis og få erfaringer med at arbejde med førskolebørn som målgruppe.
Fokus på det ligeværdige samarbejde på tværs af institutioner og professioner er også en del af kompetenceudviklingen i projektet.
En konsulent fra Professionshøjskolen Absalon, har som facilitator været
tilknyttet projektets planlægningsfase med henblik på at kvalitetssikre det
faglige og læringsmæssige indhold. Partnerskabsgrupperne er på planlægningsmøderne blevet introduceret for teoretiske indgangsvinkler, processuelle styringsredskaber og arbejdsmetoder som grundlag for projektet.
For nærmere uddybning henvises til artiklen ”Lærende partnerskaber som
ramme for børns kulturelle dannelsesrejse i dagtilbud” af Marianne Preus
Sørensen.

Børnenes tidlige kulturstart

Projekter støttet af Kulturministeriets initiativ ”En tidlig kulturstart” er med
til at sikre, at mere end 6.500 børn i alderen 0 til 5 år rundt omkring i landet
får mulighed for at møde kunst og kultur af høj kvalitet i hverdagen med
henblik på at give børnene en god start på kulturlivet (jf. Kulturministeriets
hjemmeside). KulturKaptajner ønsker i den sammenhæng at bidrage til
børns møde med kunsten og kulturen og dens institutioner i nærområdet
i Sorø kommune.
I skemaet til højre kan du se et overblik over forløbet og arbejdsprocessen
for hver partnerskabsgruppe i KulturKaptajner – fra planlægning til afvikling
og evaluering.
I slutningen af inspirationskataloget kan du læse om projektdeltagernes
evaluering af KulturKaptajner med afsæt i projektets tre visionspunkter.

Partnerskabsgruppernes forløb i KulturKaptajner

Her får du et overblik over partnerskabsgruppernes arbejdsforløb samt
børnenes forskellige stop og oplevelser på rejsen i kulturforløbet.
Planlægningsfase: Hver partnerskabsgruppe deltager i tre planlægnings
møder, hvor den i et ligeværdigt samarbejde udvikler og planlægger et
kulturforløb ud fra et fælles defineret tema
Møde 1
(3 timer)

Fokus på æstetiske læreprocesser og lærende partnerskaber ifm.
den styrkede pædagogiske læreplan

Møde 2
(3 timer)

Fokus på den gode og reflekterede samarbejdsproces – herunder
styringsredskaber til processen

Møde 3
(3 timer)

Detailplanlægning af forløbet – udvikling af tids- og handleplan

Afviklingsfase: Hver partnerskabsgruppe afvikler kulturforløb af 6-8 ugers
varighed, hvor børnene møder en kunstner i 24 timer og en kulturinstitution
to gange af 2 timer. Kulturforløbet er struktureret som en treleddet proces: før,
under og efter et kunst- og kulturmøde. Skibet bliver ladet med spændende
oplevelser, når børnene på deres rejse gør stop forskellige steder
1. stop

I egen institution laver børnene sammen med kunstner og pædagog
aktiviteter, der forbereder og inspirerer børnene, inden deres møde
med en kulturinstitution

2. stop

Besøg på en kulturinstitution, hvor børnene får spændende oplevelser og indtryk i form af fx en koncert, et maleri, en skulptur, en spændende bog og fortælling, en genstand eller bygning fra gamle dage

3. stop

I egen institution arbejder børnene med kunstneren og pædagogen.
De leger, bruger sanser og fantasi og skaber kreative udtryk i bearbejdelsen af de indtryk og oplevelser, de har fået med sig fra besøget
på kulturinstitutionen. Børnene eksperimenterer med dans, musik,
scenekunst, billedkunst og historiefortælling – og skaber nye udtryk

4. stop

De produkter, som børnene skaber gennem deres arbejde med
kunsten og kulturen, bliver til en koncert, en teaterforestilling, en
kropslig koreografi, en bog, en udstilling på kulturinstitutionen, i
egen institution eller i naturen i lokalområdet. Forældre inviteres
med, og børnene agerer deres guider

Evalueringsfase: Hver partnerskabsgruppe evaluerer projektet, og alle parter
deltager afslutningsvis i projektets afsluttende konference
Møde 4
(3 timer)

Evaluering i henhold til projektets formål

Kickout-konference
i KulturKaptajner
August 2021
(7 timer)

Deltagere: involverede i projektet og øvrige interessenter. Fokus på
evaluering og videndeling af processer på tværs af partnerskaber,
hvor essensen af de enkelte delprojekter formidles og vises. Fælles
debat om KulturKaptajner i fremtiden.
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Nogle børn har også selv kreeret
egne KulturKaptajner-kufferter
og -kasketter i kulturforløbet.
Her kan du læse opskrifterne
på, hvordan man gør.

Bagage pa rejsen
Som værktøj til at hjælpe kulturforløbet i gang er hver daginstitution i projektet blevet udstyret med en KulturKaptajner-kuffert. Kufferten indeholder en
plakat, klistermærker, en bamse med kaptajn-kasket som børnenes bedste
rejsekammerat, en flaskepost som kan bruges til at sende eller modtage
forskelligt materiale samt forskellige opgaveark til pædagogen med inspiration til at igangsætte samtaler og refleksion med børnene om projektet.
Kufferten er af pædagoger og børn også blevet brugt til at indsamle forskellige fund og materialer undervejs på rejsen.

– Hver gang vi hev
kufferten frem, vidste
børnene, at nu skulle
vi arbejde med KulturKaptajner, fortæller
en pædagog
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– Kaptajn-kufferten
har været et godt redskab
i starten af forløbet. Jeg
har sammen med børnene
kunnet gå på opdagelse;
Hvorfor er bamsen en del af
KulturKaptajner? Hvad er en
kaptajn? Hvad betyder
kultur? Hvad er en
flaskepost? fortæller
en pædagog

Min KulturKaptajner-kuffert

Min Kulturkaptajner-kasket

Af pædagog

Af pædagog

Hensigt: Hvert barn skaber og dekorerer sin egen kuffert til opbevaring
af produkter, som bliver fremstillet
i kulturforløbet. Børnene kan sætte
deres personlige præg på kufferten
og dermed gøre hver kuffert unik.

Hensigt: Alle børn har en kasket, som
viser, at vi alle er Kulturkaptajner og
går på fælles opdagelse.

Materialer: Papkasser eller skotøjs–
æsker, billeder som relaterer til det
tema, der arbejdes med, sakse, limlak,
pensler og sprittusser.

Beskrivelse: A3-karton klippes på
den lange led, så højden passer til
barnets hoved. Kartonet laves til en
cirkel og clipses sammen. Klip en
halvcirkel, hvor ca. halvdelen foldes
op, så det passer til den store cirkel.
Denne klipses fast og danner nu
skyggen. Stof klippes rundt og kommes ind i cirklen og klipses fast langs
kanten, så det bliver toppen af hatten. Lim en pyntestreg fast på forsiden. Klips elastiksnor fast, så den
danner en hagerem.

Beskrivelse: Børnene klipper forskelligt materiale ud, som limes på pap
kassen. Børnene bestemmer selv, hvor
materialet skal placeres, og hvordan
det skal klippes ud. Når limen er tør,
samles kassen, og børnene har nu
deres egen kuffert til at putte de ting
ned i, som bliver skabt i kulturforløbet.
Gode tips: Gamle papkasser og sko
tøjsæsker er både en nem og billig
løsning til at lave en kuffert/opbevaringsæske med mulighed for at pynte
og tilpasse den til et hvilket som helst
kulturforløb/tema.

Materialer: Karton, lim, klips og klipsemaskine, stof, saks og elastikker.

Gode tips: Børnene kan selv vælge
deres hattefarver samt hjælpe hinanden med at klipse og holde. Der var
en stor stolthed blandt børnene over,
at de alle havde deres kasketter på,
når vi tog på tur. Vi var sammen med
et fælles udgangspunkt.

Laerende partnerskaber som ramme for
borns kulturelle dannelsesrejse i dagtilbud
Marianne Preus Sørensen
– Adjunkt, Cand.pæd.pæd.psyk., Center for Ledelse og Oplevelsesdesign, Professionshøjskolen Absalon

Denne artikel udfolder, hvordan et samarbejde
mellem pædagoger fra dagtilbud, formidlere fra
kulturinstitutioner og kunstnere kan bidrage til
at løfte børns kulturelle dannelsesrejser til helt
nye højder. Ganske enkelt fordi der sker noget
helt andet, når tre forskellige faglige tankesæt
og tilgange til børns læring, indgår. Ikke alene
bidrager samarbejdet til kvalificerede æstetiske
læreprocesser til gavn for børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse, men pointen er også,
at det bidrager gensidigt til faglighedernes egen
læring.
Jeg har været tilknyttet KulturKaptajner som
facilitator i planlægningsfasen for alle fire partner
skabsgrupper. Min rolle har været at tilføre forskningsbaseret viden om æstetiske læreprocesser,
understøtte til realisering af projektets målsætninger, relatere arbejdet til dagtilbudsloven og
at facilitere partnerskabsgruppernes samarbejde
om opgaven.

I følgende præciseres først hvordan æstetiske
læreprocesser kan forstås, hvorefter den model,
der har været anvendt som styringsredskab i
partnerskabsgruppernes arbejde, udfoldes. Til
slut relateres projektet til dagtilbudsloven, hvorved det tydeliggøres, at projektet bidrager til realisering af lovens intentioner.
Hvordan kan æstetiske læreprocesser forstås?
Ordet æstetik stammer fra det tyske ord ”Ästhetik”,
som angår det at ”føle eller fornemme” . Æstetiske
læreprocesser er processer, hvor børn på forskellig
vis stimuleres til at lære med afsæt i de følelser og
fornemmelser, der vækkes i dem når de deltager i
kulturelle og kunstneriske oplevelser.

”En æstetisk læreproces er en
kreativ proces, hvor børn bearbejder
indtryk og skaber æstetiske udtryk,
for herigennem at udvikle ny
forståelse”
(Merete Sørensen i Tonsberg 2015, s. 7)

Med denne definition tydeliggøres det, at æstetiske læreprocesser indebærer både indtryk og
udtryk. I KulturKaptajner er børnene blevet beriget med indtryk fra den kunst/kultur-oplevelse,
de har fået gennem deres besøg på en kulturinstitution. Børnene har hjemme i egne dagtilbud
efterfølgende bearbejdet indtryk og oplevelser,
og ladet dem komme til udtryk gennem forskel-

lige æstetiske formsprog i et samarbejde med
kunstnere og pædagoger. Som styringsredskab
i design af de æstetiske læreprocesser, har alle
partnerskabsgrupper i KulturKaptajner anvendt
Sommerfuglemodellen (Austring, 2018).

Impuls

Bearbejdning

Kunst- og
kulturmødet

Med projektet KulturKaptajner har Sorø Kommune igangsat et større projekt; Børn skal tilbydes nye muligheder for at starte deres kulturelle
dannelsesrejse tidligt, og derfor skal der bringes
kvalificeret kunst og kultur ud til alle børn i både
kommunale og private dagtilbud. Målet er, at
børnenes erfaringer og læring sætter sig dybe
spor i deres glæde og lyst til at opsøge, deltage i
og udtrykke sig gennem kulturlivets mangfoldige muligheder i mange år frem.

Stemthed

Fordybelse

(Austring, 2018)

Modellen initierer til, at der arbejdes sammenhængende og kronologisk med tre elementer:
Sommerfuglens krop repræsenterer selve kunstog kulturmødet, fx et teaterstykke. En sommerfugl kan som bekendt ikke flyve uden vinger. På
samme måde kan man sige, at en æstetisk læreproces ikke kan sætte sig spor i børnenes kulturelle dannelse uden, at der sker noget før (venstre
vinge) og noget efter (højre vinge). Uden vinger,
ingen æstetisk læreproces, ingen sommerfugl på
vinger.
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”Æstetik er et sprog, der knytter
sig til de kunstneriske udtryksformer,
og som vi bruger til to ting:
At kommunikere og udtrykke os
med og til at reflektere med”
(Ibid, s. 7)
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Sommerfuglemodellen understreger også pointen i at inddrage både pædagoger, kulturinstitutioner og kunstnere i arbejdet med æstetiske
læreprocesser i dagtilbud, netop fordi de kan tilføre læreprocessen noget forskelligt. Kunstnere
kan tilføre kvalificerede og supplerende udtryksformer, der kan bidrage til børnenes æstetiske
læreprocesser både før og efter kulturmødet.
Kulturinstitutionerne kan tilbyde kulturfaglige
og formidlingsmæssige kompetencer i kulturmøderne, der kvalificeres ved inddragelse af viden og indsigter fra pædagoger om børns læring
og udvikling, samt fra kunstnere om andre udtryksformer. Ved at børnene møder voksne, der
ved noget forskelligt og som kan udtrykke sig
æstetisk på alsidige måder, optimeres børnenes
læring.

Ge

læ

Børnene skal inspireres til og forberedes aktivt på
kunst- og kulturmødet (venstre vinge). Derefter
skal de opleve kunst og kultur (kroppen). Og siden
skal børnenes oplevelse, tanker og følelser fastholdes, uddybes og bearbejdes; kognitivt, følelsesmæssigt, socialt, sprogligt og kropsligt (højre
vinge). Bearbejdelsen rummer også, at børnene
selv udtrykker sig kunstnerisk og æstetisk. Samlet set bidrager hele processen til, at konstruere
børnenes forståelse af både sig selv, hinanden og
deres omverden (Austring 2018, s. 12) og dermed
bliver børnenes forståelse af og udtryk i verden
langt mere nuanceret og farverig.

Sommerfuglemodellen og tænkningen bag, giver pædagoger en mere aktiv og ligeværdig rolle i samspillet mellem kulturens andre aktører,
kunstneren og formidleren fra kulturinstitutionen, og også et større ansvar og handlerum for
kulturformidling (Austring 2018, s. 9). Pædagogerne skal forbinde børnenes læreprocesser i
den pædagogiske praksis. I KulturKaptajner har

Det betyder, at projektet – foruden at understøtte de centrale mål i projektet– også har medført
læring mellem partnerskabsgruppernes deltagere.
Hvordan er sammenhængen til dagtilbudsloven?
Med revisionen af dagtilbudsloven (2018), blev
overskrifterne på flere af læreplanstemaerne
ændret. Deriblandt temaet 'Kulturelle udtryksformer og værdier'. Det blev ændret til 'Kultur, æstetik og fællesskab'. Det fremgår af beskrivelsen, at:
”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte
skabende virksomhed og æstetik, der er både
indtryk og udtryk” (Socialministeriet 2018, s. 46).
Og endvidere:

Pædagoer

Kvalificerede
æstetiske
læreprocesser
for børn og
gensidig
læring
Kunstnere

Kulturinstitutioner

(Preus, 2021 – En videreudvikling af model udviklet af Sørensen
& Hansen, 2018)

det været tydeligt i alle partnerskabsgrupper, at
netop det, at der har været tre faglige partnere
repræsenteret i partnerskabsgrupperne, også
har bidraget til deltagernes egen læring og kompetenceudvikling. Det ligeværdige og tværfaglige
samarbejde i partnerskaberne har for de forskellige parter tillige vækket en nysgerrighed og forståelse for vigtigheden af at opretholde samarbejdet fremadrettet med henblik på udvikling af
egen praksis.

”Udtryksdimensionen
indeholder børnenes 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
læreproces og ansporer til nye
perspektiver og anskuelser,
der kan forankres som
ny viden og ny læring”
(Ibid)

Derved tydeliggøres det, at når man arbejder
med æstetiske læreprocesser i et projekt som
dette, så realiseres intentionerne i lovgivningen og de to fastsatte læringsmål for temaet:

Kultur, æstetik
og fællesskab

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.

Alsidig
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Natur,
udeliv og
science

–	bearbejder og kommunikerer følelser, tanker
og konkrete oplevelser
–	udvikler empati og identitet
–	udvikler fantasi og kreativitet
–	udvikler æstetisk formsprog og kulturel kompetence
–	stimuleres til livsglæde og livskraft
(Sørensen & Austring i Austring 2018, s. 14).
Der er altså al mulig grund til, at projektets målsætninger integreres i dagtilbuddenes og kulturinstitutionernes fremtidige praksis, så alle
nuværende og kommende børns læring, trivsel,
udvikling og dannelse styrkes i Sorø Kommune.
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Undersøgelser viser, at æstetiske læreprocesser
påvirker børns udvikling og læring, ikke bare i
nuet, men også langt ind i fremtiden (Tonsberg,
2015). Som afslutning på denne artikel præciseres
hvad æstetiske læreprocesser betyder for børns
læring. Børnene:

Bø

Social
udvikling
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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.

Børne
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Krop,
sanser og
bevægelse
Kommunikation
og sprog

Litteraturliste:
–	Austring, Bennyé D. (2018). Det blev en sommerfugl. Inspiration til dagtilbudsbørns møde med kunst,
kultur og kulturarv. KULT
–	Børne- og Socialministeriet (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold.
–	Sørensen, M. C., Hansen, N.F. (2018). Lærende partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.
Historielab – Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling (1. udgave – 1. oplag)
–	Tonsberg, Signe (2015). Er Æstetik en løftestang for læring? I: Asterisk, marts 2015.

9

PARTNERSKABSGRUPPE #1

Spor efter konger og trolde
Om partnerskabsgruppen og forløbet

Partnerskabsgruppe 1 består af Sorø Museum – en del af Museum Vestsjælland samt Skoletjenesten, billedkunstner og børnebogsforfatter Ida Exner
samt pædagoger og børn fra daginstitutionerne Holberghaven, Troldehaven, Alsted-Fjenneslev Børnehus og Sorø Skovbørnehave. De har i samarbejde skabt kulturforløbet ud fra det fælles udvalgte tema Spor efter Konger
og Trolde.
På deres rejse har børnene besøgt Sorø Museum. Som ægte arkæologer har
de i Sorø by bl.a. har fundet spor efter Chr. den IV, og i skoven har de været på
jagt efter spor af trolde. Hjemme i egne institutioner har børnene sammen
med kunstner og pædagoger bl.a. sunget og læst om konger og trolde, talt
om kongerækker, danset lancier som royale og skabt et fælles værk af Chr.
den IVs funklende kongekrone. De har leget vilde trolde, malet og tegnet
trolde på papir, glasplader og vinduer samt skabt troldeskulpturer af grene,
sten og marmeladeglas. Børnenes værker er i slutningen af forløbet blevet
udstillet på Sorø Museum.
Temaet Spor efter Konger og Trolde er bredt, børnevenligt og brugbart overalt, hvor der findes et historisk forhold til kongemagten og lokale sagn om
trolde. Børn kan let gyse over historierne og relatere til troldene som hemmelighedsfulde og farlige samt til kongen som ordentlig og tydelig. Temaet
åbner også op for et uudtømmeligt og forskelligartet forløb, hvor man kan
beskæftige sig med Danmarkshistorien i form af fx jernalderen og Chr. IV’s
tid, om naturen i form af fx råstoffer som ler og diamanter og meget mere.

10

Her er en visuel skabelon
til, hvordan du kan skabe
en trold af grene.
Læs mere om hvordan du
gør under aktiviteten "Trold
af grene" på side 17.

TV Vestsjælland var på besøg, da Sorø Skovbørnehave var i skoven
med Sorø Museum. Se indslaget på TV Vestsjællands hjemmeside:
https://tvvestsjaelland.dk/soroe-kultur-kaptajner-2315/
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PARTNERSKABSGRUPPE #1

Om Soro Museum / Museum Vestsjaelland
Sorø Museum er en del af Museum Vestsjælland,
og dermed en organisation med 12 besøgssteder
fordelt over seks kommuner. Skoletjenesten på
Museum Vestsjælland arbejder for at børn og unge
oplever værdien af deres lokalhistorie igennem
oplevelser og læring. Historien bliver relevant og
nærværende gennem dialog, der understøttes af
en professionel museumsformidler. Mødet med
kulturhistorien på museet, i byen og i kulturlandskabet skal understøtte børnenes ejerskab til
historien. Skoletjenesten ønsker at udforske museet som alternativt læringsrum i samarbejde
med pædagoger og lærere, hvorfor partnerskaber har stor betydning for vores praksis. KulturKaptajner et godt eksempel på et lærende partnerskab.
Nysgerrige på og sammen med børnene
En af de mest væsentlige erfaringer vi på museet
har gjort os i forhold til de 4-6-årige børn er, at det
er godt at have en plan A, men at man også har
brug for en plan B og C. Dialog med pædagogerne
på dagen er vigtig. Hvornår skal de have pause?
Hvad er de optaget af? Skal der tumles eller kan
vi fordybe os? Hvis pædagogerne går med ind i
legen, er der stor chance for succes.

Museum Vestsjælland, Sorø Museum
Storgade 17 – 4180 Sorø
Telefon 59 43 23 53
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Børnene mødte to forskellige museumsformidlere,
den ene historiker den anden arkæolog. Mødet
med de to fagligheder supplerede hinanden i
forløbet, og gav børnene et bredere kendskab
til hvad et museum er. Museumsformidlerne var
naturligvis eksperter på historien, men i forløbet
kunne børnene være medeksperter som detektiver på sporjagt. I byen og skoven blev der fundet
konge- og troldespor. Her var fantasi og forestillingsevne vigtige kompetencer, som det også er
tilfældet når fagfolk laver tolkninger.
Børnene som kulturambassadører
I forbindelse med projektets afslutning åbnede
Sorø Museum en udstilling i samarbejde med
kunstner Ida Exner, hvor børnenes produkter blev
vist frem. Det var en måde at genbesøge projektet og samtidig opnå et medejerskab til museet.
Børnene var naturligvis stolte af deres udstilling,
og flere ville gerne dele oplevelsen med deres
forældre. Museet tilbød gratis adgang for familierne, og de familier der nåede at besøge udstillingen inden museerne blev lukket ned i december
2020, blev ført an af stolte børnehavebørn.

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Marlene R. H. Kramm
mar@vestmuseum.dk
Telefon 41 37 92 53

PARTNERSKABSGRUPPE #1

Om Ida Exner
Jeg er billedkunstner og børnebogsforfatter. Med
min baggrund som folkeskolelærer har jeg god
fod på børns interesser, kompetencer og udfordringer. Mine billeder er sjove og underfundige
ligesom mine historier og arbejdsmetoder. Jeg
arbejder oftest med børn, og jeg har tegnet og
udarbejdet en del undervisningsmateriale.
I temaet Spor efter konger og trolde gjorde jeg
brug af både mine fortællende forfatteregen
skaber – ved sammen med Sorø Museum og
pædagogerne at skabe et delvist fantasiunivers,
hvor vi lærte om trolde og konger – samt mine
billedkunst-egenskaber ved at skabe små og
store værker med børnene, som blev til en udstilling på museet.

gav vi trolden den opmærksomhed, den har sukket efter i alle de år, hvor kongen har haft mest at
skulle have sagt i Sorø.
Det var en gave at facilitere så meget tematisk
aktivitet, leg og læring samt selv at leve mig ind
i aldersgruppens fantastiske univers. Kulturkaptajn er den helt rigtige titel for mig, idet jeg boede
på min båd i Sorø sø, så længe forløbet varede.
Takket være kongen passer Akademiet godt på
søen og området, og takket være troldene har jeg
aldrig haft det kedeligt i Sorø!

Vi har snakket og leget med de små legetøjs
trolde, hvirvlet rundt og danset som trolde – og
bukket og nejet som konger og dronninger. Med
nogen nervøsitet besøgte vi skoven, hvor troldene
bor, og heldigvis slap vi levende ud igen! Børnene
har lavet troldebøger, og vores store troldeskulpturer blev bemærket af hele kommunen. Endelig

Ida Exner
idaexner@hotmail.com
Telefon 29 88 08 82
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PARTNERSKABSGRUPPE #1

Om daginstitutionerne
Holberghaven er en daginstitution beliggende
midt i Sorø by med kort afstand til by, skove, enge
og søer. Vi er 33-36 vuggestuebørn og 100 børne
havebørn. Målet for vores pædagogiske arbejde
er fællesskab og forskelligheder – at skabe et
trygt og rart miljø, hvor det enkelte barn føler sig
anerkendt og respekteret som sig selv og som en
del af gruppen. Vi arbejder med udviklingsstøttende kommunikation ved hjælp af Marte Meo,
som er en konkret og løsningsorienteret metode
til udvikling af samspil mellem mennesker.
I KulturKaptajner har det været meget inspirerende og lærerigt at samarbejde med andre faggrupper, som har en særlig viden. Det har skabt
grobund for et mere uddybende forløb. Det har
været rigtig godt med tid til forberedelse samt
inddragelse af nærmiljø og museet i projektet.
Det har givet børnene en magisk stemning at
høre om konger og trolde på museet samt at få
besøg af en rigtig kunstner i børnehaven. Børnene har fået stort udbytte af gentagelser, tid
til fordybelse og læring med fokus på æstetiske
læreprocesser. Det vil fremadrettet indtænkes at
lave flere forløb i samarbejde med kulturinstitutionerne i nærmiljøet.

Holberghaven
Holbergsvej 23
4180 Sorø
holberghaven@soroe.dk
Telefon 57 87 70 95
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Troldehaven er en daginstitution i Dianalund.
Vi har kapacitet til 95 børn, og vi er pt. 16 pædagoger, pædagogmedhjælpere og studerende
og har en fælles leder. Troldehavens værdiord er
dannelse. I vores pædagogiske arbejde vægter vi
mere lydhørhed, mere fordybelse omkring naturen og bæredygtighed.
I KulturKaptajner-forløbet
har det været inspirerende at se og opleve
børnene udenfor deres
comfort zone – at følge
dem i deres flow
for at udvikle sig i de
situationer, de kom
i (fx lave Thors
hammer, gå
tur i skoven,
lege i skoven,
bygge en trold ud
af pinde de havde fundet
i fællesskab). Børnene
spørger nysgerrigt ind til
KulturKaptajner, museum,
busturen, Ida og troldene.

Troldehaven
Lundtoftevej 35
4293 Dianalund
Telefon 57 87 71 85

Sorø Skovbørnehave er en børnehave med stort
fokus på natur og udeliv. Vi er i skoven de fleste af
vores åbne timer og lægger stor vægt på miljø og
respekt for naturen ved, at børnene bliver glade
for, nysgerrige på og fortrolige med at være i naturen. Vi anvender en anerkendende tilgang til
børnene ved at bruge tid på at forstå, hvad børnenes motiver for at handle er. Vi er også optaget
af det narrative og går op i, at det er den gode
historie, der fortælles om det enkelte barn. Vi er
pt. normeret til 44 børn i alderen 3-6 år.
Vi er glade for at kombinere natur og kultur, hvilket
er gået godt i spænd med forløbet i Kulturkaptajner. Børnene blev hurtigt optaget af legen og
fortællingerne om både konger og trolde. Det var
spændende for børnene at lære noget om deres
nære miljø og dets historie. At forløbet tog direkte afsæt i deres egen by, var vigtigt for børnene,
og gav en kobling mellem fantasi og virkelighed.
Virkeligheden smittede af på deres fantasi. Måske
var der virkelig nogle trolde ude i skoven! Det var
et skønt klimaks for børnene at se deres udstilling
på museet og gå efter de gule pinde ud til troldeskulpturerne i skoven. Både børn og forældre har
været meget optaget af projektet.

Sorø Skovbørnehave
Skolevej 1
4180 Sorø
leder@skovbh.dk
Telefon 30 31 27 35 / 30 31 27 45

Alsted-Fjenneslev Børnehus er en lille daginstitution i Fjenneslev (tidligere selvejende under
navnet Røde Kors Børnehus).
Vores institution er fordelt på to adresser, som ligger overfor hinanden, kun adskilt af en parkeringsplads til børnehaven. I vores pædagogiske arbejde
vægter vi fælleskab og nærhed højt. Vi er normeret til 20 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn.
Det har været en fornøjelse at være med i Kultur
kaptajner både for børn, personale og forældre.
Vi har udviklet kompetencer, som ruster os til
fremadrettet at kaste os ud i lignende projekter.
Det har været givende at i samarbejde med både
kulturinstitution og kunstner, som har været
gode til at fortælle, vejlede, skabe fantasi og give
input til, hvordan man kan få alt ud af næsten
intet. Børnene har virkelig fået noget ud af at
være med i projektet. De har lært at stå frem og
vise, hvem de er samt fået en masse ny viden og
delt det med de andre børn. Vi forventede, at troldene ville fange børnenes opmærksomhed mest,
men den nye viden om kongerne viste sig at
gøre størst indtryk. Udstillingen på museet med
børnenes værker var prikken over i’et.

Alsted-Fjenneslev Børnehus
Margrethevej 1
4173 Fjenneslev
Telefon 57 80 93 14
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PARTNERSKABSGRUPPE #1

Aktiviteter i ”Spor efter konger og trolde”
Min lille troldeven

Stentrolde

Glastrolde

Tampen braender

Af kunstner

Af pædagog

Af pædagog

Af pædagog

Hensigt: Den voksne får opmærksomhed, og børnene bliver tændt
på aktiviteterne, hvis der er en lille
ven, der præsenterer stoffet sammen med den voksne.

Materialer: Store sten, limpistol,
knapper, plastik øjne, poska-tusser,
uldhår, dymo til navneskilt. Det er
en god idé at gå på jagt efter store
sten, som bagefter vaskes og gøres
klar til brug.

Materialer: træ til ører, plastikøjne,
garn til hår, glastuscher.

Materialer: Små troldefigurer.

Materialer: En lille ven: En legetøjs
trold/en bamse/et udstoppet dyr eller
lign.
Beskrivelse: Den voksne taler til sin
lille ven, som hvisker ind i den voksnes øre. Den kan ikke tale så højt, at
børnene kan høre det. Den er også
bange for forskellige ting, så børnene kan desværre ikke få lov at lege
med den. De kan måske få lov at
holde den, men det er ikke sikkert.
Den bor i den voksnes lomme eller
lign. Den har en særlig viden om
emnet, hvis emnet fx er trolde, kan
den svare på spørgsmål om trolde, og
den kan vise vej til de andre trolde.
Gode tips: Tal med en hemmelighedsfuld, lav stemme, når du taler
med din lille ven. Skab en stemning
af nærvær og lad børnene
blive udfordret lidt på
deres tålmodighed,
når den lille ven
fx hvisker længe
ind i dit øre.
Spil skuespil!
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Beskrivelse: Børnene vælger to sten
til deres trold. Den voksne hjælper med at lime dem sammen
med limpistolen. Børnene vælger
dernæst øjne, hår og farvelægger
troldene med poskatusser. Vi talte
undervejs om, hvad troldene skulle
hedde og deres troldeegenskaber.
Der var god fordybelse med mange
gode snakke undervejs.

Beskrivelse: Børnene vælger et glas
(eller medbringer et hjemmefra),
som skal blive til en trold. Børnene
farvelægger glasset og sætter til
sidst øjne på.
Gode tips: Man kan også lave trolde
af andre materialer som sten, papmache, gamle konservesdåser.

Beskrivelse: Vi leger tampen brænder med forskellige trolde, som børnene på skift kan vælge. Børnene
vælger, hvilken trold de vil finde og
går derefter udenfor døren og venter på, at deres navn bliver råbt op.
I mellemtiden gemmer et andet
barn den valgte trold et godt sted.
Derefter kaldes der på barnet udenfor døren, som skal finde sin valgte
trold. Børnegruppen guider ”finderen” ved at sige, hvornår tampen
brænder (tæt på den gemte trold)
– og hvornår det er koldt (langt fra
den gemte trold).
Gode tips: Nogle børn har måske lidt
svært ved at udholde spændingen
og kommer ivrigt til at fortælle, hvor
trolden er. Det er en god idé at øve
sig på at holde på hemmeligheden
og kun guide med varm og kold.

Skab en troldebog
– se kunstner Ida Exners video

Ida har skabt en video til alle børnene med inspiration
til, hvordan de kan skabe deres egen troldebog.
Er du nysgerrig? Se Idas kreative opskrift her:
https://youtu.be/IXiJcCUhQN4

De tre bukkebruse

Sta trold

Trold af grene

Af pædagog

Af pædagog

Af kunstner

Hensigt: At børnene får kendskab
til, hvad en trold er. Vi leger med
følelser og udtryk.

Beskrivelse: Et barn er fangetrolden, mens alle andre løber rundt og
undgår at blive fanget. Når trolden
får fat på et barn, skal den fangede
stå stille med arme og ben ude til
siden. Den fangede kan befries, hvis
en af de andre ”frie” kravler igennem
benene. Så får den fangede nyt liv og
kan løbe rundt igen. Det er en rigtig
god fællesleg, hvor vi har det sjovt
med hinanden. Børnene går meget
op i at befri sine kammerater.

Hensigt: At skabe en stor, forgængelig trold i naturen, som vi, der har
skabt den, og forbipasserende bliver
fascinerede og inspirerede af.

Materialer: Bord, stole, stof til broen,
hjemmelavede troldeøre lavet med
karton, lim, saks og elastiksnor.
Beskrivelse: Find et bord og stil en
stol for hver ende, så det fungerer
som en bro. Et tæppe sættes fast på
kanten af bordet, så man ikke kan
se ned til trolden, som ligger i mørket og venter på noget lækkert at
spise. Et barn klædes ud som trold
med troldeøre og gemmer sig under
broen. De øvrige børn er bukkebruse,
som skal over broen. Vi har i forvejen hørt historien om de tre bukke
bruse, så børnene ved hvad det er,
de hver især siger. Børnene skiftes
til at være trold eller bukkebruse.
Gode tips: Det er sjovt at øve replikkerne, og børnene kan være rigtig
gode til at hjælpe hinanden, hvis
nogen ikke lige husker replikkerne.

Troldebrod over bal
Af pædagog
Hensigt: At sidde sammen foran
bålet og fortælle troldehistorier – fx
Pingo og Paja, mens vi bager brød.
At øve sig i tålmodighed: hvis jeg
ikke laver dette brød, får jeg det ikke
at spise.
Materialer: mel, gær, margarine,
sukker og salt; en vægt og et decilitermål.
Beskrivelse: Hvert barn får en klump
dej, som de skal sno rundt om pinden. Hvert barn skal sørge for, at
deres brød bliver bagt. Måske er der
nogle brød, der kommer til at ligne
ægte trolde!

Materialer: Hønsenet og grene.
Bidetang til at klippe i hønsenettet.
Beskrivelse: Den voksne klipper og
folder et kvadrat af hønsenet, så det
bliver to rør; et par bukser. De ”sættes fast” i jorden ved at der stikkes
store grene igennem fødderne, ligesom ski. Børnene finder små grene
i skovbunden og knækker dem, så
de kan puttes ind i bukserne og dermed fylde troldens ben og mave ud.
Derefter former den voksne et stykke
hønsenet til skuldre og arme, og
disse fyldes også ud med grene fra
skovbunden. Det sidste stykke hønsenet formes som en kugle til hoved,
og de løse ender snos fast på skuldrene. Hovedet fyldes med grene,
og man finder en særlig gren/sten/
svamp el. lign. til næse og to passende ting fra skovbunden til øjne.
Man kan også give trolden hår, ører,
vandrerstav, hale, en kone... Kun
fantasien sætter grænser!

rundt om den, mens man synger
troldesange eller man kan gemme
sig for den. Man kan planlægge en
aftentur med lygter ud til trolden.
Husk at ødelægge trolden og fjerne
hønsenettet efter et stykke tid, så det
ikke ligger og forurener i naturen.
På side 11 kan du se en visuel skabelon på,
hvordan du kan skabe en trold af grene.

Gode tips: Mange af grenene skal
knækkes, og børnene føler sig stærke,
når de knækker relativt store grene!
Når trolden er færdig, kan man danse
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Aktiviteter i ”Spor efter konger og trolde”
Spor!

Tegne diamanter

Af kunstner

Af kunstner
Hensigt: Når børnene er på jagt efter spor, er deres engagement i en
aktivitet stor, og en sporjagt kan
skabe vågenhed og optagethed af
et emne.
Materialer: Uendeligt forskellig
artede! Man kan sætte gule pinde
ud i gadebilledet med mellemrum, man kan sætte legetøjstrolde
ud i naturen, man kan lede efter
kongekroner i bybilledet; kloakdæksler, apotekerskilte osv.
Beskrivelse: Den voksne kan lægge
et spor ud, som børnene skal følge,
som ender ved en bestemt slags
’skat’. Eller børnene finder spor,
som ikke er givet på forhånd – fx
efter kongen i bybilledet eller efter
trolden i skoven. De vil måske finde
en fjer og sige, at det er troldens
halepynt. Efterfølgende kan det
være, man har lært noget om troldene eller om byen, af de spor,
man fandt.
Gode tips: Lade børnene selv være
dem, der får øje på sporene. Deres
øjne er store som møllehjul, så pas
på med veje og trafik.
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Hensigt: En rigtig god samarbejds
øvelse. Træning i at bruge lineal og
lave lige streger. Diamanterne ser
meget fine ud, så man kan skabe
noget stort og flot, hvis man sætter
mange sammen i et mønster.
Materialer: Tuscher, papir og linealer + en makker.
Beskrivelse: Det ene barn holder
linealen, mens det andet slår en
streg. Den kan være kort eller lang.
Man laver trekanter ved at linealholderen flytter linealen hen til
ende
punktet af stregen og giver
den en vinkel. Nogle børn laver vilkårlige kompositioner af trekanter.
Andre forstår at lave flere trekanter

ud fra samme centrum. Ambitionen
tilpasses børnegruppen.
Enkelte trekanter i diamanten farves,
resten fremstår hvide. Diamanten
klippes ud og sættes på en baggrund af fx gult eller sort karton eller
stof. Man kan sætte mange diamanter sammen og skabe værker
ligesom Chr. IV’s overdådige kongekrone fra 1596.
Gode tips: Begynd med at studere
diamanter: Kig fx på Chr. IV’s konge
krone. Fortæl om diamanters oprindelse dybt i undergrunden. Se hvordan lyset opfører sig og giver diamantens flader forskellige farver. Har de
nogensinde set en ægte diamant?

Troldespor i skoven

I laere som kongelig

Af kulturinstitution

Af kulturinstitution

Materialer: Fundposer, manilamærker og blyant. Evt. arkæologisk fund
med registreringslabel i pose.
Beskrivelse: Træet hælder markant
til siden. Det ser ud som om nogen er
kravlet op i træet, så det er blevet helt
skævt. Måske en trold?
Børnene går arkæologisk til værks
på deres jagt efter troldespor. Arkæologen fra museet har vist dem
nogle gamle dyretænder i en pose,
og har fortalt hvordan arkæologer
indsamler og registrerer fund. Blyanten er bedst at skrive med, hvis
man vil have at nogen skal kunne
læse det om 100 år.
Selvom arkæologer er gode til at
finde spor fra gamle dage, så finder
de sjældent troldespor. Her er børnene eksperter for der skal både
bruges fantasi og nysgerrighed.
Børnene går på jagt efter troldespor. Sporene lægges i fundposer
ligesom rigtige arkæologiske fund.
Arkæologen hjælper børnene med
at beskrive deres fund på manilamærket, og så er sporet indsamlet
og registreret. Sporene kan udstilles på museet eller i egen institution.

Gode tips: Selvom man er 4 år behøver man ikke at blive bange for
trolde i skoven, hvis man selv er
med til at skabe en fortælling om
dem gennem fantasifulde troldespor.

Materialer: ærteposer, pinde, musik.
Beskrivelse: Børnene står i en rundkreds. En har en krone på, og en anden en lille pose ærter. Børnene går
rundt og hilser pænt på hinanden.
Med ret ryg selvfølgelig, så posen
ikke falder ned.
Børnene er kommet i hofskole. For
at begå sig på Chr. den 4.s tid, skulle
man ud over at læse og skrive også
lære at fægte, at ride, at gå på jagt,
og så skulle man lære gode manerer, at danse og fremmedsprog som
fransk.

Historikeren viser børnene hvordan
man skal stå når man fægter. ”En
garde!” er fransk og betyder ”Vær
på vagt!” Det handler om at holde
balancen, men det skal også se
flot ud. Børnene bevæger sig frem
og tilbage med en pind i hånden.
Fester var også vigtige ved hoffet,
og Chr. den 4. var glad for musik.
Heinrich Schütz skrev anden del
af Symphoniae Sacrae for kongen.
Sæt musikken på og lad børnene
danse til. Børnene kan bukke og
neje til hinanden, og danse rundt
om hinanden håndflade mod håndflade.
Gode tips: Dans evt. Les Lancier
med børnene. Dansen er ganske
vist fra 1800-tallet, men blev danset
af de højere sociale lag i Europa. I
kan også danse ballet med børnene,
det var én af de danse der blev danset ved Chr. den 4.s hof.
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Froer
Om partnerskabsgruppen og forløbet
Partnerskabsgruppe 2 består af Sorø Bibliotek, musikere fra FIGURA Ensemble
samt pædagoger og børn fra daginstitutionerne Ventemøllegården, Magdalene Haven og Regnbuen. De har i samarbejde skabt kulturforløbet ud
fra det fælles udvalgte tema Frøer.
På deres rejse har børnene besøgt Sorø/Dianalund Bibliotek, hvor de har
leget sig ind i bogen ”Lille Frø” af Jakob Martin Strid. Hjemme i egne institutioner har børnene sammen med pædagoger og FIGURA Ensemble været
på vandring i naturen for at finde frøer og har kigget på udstoppede frøer.
De har malet, klippet, tegnet og kreeret frøer af pap, sten og toiletruller. De
har hoppet og spist som frøer, sunget om frøer og sammen med musikerne
fra FIGURA skabt musik til bogen ”Lille Frø”. I slutningen af kulturforløbet
spillede børnene koncert for de andre børn i daginstitutionen. Samtidig lavede
Biblioteket bogudstillingen ”Lille Frø” med fotos fra projektet – som inspiration
til selv at læse historien om den lille frække og kreative frø.
Frøer er mytiske dyr. Deres krop ligner på en mærkelig måde en menneskekrop, selvom de slet ikke ligner os indeni. De lever i et mellemrum mellem
land og vand og deres liv er i forvandling: Fra æg til svømmende haletudse
til hoppende frø. Måske har dette forvandlingsliv fostret forestillingen
om, at frøer også kan forvandle sig til mennesker – når man kysser dem.
I Jakob Martin Strids historie om “Lille Frø” bliver en frø repræsentant for
det kreative barn, som skal møde verden og også komme lidt galt afsted for
at finde ud af, hvor det hører til – og finde ud af at tro på sig selv. Frøer er
fantastiske trylledyr, som sætter fantasien i gang.
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Artikler om KulturKaptajner
– kulturforløbet ”Frøer”
Brask, Ulla Grundtvig: Billedserie:
Lille slem frø udsat for hylerør.
sn.dk, 12. november 2020 kl. 19:12:
https://sn.dk/Soroe/Billedserie-Lille-slemfroe-udsat-for-hyleroer/artikel/1383282
Brask, Ulla Grundtvig: Tidlig kulturstart skal åbne døre.
Sorø Avis, onsdag d. 18. november 2020:
https://www.e-pages.dk/soroe_avis_dk/486/

KulturKaptajner har skrevet artiklen ”Med
musikken som legekammerat” til fagbladet
MUSIKSKOLEN nr. 3 2021.Find artiklen:
https://musikskolen.dmpf.dk/det-trykteblad/2021-musikskolen/

TV Vestsjælland var på besøg, da FIGURA, pædagog og børn fra Regnbuen
var i fuld gang med at skabe lyd til bogen ”Lille Frø”. Se indslaget her:
https://tvvestsjaelland.dk/kulturkaptajner-del-2-2337/
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Om Soro Bibliotek og Bykontor
Sorø Bibliotek & Bykontor er et levende bibliotek,
der ønsker at skabe en stærk(ere) litteratur- og læsekultur i Sorø kommune. Vi ønsker at understøtte adgangen til litteratur i hele kommunen. Vi har fokus
på, at alle skal læse og opdage glæden ved litteraturen, gerne så tidligt som muligt. Skoler og daginstitutioner er vigtige partnere i denne fremtids
vision. Men også de voksne, der omgiver børnene, er
med til at skabe litteraturglæde. Derfor har det været
en stor fornøjelse for os at deltage i KulturKaptajner,
hvor vi har arbejdet med at formidle litteraturen og
biblioteket til kommunens yngste borgere.

I samarbejde med pædagoger og musikere har vi
udviklet diverse aktiviteter til kulturforløbet ”Frøer”.
Temaet tager afsæt i billedbogen ”Lille Frø” af Jakob
Martin Strid, og pædagoger, musikere og biblioteket har hver især på forskellig vis arbejdet med
bogen undervejs i forløbet.
Inden besøget på biblioteket læste pædagoger
og børn hjemme i egen institution bogen og
arbejdede med bogens temaer. Da børnene besøgte biblioteket, kunne de bogen udenad, og
derfor kunne vi sammen udforske forskellen på
rigtige frøer og frøer i litteraturen. Biblioteksbesøget fokuserede på, hvordan man kan finde
inspiration i litteraturen til leg og kreativitet. Sammen med børnene gik vi på opdagelse i billedbogens forunderlige verden, og vi brugte kroppen
og sanserne til at lege os ind i historien. Vi spiste
og hoppede som rigtige frøer. Vi tegnede i bøger
og vaskede dem ligesom i ”Lille Frø”.
Som kulturinstitution er det fantastisk at være
med til at stimulere børns fantasi og være medskabende til, at de får den gave, som litteratur–
glæde er. I starten af forløbet har vi forberedt
børnene på mødet med biblioteket ved at sende

Sorø Bibliotek og Bykontor
Storgade 7
4180 Sorø Kommune
Telefon 57 87 70 00
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Bibliotekar
Dorte Iben Hansen
doha@soroe.dk

en hilsen til dem. Som afslutning på forløbet
har børnene fået bogen som gave af biblioteket,
en badge med KulturKaptajner-logoet samt en
invitation til at besøge biblioteket i Sorø eller
Dianalund med deres forældre for at se billeder
fra deres besøg på biblioteket.
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Om Figura Ensemble
FIGURA Ensemble blev dannet i 1991 blandt studerende på musikkonservatoriet i København
som en musikgruppe med fokus på avant-gardemusik indenfor den klassiske genre. Siden har
FIGURA udviklet sig til et kunstnerkollektiv omfattende også en arkitekt/scenograf og en forfatter, og FIGURA beskæftiger sig i stigende grad
med forskellige former for musikteater og performance. Siden 2006 har FIGURA udviklet den pædagogiske platform Små Komponister, hvor vi i
mange forskellige sammenhænge arbejder med
at skabe musik sammen med mennesker, som
ikke nødvendigvis har nogle særlige musikalske
forudsætninger. Grundtanken er, at alle kan skabe
musik: Ikke alle skal være Store Komponister
(som Mozart og Beethoven), men alle kan være
Små Komponister. I Små Komponister arbejder vi
med en fabulerende og legende tilgang, inspireret af avant-gardekomponister som fx John Cage,
hvor al lyd, som man kan lytte til og lege med
sammen med andre, kan blive til musik.
I Kulturkaptajner har FIGURA samarbejdet med
førskolebørn og deres pædagoger. Alderstrinnet
var nyt og spændende for os – vi har førhen mest
samarbejdet med lidt større børn i skoleklasser.

En tredje samarbejdspartner var Sorø Bibliotek,
som kom med forslaget om, at vores musikalske
arbejde kunne tage udgangspunkt i Jakob Martin
Strids bog ”Lille Frø”. Det viste sig at være en
særdeles frugtbar idé. Efter at have læst bogen
sammen med pædagogerne, var børnene sporet
ind på at tænke kreativt og fabulerende. De gik
inspireret til opgaven med at komponere små
musikstykker, der handlede om den lille frø. Med
vores stemmer og små musikinstrumenter som
klokker, rasler, trommer mm., komponerede vi
lydforløb: frøen, som hopper, frøen som kører
i tog, går op ad bakke, ned ad bakke, får skældud, bliver fløjet væk i helikopter osv. Senere blev
FIGURAs egne ”voksne” musikinstrumenter også
inddraget. Til sidst blev stykkerne fremført som
en lille koncert for de andre børn i institutionen.

gogerne til nye måder at arbejde med musik på,
som de selv kan inddrage i deres arbejde fremover.

Samarbejdet med pædagogerne i børnehaverne
har været særdeles lærerigt for os i FIGURA. Pædagogerne har alle haft en nysgerrig og åben tilgang til det musikalske arbejde, og samtidig har
de taget ansvar for at have øjne på børnenes trivsel
og samvær i vores arbejdssituationer. Det gjorde
arbejdet meget trygt og inspirerende. Vi har indtryk af, at vores arbejde også har inspireret pæda-

FIGURA Ensemble
figura.dk
anna@figura.dk
peter@figura.dk
Telefon 25 11 18 46
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Om daginstitutionerne
Ventemøllegården er en integreret daginstitution med ca. 100 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Blandt personalet er vi en institution, der vægter åbenhed, dialog, anerkendelse, engagement,
arbejdsglæde og troværdighed. Vi arbejder ud
fra Sorøs Kommunes pædagogiske pejlemærker,
når vi arbejder med børnene og deres forældre.
Deltagende pædagoger i KulturKaptajner har
udviklet nye kompetencer. Vi er blevet mere modige til at fordybe os i længerevarende projekter.
Vi har lært, at børn er interesserede i og nysgerrige
på kunst. Og vi har lært at kaste os ud på dybt
vand en gang imellem uden at være sikre på, hvor
vi ender. Det har været inspirerende at arbejde
sammen med folk, som brænder for deres eget
område og som er villige til at give denne glæde
videre til børnene. Vi vil fremadrettet selv kontakte
kulturinstitutioner om samarbejder, da vi har set,
hvor engageret og interesseret, børnene har været
i at deltage i kulturelle læreprocesser.

Ventemøllegården
Ventemøllevej 11
4293 Dianalund
ventemollegaarden@soroe.dk
Telefon 58 87 71 70
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Regnbuen er et integreret Børnehus i Ruds Vedby
med kort afstand til skov, park, mark og sø. Vi har
en kæmpe legeplads med masser af læringsrum,
hvor børnene kan få stillet deres nysgerrighed og
stimuleret deres sanser. Vi er pt. normeret til 66
børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Vi arbejder
ud fra en anerkendende pædagogik, og ser det
enkelte barn som unikt med masser af potentiale,
ressourcer og lyst til læring. Derfor lægger vi
vægt på at styrke det enkelte barn i dets udvikling – individuelt og som en del af fællesskabet.
I KulturKaptajner har vi fået særlig erfaring med
musik – at det ikke kun handler om sange/melodier, men også kan bestå af processer i arbejdet
med lyd. For børnene har det også været sjovt
og lærerigt at deltage. Vi har hørt børnene sige,
at nu er de KulturKaptajner. De har fået rykket
nogle grænser gennem samarbejdet med musikerne fra FIGURA: at være sammen med nogen,
som de ikke kender på forhånd, de høje lyde fra
instrumenterne, det ukendte. Forløbet har inspireret børnene til selv at lave musik inde som ude
med diverse materialer som instrumenter (legetøj, dæk osv.). Til hele børnehavens store fornøjelse
og oplevelse.

Regnbuen
Rosenvænget 4
4291 Ruds Vedby
vcl@soroe.dk
Telefon 58 26 13 17

Magdalene Haven er et dagtilbud, som ligger
tæt ved skoven, søerne og de mange grønne områder i Pedersborg. Vi har plads til 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.
Kulturkaptajner-projektet har været en fantastisk
inspirerende rejse med en gruppe meget motiverede børn, der fra første dag har leget med.
De 10 deltagende børn har i samarbejde med
pædagog, bibliotek og musikere fortolket ”Lille
Frø”s mange oplevelser med hjemmelavede instrumenter, lydpartiturer og papkassehuse til
frøfamilier i sten. Den bedste dag er den dag,
hvor børnene selv tager projektet i hånden og
impulsivt går i musikværkstedet og laver ”Bukke
Bruse” med de forhåndenværende instrumenter.
Da gik det hele op i en højere enhed, og det vil vi
gerne have mere af.

Magdalene Haven
Abildvej 1
4180 Sorø
magdalene.haven@soroe.dk
Telefon 23 30 34 70
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Aktiviteter i ”Froer”
Bornene laver deres
egne instrumenter

karton samt lim, sakse og maling.
Jf. ”Lille frø” kan de små æsker fx
bruges til at lave et komfur med
ovnen, hvor telefonen smelter eller
til frøfars seng, hvor han ligger med
et overtegnet ansigt.

(raslere)
Af pædagog
Materialer: Sodavandskapsler. Søm.
Ståltråd. Toiletrulle. Maling. Ris. Tape.
Beskrivelse:
1) Rasler af kapsler: Hvert barn får
ti kapsler, som de slår flade med en
hammer. Når de er flade, laves et
hul i midten med et søm, som hamres igennem. Kapslerne sættes på
tyk ståltråd, som bindes, og børnene har nu en rasler.
2) Rasler af toiletruller: Hvert barn
får en toiletrulle, som de maler. Rullen lukkes i den ene ende og ris
fyldes i. Derefter lukkes den anden
ende med bred tape. Nu har de en
ny rasler, som giver en anden lyd.

Man kan også lave forskellige tegninger fra fortællingen, som klippes
ud og limes på indersiden af de
store papkasser. Fx en tegning af
ilden i skolepsykologens hår, og
meteorstenen på taget.
Til sidst har børnene deres eget frøhus, som de kan bruge til historiefortælling til andre børn og voksne.

Lav frohuse med
inspiration fra
bogen ”Lille fro”

Gode tips: Børnene kan efterfølgende lave frøer af forskellige materialer, som kan bruges som aktører i
frøhusene

Froer af forskellige
materialer
(de kan bruges som aktører
i frøhusene)
Af pædagog
Materialer: Sten. Øjne. Karton.
Beskrivelse: Hvert barn får en lille
og en stor sten, som de maler grønne.
De limer øjne på og klipper grønne
frøben i karton, som efterfølgende
lamineres, klippes ud og limes på
stenene.
De har nu lille frø, frøfar og frømor til
papkassehusene. Børnene kan også
lave frøer af grønt karton og toilet
ruller, som de maler grønne. Derefter
ben, som bliver klisteret på og tunger
af røde piberenser.

Af pædagog
Materialer: Papkasser. Genbrugsting. Maling.
Beskrivelse: Hvert barn vælger
en papkasse, som de skal bruge til
at skabe et frøhus. Papkassen males, og børnene snakker sammen
om, hvad der skal være i huset. Det
er en god idé, at der er forskellige
genbrugsting til rådighed, som børnene kan bruge som rekvisitter til
huset. Fx små æsker, papruller, stof,
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Aktiviteter i ”Froer”
Lav froer af
genbrugsmaterialer

Mal froer med
akvarelmaling

Sjov oplaesning
af Lille Fro

Skattejagt
med kikkasser

Af pædagog

Af pædagog

Af kulturinstitution

Af kulturinstitution

Hensigt: Børnene bruger deres fantasi. De mærker på forskellige materialer og får erfaring med, at noget
materiale er nemmere at arbejde
med end andet. Børnene lærer at
vente på tur – selvom det er svært,
kan det lykkes. Børnene oplever, at
frøerne er forskellige, men lige meget værd alligevel.

Hensigt: At børnene lærer at lytte,
se og til sidst udføre. At børnene får
erfaring med, at det er meget anderledes at male med akvarel end
fx tusser. At børnene få oplevelsen
af at kunne tegne en frø og dermed
få en kæmpe succesoplevelse ved,
at det lykkes.

Materialer: Billedbogen ”Lille Frø”
af Jakob Martin Strid, frø-hånddukke, gammel fastnet telefon med
trykknapper og en sminke-tusch.

Materialer: Papkasser. Cellofan.
Effekter fra historien om ”Lille Frø”.
Svarark og blyanter.

Materialer & beskrivelse: Børnene
får forskellige materialer til rådighed, hvor de selv kan vælge, hvad
de ville bruge, og hvordan frøen
skal se ud.
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Materiale: Akvarelmaling. Sorte sprittusser. Akvarelkarton.
Beskrivelse: Se på en masse forskellige billeder af frøer. Tal med børnene
om, hvordan frøer ser ud, størrelse,
farve osv. Børnene prøver derefter
selv at tegne frøer. Først med sprit
tus, hvor den voksne viser streg for
streg, hvad børnene skal gøre. Bagefter maler børnene selv frøerne
med akvarelmaling. Til sidst tegner
børnene selv en frø og farvelægger
den, da de nu har set og erfaret,
hvordan det kan lade sig gøre.

Beskrivelse: Vi sidder i en rundkreds og bogen ”Lille Frø” læses op
med hjælp fra hånddukken ”Spørge
frø”, der har en masse kommentarer
og spørgsmål til bogen. Undervejs i
oplæsningen snakker vi med børnene om de ting, der sker i bogen.
Vi snakker om, hvor anderledes lille
frø er fra almindelige frøer. Vi snakker
også om, hvorfor han er så fræk. Det
er spørgefrø, der stiller spørgsmålene.
Gode tips: Sørg for at børnene har
fået historien læst op i børnehaven
inden besøget på Biblioteket. Så
børnene kender historien og kan
hjælpe med at besvare spørgsmålene.

Beskrivelse: Lav kikkasser af papkasser, hvor der lægges effekter ind
i. Effekter der har forbindelse til besøget på Biblioteket og til historien
”Lille frø” – fx en kasse med en frøbamse, en med en telefon og en med
oliekridt. Luk kasserne med cellofan.
Tag evt. ud i børnehaven og gem
kasserne på børnenes legeplads.
Hvert barn får et svarark med billeder af posterne, hvor de skal sætte
streger ud for det rigtige nummer.
Gode tips: Husk at fortælle børnene,
at posterne ikke må røres ved, hoppes på eller tages med. Det er en god
idé, at der er voksne til at hjælpe børnene med at forstå, hvordan de løser
opgaven. God ide at give dem en lille
præmie bagefter. Vi gav dem en lille
badge med KulturKaptajner-logoet.

Hop og spis
som en fro
Af kulturinstitution
Materialer: Frømaske-skabelon. Grønt
karton. Elastiksnor. Klipsemaskine og
saks. Åkandeskabelon. Grønt karton
og saks.
Beskrivelse: Børnene har hørt om
”Lille Frø”, som er lidt anderledes.
Nu skal børnene prøve at være rigtige frøer: bevæge sig og spise som
en frø. Derfor hopper vi som en frø
og spiser labre larver og popcorn.
De labre larver og popcornene forestiller insekter, som vi spiser med
tungen (med hænderne på ryggen).
Gode tips: Spørg pædagogerne om
lov, før der serveres slik og chips for
børnene. Find evt. en frøsang at hoppe til, det gør det lidt
sjovere. Der er brug
for voksenhjælp til
at klippe masken
og sætte elastik
på den. Husk at
skrive børnenes
navn på masker
og åkander.

Lyt til Stilheden

Tegn musikstykket

Af kunstner

Af kunstner

Hensigt: At skærpe opmærksomheden på lyd og tid.

Hensigt: At blive opmærksom på
musikkens betydning.

Beskrivelse: Stilhed findes ikke.
Der er altid lyd, om ikke af andet så
af ens egen krop: åndedræt, hjerte
rytme, blodets susen i årerne. At
lytte til stilheden betyder, at man er
helt stille og retter sin opmærksomhed mod, hvad man så hører. Pludselig hører man sine omgivelser på
en anden måde.

Materialer: Farver og papir. Musikafspilning.

1. Sæt jer sammen, det kan være
udenfor eller indenfor, men et sted,
hvor I kan være uforstyrrede en
stund.
2. Bestem et tidsrum, fx 2 minutter,
hvor I lukker øjnene og lytter.
3. Tal om, hvilke lyde I hørte.Tal om,
hvad de var lyden af (biler, vind,
fugle, åndedræt osv.). Tal om lydenes karakter; var de smukke
eller irriterende, kraftige eller svage, mørke eller lyse osv.

– Første sats fra en symfoni af Mozart.
https://www.youtube.com/
watch?v=H0x_dCrKd4w&t=164s

Beskrivelse: Vælg et musikstykke.
Det kan være:
– Et af klaverstykkerne fra Claude
Debussy: Preludes:
https://www.youtube.com/
watch?v=FcnYbpJhpN4

– Sofia Gubaidulina: Skovlyde:
https://www.youtube.com/
watch?v=B4obtJWPClY
Lad børnene male/tegne, mens de
lytter til musikken. Lad dem lytte
efter, om de får nogle billeder inde i
hovedet, når de hører musikken. Lyt
gerne flere gange. Hvis børnene bliver færdige, må de gerne begynde på
et nyt papir. Tal med dem om, hvad
de har tegnet og hvorfor. Der er ikke
noget rigtigt eller forkert. Det er først
og fremmest en anledning til at tale
om musikken. Børnenes egen oplevelse af musikken er den rigtige!

Byg et instrument
udenfor
Af kunstner
Hensigt: At opdage den musikalske
skaberkraft og at blive opmærksom
på materiale og lyd.
Materialer: Alt, hvad man kan finde
på legepladsen, i skoven, på stranden,
eller hvor man nu er.
Beskrivelse: Lad børnene finde
ting, som laver lyd: Sten, der kan
slås sammen. Pinde, der kan brække. Legesager, der kan bruges som
trommer. Blade, der kan rasle osv.
Saml børnene og lad dem præsentere deres fundne ”instrumenter” for
hinanden. Stil jer op i en halvcirkel,
så I har et lille orkester. Prøv at spille
på dem sammen: Lav en rytme
sammen. Lad de stille lyde begynde, så de kraftige, så de stille igen.
Gode tips: Metoden fra dirigentlegen kan også bruges her: Vær dirigent og lad børnene følge dig, og lad
børnene prøve at dirigere de andre.
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Aktiviteter i ”Froer”
Dirigentleg
Af kunstner
Hensigt: At arbejde musikalsk sammen og lytte til hinanden.
Materialer: Rasleæg eller maracas.
Beskrivelse: Børnene sidder i en
halvcirkel, hver med sit instrument.
Den voksne sidder overfor. Børnene
følger den voksne: Når den voksne
spiller stille, spiller børnene stille osv.
Den voksne laver en rytme, som børnene imiterer, og de spiller sammen.
Prøv nu at være ”dirigent”:

Sæt børnene i gang med at spille,
og instruer dem i fx at:
–	når du hæver hænderne,
skal de spille kraftigt
–	når du sænker hænderne,
skal de spille svagt
–	hvis du knytter hænderne
foran dig, skal de holde op
–	når du åbner hænderne,
skal de begynde at spille igen
–	kun dem, du peger på, skal spille,
de andre skal være stille
–	nogle skal spille stille, men den
du peger på, kan spille kraftigt

Bagefter kan børnene på skift prøve
at være dirigenten: sætte sig op
foran de andre, og så skal de andre
følge. Det kan være svært, men det
er sjovt, og man kan øve sig på det.
Gode tips: Sid evt. ved siden af det
barn, der skal prøve at være dirigenten. Kom gerne med forslag. Understøt barnet, hvis de går i stå eller det
ikke lykkes. Nogle gange skal man
prøve det samme flere gange.

Lav et teaterstykke
af en bog
Af pædagog
Hensigt: At turde stille sig op foran
en forsamling. At vente på tur og
lytte til historien. At styrke fællesskab. At være klædt lidt ud og spille
en rolle.
Beskrivelse: Læs en bog mange
gange på forskellige måder, så børnene er godt inde i fortællingen,
når de bagefter skal på gulvet og
lave et teaterstykke af fortællingen
i bogen. Børnene vælger selv, hvilken figur de vil være. I teaterstykket
kan man inddrage små rekvisitter af
genstande som indgår i bogen. Den
voksne fortæller historien. Børnene
lytter til historien og orienterer sig
om, hvornår det er deres tur til at
gå på gulvet. Afslutningsvis kan
børnene opføre teaterstykket for de
andre børn i institutionen.
Gode tips: Hvis det er nødvendigt,
kan man sagtens opfinde ekstra roller til historien, så alle børn har en
rolle hver og dermed kan deltage i
teaterstykket.
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At skabe lyd til en
historie: Lydformning
Af kunstner
Hensigt: At skabe lyd. At sætte lyd
på følelser og stemninger. At arbejde
med fantasi og skaberkraft og musiks betydning.

Fortæl historien, hvor børnene laver
lyde til, mens den voksne fortæller.
Gradvist lægges lydforløbet fast,
sådan at børnene til sidst kan spille
det som et musikstykke.

Materialer: Instrumenter og lyde
(stemme og rummets lyde: bank på
bordet, tramp i gulvet osv.). En kort
historie, gerne én I kender godt i for
vejen. Stort stykke papir eller karton og
tus til at tegne musikstykkets forløb.

Tegn et lydpartitur: De forskellige
lyde gives genkendelige symboler.
Så kan man tegne lydforløbet på et
stort stykke papir. Det giver mulighed for at huske forløbet og gemme
det, så stykket er det samme næste
gang, man spiller. Lydpartituret kan
også bruges til at spille efter, hvor
den voksne peger på symbolerne,
mens børnene spiller.

Beskrivelse:
Fortæl historien – begynd evt. med
at læse den op, hvis den står i en bog

Børnene øver sig ad flere omgange,
og til sidst fremfører de deres lydstykker for de andre børn i børnehaven.

Genfortæl historien i kortform; tal
om, hvad der sker i historien i jeres
(børnenes) eget sprog Inddel evt.
børnene i mindre grupper på 5-6
børn, hvor hver gruppe arbejder med
en mindre del af historien

Gode tips:
Her er gode muligheder for at arbejde med dynamik og tempo: Hvis én
kommer gående i historien, kan det
måske begynde stille, men efterhånden som den kommer nærmere og nærmere, bliver det kraftigere
og kraftigere. Eller man begynder
med at gå langsomt, og så går det
hurtigere og hurtigere.

Tal om, hvor i historien der er elementer, der kunne have en lyd: Er
der nogen, der kommer gående;
trampelyde? Er der lyd af regnvejr
eller vind? Er der døre, der knirker
eller banker, når nogen går ind eller
ud? Er der dyr, der piber, kvækker,
gør, mjaver osv.?

eksperimentere med de forskellige
instrumenter og udforske dem.
Her er mulighed for at samarbejde
med musikere, som kan spille sammen med børnene på deres egne
instrumenter
Scan QR-koden og se børnene spille musikstykket ”Lille Frø kommer til jorden” ud
fra det lydpartitur, som du ser på billedet.

Jo flere gange børnene kan øve, jo
mere selvsikre bliver de, når de skal
fremføre lyden for publikum. Der
skal afsættes tid til, at børnene kan
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PARTNERSKABSGRUPPE #3

En verden af fortaellinger
Om partnerskabsgruppen og forløbet

Partnerskabsgruppe 3 består af Sorø Musiske Skole, dansekunstner Merete
Dam samt pædagoger og børn fra daginstitutionerne Villa Villakulla, Sandlyng Børnehus og Skovhuset Sorø. De har i samarbejde skabt kulturforløbet
ud fra det fælles udvalgte tema En verden af fortællinger.
På deres rejse har børnene mødt Sorø Musiske Skole. Mødet skulle efter
planen have bestået af en live koncert, men blev pga. corona-omstændigheder ændret til en videokoncert. Hjemme i egne institutioner har børnene
sammen med kunstner og pædagoger bl.a. leget og arbejdet med kropslig
bevægelse og udtryk i samspil med musikken. De har lavet aktiviteter med
fokus på fortællinger, musik og lyd. De har lært om instrumenter, lyttet til
naturens lyde og forskelligt musik med overvejelser over, hvilke følelser og
oplevelser, musikken vækker, og hvordan man efterfølgende kan udtrykke
det kropsligt.
Temaet En verden af fortællinger er på samme tid både bredt og konkret.
Fortællinger findes i forskellige former: mundtlig, skriftlig eller i anden
kunstnerisk form. Vores verden rummer et væld af fortællinger. Der findes
en fortælling i alting: en gammel hat, en nøgle, et eventyr, en historie om
gamle dage, et fænomen, et musikstykke, en dans, et billede, en figur osv.
Man kan altså udforske fortællingen i enhver konkret genstand. Samtidig
kan man være meddigtende og skabe sine egne fortællinger, som man kan
arbejde med at udtrykke på forskellige måder. Temaet giver anledning til,
at fantasien kan få vinger og fortællinger kan folde sig ud.
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Om Soro Musiske Skole
Vi hedder Sorø Musiske Skole, fordi vi underviser
i flere af de musiske fag. Udover musikskole har
vi en teaterskole, en animationsfilm-skole og en
kunstskole. Vi underviser primært efter skoletid,
men også i folkeskoleregi, hvor vi laver bl.a. orkesterprojekter og valgfag i samarbejde med folkeskolelærerne.
Vi vil gerne danne fællesskaber
Vores skole er bygget op om et medlemskab, et
fællesskab man melder sig ind i. Vi skal have det
sjovt og lade børnene opleve, hvad der sker, når
man giver sig hen til fællesskabet og 2 + 2 pludselig giver 31 samt lære børnene at fordybe sig og
være grundige. Vi vil gerne give vores elever oplevelser. De skal prøve at stå på en scene, de skal
udstille deres værker og vise deres film. Kan vi få
det til at kilde i maven, eller får vi gåsehud, griner
vi? Så er vi nået langt.
Alt det handler om den personlige kontakt og
nære relation mellem lærere og elever på kryds
og tværs. Om et sted, der er rart at være, og hvor
vi er generøse og giver hinanden noget.

Sorø Musiske Skole
Rådhusvej 11
4180 Sorø
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Underviser og souschef
Nikolaj Wolf
niwo@soroe.dk
Telefon 57 87 64 72

Proces og erfaringer
I KulturKaptajner har vi arbejdet meget med,
hvordan mødet med børnene kunne være, hvordan vi kunne udvide deres aktive deltagelse: Fra
at lytte, til at klappe/synge/danse med – til at de
kunne komme og snakke med os, prøve instrumenter før og efter koncerten, være med og hilse
på os, når vi kom ind af lågen og bar instrumenter
til koncertrummet, opstilling og lydprøve før koncertoplevelsen. For at skabe en relation allerede
inden koncerten.

Gennem partnerskabsmøderne i KulturKaptajner har vi fået meget ud af at kunne trække på
hinandens viden og kompetencer inden for hvert
felt. Mange af de idéer, vi har fået under udviklingen af vores koncert, har udspring i det, der er
blevet talt om på de fælles møder. Ligesom når
man spiller musik sammen, opstår der et fælles
større, når alle bidrager til et møde. Den kollektive
proces samt at arbejde med sommerfuglemodellen som arbejdsmetode, har vi kunnet bruge
helt konkret.

PARTNERSKABSGRUPPE #3

Om Merete Dam
Jeg er danser… og hvad er så det. Dans er et felt
der er lige så bredt som boldspil. Dans er måske
endda bredere. Dans for mig er at udtrykke sig
bevidst med kroppen. Dans er en ældgammel
udtryksform, der har fulgt mennesket gennem
årtusinder, når livets begivenheder skal fejres.
Om det er de positive eller negative livsbegivenheder er ligegyldigt. Dansen kan udtrykke både
glæde, sorg, frustration og håb. Jeg arbejder
med, at kroppen udtrykker. Det gør vores krop
sådan set hele tiden om vi vil det eller ej. Men
en bevidsthed om, hvad vi udtrykker med vores
krop, er langt fra i de fleste menneskers tanker.

samarbejdet med Sorø Musiske Skole lagt et fokus på det at lytte. Og netop det at omsætte musikken til bevægelse kan vi alle, store som små.
Men at lytte efter og skabe et fælles sprog, hvor
vi danser let på tå, når en lys tone rammer vores
øregang, og vi kaster os tungt ned mod gulvet,
når bassen lyder, er noget man skal lære. Ligeledes er det en øvelse i dag at have tålmodighed
nok til at lytte til musikken uden at snakke eller
fjolle rundt. Om man er 5 eller 95 år gammel, så
er det vigtigt at man danser i relation til andre.
Så hvad sker der, når jeg gør sådan her? Hvordan
gør min kammerat? Hvad gør de voksne?

Jeg arbejder ligeledes med balancen mellem
krop og hjerne. Især når jeg arbejder med børn,
er jeg meget bevidst om, at det fysiske arbejde
de lærer med mig kan hjælpe deres hjerners udvikling. Krydskoordinering, som eksempel, har en
direkte indvirken på, hvordan de to hjernehalv
dele arbejder sammen. Det er bevist, at er man
god til krydskoordinering, har man nemmere ved
at lære matematik.

Jeg har arbejdet med, at børnene i de tre institutioner har fået mod på at lytte og bevæge kroppen efter det, de hører. Jeg har arbejdet med
færdigheder, som bliver flettet ind i formidlingen
gennem leg. Og jeg har arbejdet med begreber
som tung/let, skarp/blød osv. Børnene kan utroligt meget, og det handler i høj grad om at udvikle deres bevidsthed om det, de allerede mestrer.
Dansen går naturligt hånd i hånd med musikken,
men i dette forløb har jeg lagt ekstra fokus på bevidstheden om, hvad musikken giver af input til
kroppen.

Når jeg arbejder med dans som kunstart, så kan
det være svært at få øje på. I dette projekt har

Merete Dam
merdam@gmail.com
Telefon 23 35 12 84
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Om daginstitutionerne
Sandlyng Børnehus er en integreret institution.
Vi er normeret til 100 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Vi har fantastiske ude-områder med
store legepladser og et bålhus. Vi har lyse og lyddæmpet stuer. Vores børnehus er opdelt i klynger, hvor hver klynge består af en vuggestue- og
børnehavegruppe. Vores store fokus er demokrati og dannelse. Det betyder, at børnene er med
til at vælge og stemme om dagens aktiviteter.
Stærke børnefællesskaber og pejlemærkerne er
en del af vores dagligdag og indskrevet i vores
børnebeskrivelser.
Samarbejdet i KulturKaptajner har haft god indflydelse på vores førskolegruppe i forhold til krop
og bevægelse til musik, men også det sociale
fællesskab, det skabte for børnene at være sammen om noget særligt. Vi er blevet opmærksomme
på betydningen af at udforske de kulturelle sider
hos børnene og se helt nye og spændende mulig
heder.

Sandlyng Børnehus
Omkørselsvejen 2
4295 Stenlille
Telefon 57 87 70 80

Villa Villakulla er en stor integreret institution,
der rummer 3 vuggestuestuer og 4 børnehave
stuer. Vi har meget gode fysiske rammer. Vi har
en legeplads på 10.000 kvadratmeter og gode
rummelige stuer indendørs. Sorøs pædagogiske
pejlemærker udgør værdigrundlaget for børneområdet i hele kommunen. I Villa Villakulla er
de pædagogiske pejlemærker en naturlig del af
vores pædagogiske praksis og kernetilgang til
børnene og hinanden.

Skovhuset er en privat skovbørnehave midt i
grønne omgivelser med skov og eng lige i baghaven. Vi har plads til 44 børn. Vi er en natur- og
skovbørnehave, som er inspireret af naturen og
årets gang. Vi går op i at have tiden til at undres
og at bruge fantasien. Vores mål er, at børnene
udvikler sig til at være undrende og nysgerrige. Vi
har en anerkendende tilgang til børnene og deres forældre jf. vores erfaringer med Marte Meo
som pædagogisk tilgang og metode.

Vores forventning til KulturKaptajner var, at vi og
vores børn ville få nogle gode og udviklende oplevelser i fællesskab med kunstner og kulturinstitution. Vi ønskede at få en masse inspiration og
ny viden, som vores børn ville få gavn af i vores
fremtidige planlægning.

Kulturkaptajner har været et spændende forløb.
Samarbejdsprocessen har fungeret godt: alle er
blevet hørt, mange inspirerende snakke, mange
gode bud fx omkring temaet. Samarbejdet mellem institutionen og kunstneren har fungeret
supergodt. Det har været inspirerende at have
en dansekunstner på besøg. Og børnene har været superglade for forløbet. De har været meget
engageret og deltagende, med godt humør, de
har delt deres tanker/fantasi med Merete og hinanden. Der har været god stemning, og det har
været en god oplevelse. Fremadrettet tænker vi,
at det ville kunne lade sig gøre at lave flere forløb
i samarbejde med kulturinstitutionerne i nær
miljøet.

Villa Villakulla
Pilevænget 1
4180 Sorø
Villavillakulla@soroe.dk
Telefon 57 87 68 58

Skovhuset Sorø
Ringstedvej 38
4180 Sorø
leder@skovhusetsoroe.dk
Telefon 57 83 36 38
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Aktiviteter i ”En verden af fortaellinger”
Historiefortaelling
ud fra genstand
Af pædagog
Hensigt: At give børnene mulighed
for at bruge deres fantasi, at de lærer
at fortælle til andre samt lytte til hinanden.
Materialer: Genstande, som børnene
selv finder i fx naturen eller indendørs.
Beskrivelse: Vi arbejder med for
tællinger/fri fantasi ud fra genstande.
Hvert barn finder en genstand, som
de bagefter skal fortælle en lille historie om til de andre. Børnene kan
fortælle til en hel gruppe, de kan gå
sammen to og to eller blot fortælle
for én anden person ad gangen.

Tegn til musik
Af kunstner og pædagog
Hensigt: At børnene lærer, at musik
har forskellige farver og størrelser, og
at musik ikke kun kan lyttes til, men
også tegnes med fantasi. At lære
abstraktion på en meget konkret
måde.
Materialer: Papir. Blyanter/farveblyanter/tuscher. Musik og musikanlæg. Evt. yogamåtter.
Beskrivelse: Børnene kan ligge
ned eller sidde på gulvet. Musikken
afspilles. Børnene sætter blyanten
på papiret og tegner en streg, der
beskriver det de hører. Kantet/blødt,
højt/lavt, hurtigt/langsomt etc. Tal
efterfølgende om hvordan de forskellige tegninger ser ud. Måske er
der ligheder.
Gode tips: Vælg musik der er meget
malerisk i sit udtryk. Klassisk eller
filmmusik plejer at være godt at
bruge. Det kan også være forskelligt
musik: hurtig, langsom, dyb, lys osv.

Gaet et instrument
Af pædagog
Hensigt: At styrke børnenes lydige
opmærksomhed til at kunne genkende forskellige instrumenter og
kunne høre forskel på dem.
Materialer: En ipad/PC til at høre de
forskellige lyde af instrumenterne på.
Beskrivelse: Børnene sidder på
gulvet i en rundkreds med lidt afstand mellem hinanden. De skal i
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fællesskab lytte til lyden af et instrument. Efterfølgende skal de gætte,
hvilket instrument de har hørt.
Gode tips: Man kan tilføre aktiviteten en højtaler, så instrumenternes
lyde kan høres mere tydeligt. Samtidig bliver nemmere for børnene at
holde koncentration på lydene.

Genkend
instrumentet
Af kulturinstitution
Hensigt: Lær instrumenter at kende
Materialer: Billeder af instrumenter: saxofon, trompet, klaver, kontrabas, klaver/flygel. Man kan bruge
smartboard eller/og så søge på
andre instrumenter, hvis man ikke
har på print.
OBS! Sluk smartboardet, når I lytter
– man skal bruge ørerne, ikke øjnene.
Lytteliste: Link til playliste:
https://open.spotify.com/play
list/4MdnEVT52ZSqMBqatGowSR?
si=zsgiUT_0SOGb7aGnscGoog
Stan Getz & Oscar Peterson trio;
Tours End (saxofon, trommer,
kontrabas, klaver, guitar)
Miles Davis Quartet
Well You Needn’t: (trompet,
kontrabas, klaver, trommer)
Cannonball Adderley
Mercy, Mercy, Mercy (sax, trompet,
kontrabas, klaver, trommer). Trompet
og saxofon spiller sammen, det
giver en tredje lyd.

John Scofield – Do like Eddie (guitar,
saxofon, trommer, kontrabas, Hammondorgel). Guitar og saxofon spiller melodien sammen, det giver en
tredje lyd.
Beskrivelse: Sæt jer ned og lyt til
musikken. Prøv at skille musikken
ad og genkend de forskellige instrumenter på lyden. Peg på billedet af
instrumentet, når det er genkendt,
og sig hvad det hedder.
Snak om hvordan instrumentet lyder
– lyder det som noget du kender?
Gode tips: Kender du andre instrumenter? Prøv at lytte med lukkede
øjne, så virker ørerne bedre.
Lyt til playlisten inden, så du kender
numrene.

Musikhistorier
Af kunstner og pædagog
Hensigt: At øve sig i at lytte til musik og fantasere om, hvad den mon
handler om.
Materialer: Forskellige musiknumre
(gerne filmmusik/klassisk/instrumental musik). Et musikanlæg.
Yogamåtter eller presenning (hvis
aktiviteten foregår udenfor).
Beskrivelse: Børnene lægger sig
ned, på ryggen eller maven (frit
valg) og evt. med lukkede øjne. Der
sættes et stykke musik på, ca. 30 til
60 sekunder, som børnene lytter til.
De skal forestille sig, ved at se en
film på indersiden af øjenlågene,
hvad musikken handler om. Lidt

ligesom en drøm behøver det ikke
at være en historie. Det kan være et
tema eller det kan springe fra noget
til noget helt andet på et splitsekund. Del historierne med hinanden og tal om ligheder og forskelle.
I en anden runde kan de voksne gå
rundt omkring børnene og lave lyde
til musikken (slå lyde, banke lyde,
hvisken i børnenes ører osv.). Var der
noget, der ikke hørte til i musikstykket denne gang?
Gode tips: Det er vigtigt, at der er
RO i krop og sind for, at man kan
koncentrere sig om denne opgave.
Kan man ikke lide at have lukkede
øjne eller ligge ned, kan man godt
have åbne øjne og sidde og stirre på
fx en væg i stedet.
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Aktiviteter i ”En verden af fortaellinger”
Hvad gor
musikken?
Af kulturinstitution og pædagog
Hensigt: Koncentreret lytning. Børnene lærer at lytte opmærksomt,
opdage og mærke stemningen af
musikken samt reflektere over, hvilken følelse og oplevelse, musikken
giver dem.
Materialer: Kroppe, noget at afspille
musik på og en playliste med forskellig musik (glad, trist, fjollet osv.).

Her er links til forskellige playlister:
1) https://open.spotify.com/playlist/
4njn7OLmpEbJlotTmnGUlo?
si=q-S5RKeWQj29aOM_uXYuvQ
2)	https://open.spotify.com/playlist/
39D0lWU9i1XaQWRcMj3cBv?
si=gLx3XzDKR4-JsaMq-aH0OQ
Evt. yogamåtter
Beskrivelse: Introducer idéen: Forskelligt musik giver os lyst til forskellige ting og påvirker os forskelligt (danse, ligge stille, synge med,
hoppe, kravle, hviske, glad, trist osv.).

Børnene kan evt. starte med at lægge sig ned med lukkede øjne og lytte
til nummeret. Spil et nummer, og
lad børnene gøre det, de mærker.
Bagefter en fælles snak med børnene, hvor du kan benytte følgende
spørgsmål:
Hvad hører du?
Hvad oplever du?
Hvor kan du mærke musikken?
Hvad mærker du?
Hvordan føles det?
Hvad handler det om?
Minder det dig om noget?
Kan du genkende noget?
Fortæl om musikken.
Kan du beskrive den?
Hvilken følelse er der i musikken?
Gode tips: Start og slut med et stille
nummer. Tjek playlisten inden, så
du kender numrene. Du kan også
selv lave en playliste.
Overvej om det er et nummer, hvor
man skal stå op, sidde eller ligge?
Hvad passer til musikken? Man behøver ikke stå stille. Mærk forskellen
mellem åbne og lukkede øjne. Det
kan i nogle tilfælde også være en
god idé, at de voksne deltager med
børnene – og tør at ”gå foran” ved
fx at danse med. Det smitter af på
børnene. Aktiviteten kan laves både
indendørs og udendørs.
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Stop dans #1

Stop dans #2

Ekkodans

Af pædagog

Af pædagog

Af kunstner

Hensigt: At styrke børnenes opmærksomhed og evne til at reagere,
når musikken stopper.

Hensigt: At gøre børnene opmærksomme på de følelser, som musik
kan igangsætte samt hvordan vi hver
især udtrykker disse følelser.

Hensigt: At lære at lytte og se, holde
pause og kopiere.

Materialer: En højttaler, og et rum
med plads til bevægelse.
Beskrivelse: Børnene skal bevæge
sig til musikken. Så snart musikken
stopper, skal de stå helt stille. Hvis
de bevæger sig, når musikken er
stoppet, er de ude.
Gode tips: Som supplement til aktiviteten og niveauet, kan man fx
fortælle børnene, at når musikken
stopper, skal de stå på ét ben.

Materialer: Noget at afspille musik
på og en playliste med stemningsfyldt musik.
Beskrivelse: Ligesom almindelig
stop dans, men med meget forskellig og stemningsfuld musik. Når musikken stopper, skal børnene vise
den følelse, som musikken får dem
til at føle.
Gode tips: Inden aktiviteten igangsættes, kan det være en god ide
at tale med børnene om, at musik
kan sætte nogle forskellige følelser
i gang hos os.

Materialer: Echo Lady Who af Eric
Chapelle.

Kopimaskinen
Af kulturinstitution
Hensigt: At lære at lytte og afkode
og gengive; imitation.
Materialer: Hænder, fødder og
stemme.
Beskrivelse: Stil jer i en rundkreds.
Klap en simpel rytme. Syng en lille
melodi.

Beskrivelse: Instruktøren danser til
det dybe instrument, imens børnene
står stille og kigger. Når det lyse instrument overtager, står instruktøren stille, mens børnene gentager
det, der blev danset lige før.
Gode tips: Det er en god ide at tale
om, at det ikke er det svære at bevæge sig, men derimod at stå stille.
Jeg plejer at fortælle, at det er vildt
svært for mig, fordi jeg er født med
krudt i måsen/røven.

Tramp en rytme. Kombiner tramp
& klap. Børnene skal så gentage/
kopiere det, du gjorde. Efter nogle
gange kan børnene selv prøve at
finde på en enkel rytme/tramp/
melodi (eller evt. kombination), som
du og de andre så kopierer.
Gode tips: Gør det samme med en
bevægelse.
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PARTNERSKABSGRUPPE #4

Lys og morke
Om partnerskabsgruppen og forløbet

Partnerskabsgruppe 4 består af Sorø Kunstmuseum, scenekunstnerne Steen
og Pernille Nedergaard Haugesen samt pædagoger og børn fra daginstitutionerne Naturbørnehuset, Krongården og Grønnegården. Pædagoger og
børn fra tidlig SFO ved Frederiksberg Skole skal også nævnes, da dele af forløbet grundet corona-omstændigheder er afviklet hos dem. Partnerskabsgruppen har i samarbejde skabt kulturforløbet ud fra det fælles udvalgte
tema Lys og Mørke.
På deres rejse har børnene besøgt Sorø Kunstmuseum eller museet er rykket ud til daginstitutionerne. Her er børnene bl.a. blevet introduceret for
forskellige kunstværker efterfulgt af billedsamtaler, meddigtning og egen
kreativ billedskaben. Hjemme i egne institutioner har børnene sammen
med kunstner og pædagoger bl.a. arbejdet med skyggebilleder, kropslige
statuer, bagning af mørk og lys kage, fortællinger, højtlæsning og samtaler
om lys og mørke samt skabt billeder med lyse figurer på sort baggrund.
Børnenes værker er i slutningen af forløbet blevet til en interaktiv udstilling
i egne institutioner, hvor børnene har ageret guider for deres forældre og
andre børn i institutionen.
Lys og mørke er et bredt tema, der rummer potentiale for, at man sammen
med børnene både kan undersøge brug af lyse og mørke farver samt selv skabe
fortællinger og billeder med oliekridt på sort papir, salt på overhead og skyggeteater med figurer og lys. Børnene lærer at sætte ord, billeder og krop på lyse
og mørke følelser igennem ekspressive tegninger, teaterøvelser og samtaler. I
dette kulturforløb får alle voksne og børn et skærpet blik for lys og mørke.
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Sorø Kommunes verdensmålsambassadør besøgte
KulturKaptajner en dag i Naturbørnehuset
Det er blevet til artiklen Kultur i børnehøjde på
Sorø Kommunes hjemmeside Vækst via Viden:
https://vaekstviaviden.com/cases/
kultur-i-boernehoejde/?fbclid=
IwAR17HraoTLVLS6KueMNEjJb70
PkTyKluzDKiq4O-IanLDopwtGhk
B_5XjAg

TV2Øst var på besøg under børnenes
interaktive udstilling på Frederiksberg Skole.
Læs artiklen og se indslag.
Bue Bukh Petersen & Helle Eriksen: 60 børn kan kalde
sig KulturKaptajner. tv2east.dk, 28. maj 2021 kl. 09:58:
https://www.tv2east.dk/soroe/60boern-kan-kalde-sig-kulturkaptajner
TV2Øst: Små KulturKaptajner fra Sorø.
Nyhedsudsendelse, 27. maj 2021 kl. 19.30:
https://www.tv2east.dk/nyheder/27-052021/1930/1930-27-maj-2021?clip=6032
6f19-5b1c-42dc-87c0-2467c9a73d75
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PARTNERSKABSGRUPPE #4

Om Soro Kunstmuseum
Sorø Kunstmuseums samling rummer i dag ca.
2300 værker, som spænder over 350 års dansk
kunst fra Holbergs tid over Guldalder og Modernisme til den aktuelle samtidskunst. Med skiftende særudstillinger venter der altid nye oplevelser på museet.
Vi arbejder ud fra pædagogiske undervisningsmetoder og æstetiske læreprocesser, der styrker
børnenes motivation og læring, samtidig med
at børnene bliver fortrolige med og tilegner sig
kunstens forskellige udtryksformer og temaer.
Undervisningen er dialogbaseret og sansestimulerende, og taler både til hoved og krop. Igennem
en legende tilgang med øvelser og værkstedsaktiviteter træner vi en grundlæggende forståelse
af kunst og billeder. I samtalerne omkring kunstværkerne træner børnene også deres sproglige
kompetencer og evne til at lytte til hinanden.
På Sorø Kunstmuseum er det vigtigt, at både
børn og voksne føler sig hjemme og engagerer
sig i besøget. Her kan alle undre sig og stille alle
spørgsmål.

Sorø Kunstmuseum
Storgade 9
4180 Sorø
Telefon 57 83 22 29
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Modige børn og voksne
I samarbejdet med scenekunstner og pædagoger i Kulturkaptajner er vi blevet modigere sammen med børnene. Vi bruger kropssproget mere,
og vi har givet mere plads til det poetiske element. Den tydelige rammefortælling har været
så medrivende og tryg for børnene, at de har løst
selv svære opgaver med stor entusiasme. Det
kom tydeligt til udtryk i den afsluttende udstilling, hvor børnene på egen hånd guidede deres
familier.

Inspektør (undervisning)
Andreas Spinner Nielsen
asn@sorokunstmuseum.dk

PARTNERSKABSGRUPPE #4

Om Pernille Nedergaard Haugesen
Projektets idé er udviklet af Pernille og Steen
Nedergaard Haugesen. Workshops er planlagt
og afviklet af Pernille Nedergaard Haugesen.
Jeg er uddannet fysisk skuespiller og performer.
Jeg arbejder som performer og dukkefører bl.a.
på Bådteateret og Anemonen. Siden jeg blev uddannet, har jeg ved siden af mit arbejde som performer undervist, instrueret og lavet kunstprojekter med børn. Jeg arbejder med samskabende
processer, at kunstner og børn skaber kunst sammen, hvor de hver især byder ind med det, de er
eksperter i. Jeg tager udgangspunkt i fysisk og
visuel scenekunst.
I KulturKaptajner har jeg bygget mit forløb op
omkring forskellige kunstgreb, som jeg synes
fungerer godt med aldersgruppen: sansefortælling, fysisk fortælling, magiske statuer, billedskabende arbejde med overheadprojektor og salt/
skyggekasser. Det er vigtigt for mig, at forløbet
formidler forskellige indgangsvinkler til kunstformidling, da forløbet er et kompetenceløft for
pædagogerne. Jeg vil gerne give pædagogerne

Pernille Nedergaard Haugesen
Skuespiller og performer
pernillenedergaard@hotmail.com
Telefon 22 48 60 83

indblik i forskellige kunstformidlingsværktøjer.
Temaet ”Lys og mørke” tænker jeg ind både tematisk og formmæssigt; vi arbejder med lyse
og mørke følelser samt med lys og mørke som
kunstnerisk virkemiddel. I forberedelsen af forløbet har jeg haft et tæt samarbejde med Andreas,
kunstformidler ved Sorø Kunstmuseum, således
at børnene oplever hele forløbet som sammenhængende. De billeder Andreas har valgt at arbejde med på museet, har motiver (lyn, træ med
gynger), som jeg bruger som elementer i de historier, jeg fortæller børnene. Det blev vigtig inspiration for børnene.

kulturformidling, som forener scenekunst og billedkunst samt et interaktivt udstillingskoncept,
som fungerer virkelig godt med børnehavebørn.

Det tætte samarbejde mellem kunstner, kulturinstitution og pædagoger har betydet, at alle har
haft en stor ejerskabsfølelse i projektet. Jeg har
haft en tæt dialog med pædagogerne om børnene i hele forløbet og har løbende spurgt dem til
råds ift. workshops og særlige børn. Jeg har ikke
været ”eksperten”. Vi har været ligeværdige i forløbet, hvilket har gjort forløbet bedre for børnene.
Samarbejdet med Sorø kunstmuseum har betydet, at vi har fået udviklet noget helt nyt indenfor

Steen Nedergaard Haugesen
Instruktør
haugesen@yahoo.dk
Telefon 27 11 27 67
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Om daginstitutionerne
Naturbørnehuset er et aldersintegreret børnehus. Vi tilhører område nord og er placeret midt i
Sorø kommune. Placeringen og vores naturprofil
gør, at vi tiltrækker børn og familier fra hele kommunen. Vi har særligt fokus på natur og udeliv,
hvilket b.la. betyder, at vi ofte bruger uderummet som udgangspunkt for vores pædagogiske
praksis. Vi mener, at uderummet har en særlig
kvalitet, som fx styrker børnenes fantasi og sansemæssige oplevelser i hverdagen. Hos os er barnets perspektiv og pædagogisk professionalisme
nøgleord, og vi er særligt optaget af vores egen
betydning for at skabe trygge og inspirerende
læringsmiljøer.
Generelt at styrke vores arbejde med læringsplanstemaet kunst, kultur og fællesskab var vores
indgangsvinkel til Kulturkaptajner. Derfor gik vi
til projektet med det formål at bruge det til et
generelt kompetenceløft af personalet i institutionen. Vi oplevede, at mødet mellem forskellige
fagligheder var et godt indspark til kompetenceløftet. Undervejs blev vi særligt opmærksomme
på at det læringsrum, som arbejdet med æstetiske læringsprocesser kan skabe, egner sig vældig
godt til de børn, der har særlige udfordringer.

Naturbørnehuset
Veddevej 19
4190 Munke Bjergby
Telefon 29 12 12 41
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Krongården er en integreret institution med
plads til leg, udvikling og fantasi. Vi har fokus
på det enkelte barns mulighed for at udvikle sig
i samspil med andre børn. Legen er en stor del
af vores hverdag. Det bringer nysgerrighed og
glæde, når vi sammen finder på noget sjovt og
lærerigt. Vi arbejder ud fra en anerkendende og
narrativ tilgang og har fokus på at skabe trygge
læringsmiljøer som rammen omkring børnenes
mulighed for medbestemmelse omkring indholdet i deres hverdag, fx når vi har værksteder. Vi er
pt. normeret til 88 børnehavebørn og 34 vuggestuebørn.
Forløbet i KulturKaptajner har været en samskabende proces mellem alle parter. Det har betydet,
at både børn og voksne har følt sig som ligeværdige deltagere. Vi har oplevet, at den ”røde tråd”
og det lange forløb har betydet, at børnene har
været trygge, aktivt deltagende og har talt meget
om projektet i alle faser. Besøget på og samarbejdet med Sorø kunstmuseum har bevirket, at
flere børn efterfølgende har været på besøg med
deres forældre.

Krongårdens Børnehave
Krongårdsvej 2
4180 Sorø
Telefon 57 87 67 67

Grønnegården er en integreret institution med
plads til 136 børn. Vi er tæt på Sorø sø og flere
skove, som vi flittigt benytter. Vi arbejder med at
skabe fleksible og attraktive læringsmiljøer for
det gode børneliv, hvor leg, dannelse, børnefællesskaber og læring er centrale elementer. Vi har
fokus på det anerkendende og narrative perspektiv. For os er det vigtigt, at det at være barn er en
værdi i sig selv. Vi arbejder med fast hviletid hver
dag, mindfullness – RO TIL AT GRO. Vi prioriterer
legen højt og følger børnenes initiativer.
Med udgangspunkt i børnenes positive udsagn
har vi gjort os gode erfaringer med at arbejde
med eksterne kunstnere. Vi har lært, at vi med
fordel kan blive mere specifikke i vores ønske om
tema næste gang, vi selv kontakter fx kunstmuseet eller andre samarbejdspartnere.
Vi har oplevet, at det har stor værdi, at der har
været en sammenhæng mellem os og de forskellige aktører. Det har givet børnene tryghed, og
det er noget vi kan arbejde videre med.

Børnehaven Grønnegården
Skælskørvej 1
4180 Sorø
Telefon 57 87 70 41

PARTNERSKABSGRUPPE #4

Aktiviteter i ”Lys i morke”
Sensorisk fortaelling
Min hemmelige hule

oplevelse, en duft, og et synsindtryk,
som alle tager afsæt i fortællingen.

Af kunstner

Følgende elementer kan indgå i fortællingen: noget ubehageligt / noget
dejligt / en yndlingsting el. person /
en hadeting el. person / noget mærk
værdigt / en svær eller god følelse /
noget eventyrligt.

”Dengang jeg var ca. 5 år – ligesom
jer – var jeg rigtig mørkeræd. Det
allerværste var, når jeg skulle gå
på toilettet om natten. Så kom jeg
til at tænke på et særligt uhyggeligt
billede, som stod fremme på vores
reol. Så stivnede jeg helt, midt i
stuen. Det billede har jeg faktisk taget med, så I kan se det”
Hensigt: Gennem den sensoriske
fortælling stimuleres børnenes
sprogforståelse, fantasi og sanser.
Hulen, lommelygterne og den fysiske tæthed er med til at intensivere
oplevelsen ved at skabe et særligt
rum for fortællingen, en stemthed.
Materialer: Tæpper. Snore. Klemmer.
Puder. Lommelygter. Smag. Lyd. Duft.
Følekasse. Et synsindtryk.
Beskrivelse: Fortællingen foregår i
en hule skabt af den voksne. Børnene deles 2 og 2 om en lommelygte
og inviteres ind i hulen. Når alle er
ankommet, fortæller den voksne en
historie med udgangspunkt i egne
barndomserindringer. Undervejs bliver børnenes sanser inddraget via en
smagsoplevelse, et lydbillede, en føle-

Følgende elementer indgår som
sensoriske stimuli: en lyd / en smag /
en duft/ noget at se på / noget at føle
på, som man skal gætte hvad er.
Gode tips: Inden børnene bliver
inviteret ind i hulen, får de at vide,
at de skal tale stille, for ellers er der
nogen, der kan opdage den hemmelige hule. Dette giver meget tydelige rammer for børnene.

Byg en lanterne –
og skab fortaellinger
Af pædagog
Materialer: A4 Papir i den farve,
man vil have. Pap til bund og hank.
Evt. snor til hank. Saks. Klipsemaskine. Et el-fyrfadslys til hver lanterne.
Beskrivelse:
1) Tag et A4-papir og del det på midten (den lange side). Klip hakker i for
derefter at sætte den sammen som
et rør. Bunden laves af et stykke pap
(lidt kraftigt) og klipses på. Forstærk
top og bund med en papirstrimmel
og sæt en kraftig hank fast i toppen.
Vælg noget kraftigt papir eller en
god snor til hanken. Generelt virker
det bedst med klips, da tape har det
med at gå løs, når børnene går med
lanternerne. Et el-fyrfadslys sættes i
bunden.

2) Lanternen fungerer efterfølgende
som fokus i fortællinger om lys og
mørke. Sæt jer i en rundkreds og
sæt lanternerne foran jer eller saml
dem alle i midten. Sluk evt. lyset i
loftet, så det kun er lanternerne, der
lyser. Det skaber en særlig stemning. Pædagogen starter med at
fortælle en historie om lys og/eller
mørke – fx om et lyst/mørkt sted,
en lys/mørk følelse, et lyst/mørkt billede osv. Dernæst er det børnenes
tur. Børnene kan efterfølgende få
lanternen med hjem og genskabe
situationen derhjemme med familien. Lanternen bringes derefter tilbage til institutionen og bliver en
del af den afsluttende visning.
Gode tips: Det kræver en del voksenhjælp at skabe lanternen, så alternativt kan man binde en hank
fast på et syltetøjsglas og dekorere
det fint.
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Aktiviteter i ”Lys i morke”
Hojtlaesning og
samtale om lys og
morke

med børnene om, hvilke følelser der
er i spil: fx bange – glæde – vrede –
ked af det. Relater det til, om det er
mørke og/eller lyse følelser.

Af pædagog

Kommentar: Vi oplevede, at børnene efterhånden blev mere og mere
opmærksomme på at italesætte
følelser undervejs i højtlæsningen.
Efterhånden kunne de også reflektere over og koble det til noget, de
selv havde oplevet.

Hensigt: At arbejde med temaet lys
og mørke gennem højtlæsning og
samtale. At vise børnene at det både
kan være noget konkret (se) og kan
være relateret til følelser (mærke/føle).
Både de gode og de svære følelser.
Beskrivelse: Læs forskellige eventyr
(eller andre genrer) højt for børnene.
Læg fx fokus på figurernes forskellige roller; der er nogle, der er onde
(mørke), og der er nogle, der er gode
(lyse). Stop undervejs op og snak

Gode tips: Vær opmærksom på
at vælge et kendt eventyr som det
første – fx ”Den grimme ælling” og
udvid efterhånden med andre. Vær
opmærksom på at stoppe undervejs, så børnene får mulighed for at
reflektere.

Leg med skygger
Af pædagog
Beskrivelse: Vi sidder i teltet og taler
om lys og mørke. Et barn er tilfældigvis ude foran teltet, mens solen
skinner på det. De andre børn får
øje på skyggen på teltdugen, og
de voksne guider, så alle børn får
set det. Bagefter får alle børn lov
til at prøve. Vi sætter musik på og
børnene bevæger sig til musikken
og laver forskellige skygger på teltdugen. Der tages billeder som børnene får lov til at se. Det inspirerer
til nye forestillinger, som de selv
igangsætter de næste mange dage.
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Man kan også arbejde med at skabe
skyggebilleder på andre måder – fx
med et lagen og nogle lamper.
Kommentar: Vi har talt meget om
lys og mørke og ser, at børnene
efterfølgende spontant finder på
nye måder at arbejde med emnet
på. Vi ser derved tegn på læring.
Gode tips: Vær opmærksom på børnenes initiativer og vær ikke bange
for at følge dem. Se læringen i børnenes initiativer og bring nye udvidelsesmuligheder i spil. Udforsk
muligheder.

Besog pa Soro
Kunstmuseum

nene selv lyn med gule, orange og
hvide oliekridt på sort karduspapir.

Af kulturinstitution

Statueleg
Vi går til den nyere abstrakte kunst
og indleder med en statueøvelse.
Vi leger, at børnene er statuer på
museet og kunstformidleren er en
museumsgæst. Børnene finder
selv en stilling og står helt stille, når
kunstformidleren træder ind i salen.
Vi gentager øvelsen. Det er sjovt, og
samtidig lærer børnene om forskellen mellem fladt billede og rumlig
statue/skulptur.

Hensigt: At børnene bliver opmærksomme på detaljer i kunstværkerne
og selv kan digte med. De bliver fortrolige med kunstmuseet og oplever, at de er gode til at se på og selv
lave billeder. Der er ikke rigtige eller
forkerte svar, men plads til at undre
sig og være nysgerrig.
Materialer: A3 sort karduspapir. Oliekridt. Røde og blå geometriske kartonfigurer. A2ark i rød og blå karton.
Beskrivelse: Der indgår fire aktiviteter i forløbet. Elementer fra kunstværkerne indgår i fortællingen og
koreografien, som scenekunstneren skaber med børnene. Børnenes
tegninger fra museet indgår i den
afsluttende udstilling.
Tegn lyn
Første værk er maleriet ”Tordenvejr
i Alperne” af Jens Juel fra ca. 1777,
der viser et bjerglandskab indhyllet
i mørke tordenskyer og skarpe lyn.
Vi taler om børnenes erfaringer med
tordenvejr og laver lyde, der passer
til billedet. Efterfølgende tegner bør-

Billedkomposition
Næste øvelse er inspireret af Albert
Mertz røde og blå billeder fra
1970’erne. Børnene sidder to sammen og lægger geometriske kartonfigurer på et stort karton i den
modsatte farve. Nogle lægger rød
på blå og andre omvendt. Når de
oplever, at deres første billede er
færdigt, rejser de sig op og kigger
sammen med kunstformidleren
på billedet. Vi kan bedre se kompositionen, når vi får lidt afstand.
Langt de fleste børn har en intuitiv
fornemmelse af, hvornår billedet er
færdigt, og de voksne støtter op om
børnenes valg. De gentager processen og laver et nyt billede.

Tegn gyngetræ
Tredje værk er et stort fotografi af
Astrid Kruse med titlen ”Constructing a Memory” fra 2006, der viser et
stort oplyst træ med 8 røde gynger.
Omgivelserne er mørke. Efter en billedsamtale tegner børnene på sort
karduspapir med udgangspunkt i
fotografiet.
Gode tips: Lad det være en sjov og
spændende leg at gå på museum.
Leg med som voksen og vær selv
en statue. Sæt gang i børnenes
fantasi og forestillingsevne ved at
tale om billederne med nysgerrige spørgsmål som: Hvad nu hvis…?
Åben op for børnenes mange input.
Ros dem for at se forskellige ting i
kunstværkerne og få dem til at lytte
til hinanden.
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PARTNERSKABSGRUPPE #4

Aktiviteter i ”Lys i morke”
Det magiske
museum
Af kunstner
Hensigt: At bearbejde historier, følelser gennem krop og bevægelse. At
være tryg ved at røre og blive berørt
af andre børn. At kunne optræde for
andre og at kunne være publikum.
Materialer: Små måtter. Musik (fx
Agnes Obel/ klavermusik)
Beskrivelse: Halvdelen af børnene er
statuer på et magisk museum. Halv
delen er gæsterne på museet. Når
legen er overstået, bytter de rolle.
Inden legen går i gang, har gruppen
aftalt, hvad det er statuerne forestil ler.

Er gruppen i gang med at arbejde
med et eventyr, kan de blive til karakterer fra eventyret. Arbejder de med
følelser, kan de vokse op som forskellige følelser, arbejder de med dyr kan
de vokse op som forskellige dyr osv.
”Statuerne” ligger på måtter spredt
rundt på gulvet. De gør sig bitte små
som frø nede i jorden. Når musikken
starter, gør ”gæsterne” sig klar. De
tager deres magiske nøgle, drejer
låsen om, og åbner døren, kniiiirk. De
går stille ind på museet. Når en gæst
kommer hen til et statue-frø, stryger
gæsten statue-frøet tre gange forsigtigt ned ad ryggen. Så vokser frøet op
og bliver til en statue, som står helt
stille. Gæsten tænder for statuen, som
laver en bevægelse, der gentager sig
(og siger måske en lyd), indtil gæsten
slukker for statuen. Så vokser statuen
ned og bliver igen til et frø. Gæsten går
videre til et nyt frø. Det fortsætter nogle
minutter, indtil museet skal lukke og
gæsterne går ud, lukker og låser døren.
Gode tips: Efterfølgende kan børnene
tegne to selvportrætter; ét hvor de
har en lys følelse, ét hvor de har en
mørk følelse. Tegningerne hænges
op med klemmer på tørresnor, og
børnene gentager statuerne foran.
Det giver en særlig magisk museums
stemning.
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Skyggekasser
Af kunstner
Hensigt: Børnene får mulighed
for at fortælle deres historier eller formidle stemninger gennem
det kunstneriske greb ’skyggeteater’. Arbejdet med skygge og lys er
nemt tilgængeligt og samtidig meget virkningsfuldt.
Materialer: Flyttekasser. Alm. hvidt
papir str. A2. Malertape. Karton. Blyanter. Sakse. Pandelamper.
Beskrivelse: Skyggekasserne skabes af flyttekasser, hvor bundes
bøjes ind i kassen og erstattes med
hvidt papir fastsat med malertape.
Børnene tegner figurer på karton i
ca. 10 cm højde og klipper dem ud.
Figurerne får tapet grillpinde på,
som børnene kan holde på og styre
figurerne. Det er en god øvelse for
børnene at forsøge at klippe ud, så
alle dele af figurerne er tydelige at
se (fx arme, hals osv.), da det giver
de bedste skygger. Børnene sidder
bagved kasserne med pandelamper på, og lyser ind i kassen. Når de
holder figurerne ind i lyset, opstår
skyggespillet.

Gode tips: Inspiration til skyggekasse-historier: Børnene kan arbejde
med kendte eventyr, så alle har en
fælles reference – fx Klods Hans,
Den Grimme Ælling, Rødhætte osv.
Det kan også være en fortælling,
som gruppen har skabt sammen,
eller et tema de arbejder med.

Skyggebilleder pa
overhead-projektor
Af kunstner
Hensigt: At børnene får hands-on
erfaringer med at skabe billeder med
lys og mørke som virkemiddel.
Materialer: Overheadprojektorer.
Skål med salt.
Beskrivelse: Børnene sidder 3-4
pers. ved hver overheadprojektor.
I en skål står der salt, som de lægger på projektorens glasplade. Det
skaber skyggebilleder, som projekteres op på væggen. Motiverne bestemmes af kunstner/pædagog og
tager udgangspunkt i det tema, der
arbejdes med. Fx et træ, en bølge,
regnvejr osv. Når billedet er færdigt,
kan børnene lave statuebilleder ved
væggen med projektionen, så de
indgår som et element i billedet.

Afsluttende
udstilling
Af kulturinstitution
Hensigt: Børnene får en samlet oplevelse af hele forløbet og de aktiviteter, de har været igennem. Børnene klædes på til at være guider for
deres familier. De bliver stolte over
at være de kompetente guider, der
kan vise deres forældre og de andre
børn i daginstitutionen, hvordan de
skal gøre.
Materialer: Udstillingen afholdes i
en større sal i daginstitutionen eller
alternativt på Kunstmuseet. Udover
materialerne fra værkstederne, vises

fotos fra forløbet med korte beskrivelser ved hver station.
Beskrivelse: Udstillingen består af
6 ”stationer”: tegninger på sort papir,
blå/rød kompositioner, tegninger af
lys og mørke følelser + statuemåtter,
min hemmelige hule, skyggekasser
og saltbilleder på overhead. Forældrene/de andre børn i daginstitutionen lukkes ind forskudt i hold
og følger deres barn rundt. Ved de
forskellige ”stationer” demonstrerer
barnet øvelsen for forældrene/de
andre børn, som derefter selv kan
prøve øvelsen. Varighed af besøget
ca. 15-20 min. pr. familie.
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Tilfredshed fra nord til syd
– en afrunding af KulturKaptajner
Af Maria Holst Andersen, projektmedarbejder & Peter Mensink, projektleder

Med dette inspirationskatalog har vi forsøgt at give et indblik i de mange forskellige tiltag og aktiviteter, der er udviklet på KulturKaptajners 2-årige rejse.
Nu er vi nået i havn med kufferten fuld af berigende erfaringer og læring,
men også indblik i hvad vi fremadrettet kan gøre anderledes og bedre.
Denne afrunding af KulturKaptajner bygger på alle partnerskabsgruppers
evaluering af projektet i henhold til projektets tre visionspunkter.

Lærende partnerskaber

Det viser sig, at den måde, hvorpå vi har valgt at strukturere projektet har
skabt god grobund for udvikling af lærende partnerskaber. I evalueringen
af projektet har partnerskabsgrupperne samstemmende fremhævet, at de
i forløbet har oplevet ligeværdigt samarbejde præget af inddragelse, videndeling, åbenhed og respekt over for forskellige fagligheder, som er bragt i
spil og har suppleret hinanden i udviklingen af nye, spændende og mere
kvalificerede kulturforløb for børn.

"Flere fagligheder tænker større",
udtrykker en af projektdeltagerne.
Partnerskabsgrupperne peger også på en god struktur i projektet samt
at der med planlægningsmøderne har været tid til fordybelse og planlægning. Her har grupperne i fællesskab besluttet et tema efterfulgt af en
samskabelsesproces om kreativ idéudvikling af aktiviteter i kulturforløbet.
At arbejde ud fra et fælles tema har haft særlig betydning for samskabelsesprocessen på tværs af fagligheder.
Ovenstående aspekter har ifølge deltagerne bevirket et mere modigt,
trygt og styrket samarbejde samt skabt helhed og oplevelse af ejerskab i
projektet for alle deltagere. Der er opstået en relation og kendskab på tværs
af fagligheder, professioner og institutioner, som gør det mere tilgængeligt
fremadrettet at inddrage hinanden og skabe fremtidige samarbejder. Som
for nogle deltagere allerede er begyndt.
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– Det har betydet
noget for kreativiteten
og idéudviklingen, at
der har været et fælles
tema at arbejde ud
fra, fortæller en
kunstner

– Vores forskellige
kompetencer, viden og
erfaringer kom rigtig fint i
spil på planlægningsmøderne,
som var præget af god styring
og dagsordener. Det var en stor
hjælp at have dedikeret tid
sammen til at udvikle og
rammesætte forløbet, fortæller
en kulturformidler

– Vi var nysgerrige
på hinanden og gik til
opgaven med åbent sind
og en lyst til at vide og lære
noget om hinandens
kompetencer og
fagområder, fortæller
en pædagog

– Kommunikationen og
samarbejdet har fungeret
strålende. Vi har følt os godt
taget imod i institutionerne.
Der var en god følelse af, at
vi alle var med til at skabe
noget godt og samarbejdede
for at give børnene en
god og udviklende
oplevelse, fortæller
en kunstner

– Det kunne være
en god ide, hvis hver
daginstitution fremadrettet
får bevilliget timer til sam
arbejde med forskellige
kulturinstitutioner, som
fast kan bruges til
kulturformidling,
udtaler en pædagog

– Det var
fantastisk at brainstorme sammen. Alle
inputs var meget vigtige.
Vi var alle godt forankret i
projektet, da det startede
for børnene, fortæller
en kunstner

– Vi er kommet meget
tættere på hinanden i
partnerskabsgruppen. Det
gør det lettere fremadrettet at
tage kontakt til hinanden og
skabe noget sammen. Vi kan
sammen udvikle på det forløb,
vi har været igennem, men
også på andre forløb,
fortæller en kulturformidler

– I mødet mellem
museum, kunstner og
børnehaver var det tydeligt,
at det var et møde mellem tre
forskellige fagligheder.
Imidlertid var der en grund
læggende forståelse hos alle
for det pædagogiske arbejde,
hvilket forenede os og gjorde
det muligt at få de særlige
fagligheder i spil, fortæller
en kulturformidler

Kompetenceudvikling

Projektdeltagerne har på forskellige måder oplevet et kompetenceløft.
Pædagogerne udtrykker, at de har oplevet faglig fordybelse, opnået ny
viden om og erfaring samt er blevet mere modige i forhold til at kaste sig ud
at arbejde med æstetiske læreprocesser og kunstneriske aktiviteter i daginstitutionen. De har erhvervet sig kompetencer udi at tilrettelægge kulturforløb i samarbejde med en lokal kulturinstitution og fået forståelse for
betydningen heraf. Flere pædagoger peger tillige på, at samarbejdet med
eksterne parter og læringsmiljøer har givet dem nyt blik på børnene og
deres formåen samt en bevidsthed om, at sådanne samarbejder kan række
ind i flere læreplanstemaer på én gang.

– Jeg har fået mere
selvtillid i forhold til at
kontakte en kulturinstitution
og tage initiativ til at igangsætte
et kulturforløb. Jeg har også fået
øjnene op for, at vi kan lave
længere forløb, når vi læser
bøger, fortæller en
pædagog

– At spille lidt skuespil,
selv lege og tage sin fantasi
i brug, er med til at ‘skabe en
stemning’ for denne målgruppe,
har jeg erfaret. Jeg er fascineret
over, hvor meget, børnene selv
bidrager med, og hvordan de
forstår og fortolker mine idéer,
instruktion og vejledning,
fortæller en kunstner

Kulturinstitutioner og kunstnere udtrykker, at de på hver deres måde er
blevet klogere på at arbejde med formidling for og med førskolebørn. Her
er leg, sanser, kropslighed, rammefortælling, oplevelse, inddragelse, gentagelse, fleksibilitet, længerevarende formidlingsforløb og fordybelse vigtige
greb, som bringer formidlingen ned i børnehøjde. Gennem sommerfugle-
modellen som arbejdsmetode har alle parter opnået viden om betydningen
af både at forberede børnene og fokusere på en efterbearbejdning at deres
oplevelse af et kunst- og kulturmøde. Flere kulturinstitutioner peger tillige
på, at det tværfaglige samarbejde med en kunstner har givet inspiration
til udvikling af nye formidlingsformer – ligesom flere kunstnere peger på,
at samarbejdet med både kulturinstitutioner og pædagoger har givet nye
idéer til arbejdet med egen kunstnerisk formidlingspraksis.

– Jeg har fået gode
erfaringer med at arbejde
med førskolebørn. Det har også
været lærerigt at arbejde sammen med ikke-biblioteksfolk.
Det har gjort mig opmærksom
på, at vi skal være mere konkrete
på fx læreplanstemaer, når
vi udbyder forløb, fortæller
en kulturformidler

– Vi er gået et spadestik
dybere, end vi plejer: Fordi
vi har været en del af KulturKaptajner, har vi reflekteret mere
og arbejdet mere i dybden med,
hvad en koncert for børn i denne
alder skal være. Hvad vi vil give
dem og hvorfor. Og så var
der tid til det!, fortæller en
kulturformidler

– Efter forløbet
står jeg på mere sikker
grund i forhold til at skabe
kunstforløb til børn i dagtilbud.
Jeg har fået styrket min egen
erfaring med viden, jeg kan give
videre til kollegaer, der har eller
skal have med målgruppen
at gøre, fortæller en
kulturformidler

– Vi har fået et
større kendskab til kultur
institutionen, og jeg har fået
lyst til at samarbejde mere.
Vi har brugt dem lidt i forvejen, men vil gerne styrke
et samarbejde. Eventuelt
med et fast projekt om
året, fortæller en
pædagog

– Jeg har altid
forbundet æstetik med
billedkunst og skulptur.
Nu har jeg fået et helt andet
syn på, at æstetiske læreprocesser rummer meget mere
og kan være alle former for
kreativitet, fortæller
en pædagog

– Jeg har erfaret, at
jeg i fremtidige projekter
vil have fokus på at inddrage
pædagogerne meget mere i
forløbet fra starten. De kan være
med til at optimere forløbet pga.
deres store viden om børnene
og måder at arbejde med
dem på, fortæller
en kunstner
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Børnenes tidlige kulturstart
Er jeg nu blevet en KulturKaptajn?
Sådan spørger et barn ved et kulturforløbs afslutning. Det er blot én af mange bemærkninger fra de deltagende børn, hvis positive reaktioner på at deltage i KulturKaptajner
har stået i kø. I partnerskabsgrupperne er der bred enighed om, at projektet har været
værdifuldt for børnene. De har udvist stolthed og følt et særligt ejerskab ved at være deltagere i projektet. Især pædagoger fortæller om stor motivation, nysgerrighed, aktiv deltagelse og lyst til læring hos børnene gennem deres møde med nye læringsmiljøer og
aktører. Børnene har fået erfaring med, at de kan mere, end de tror. De er på mange måder
blevet mere modige. Ny viden om musik og instrumenter, krop og bevægelse, billeder,
teater, fortællinger osv. har styrket børnenes fantasi og udviklet deres leg. Børnene har
udviklet sig på forskellige områder (personligt, socialt, sprogligt, kropsligt osv.), og mindre
synlige/stille børn er blevet mere synlige ved at turde at stå frem, hvilket har haft særlig betydning for børnefællesskabet. Børnene synes tilmed, at KulturKaptajner er et spændende
og sejt ord. Og meget mere er med begejstring blevet fortalt om, da partnerskabsgrupperne
under evalueringsmøderne rettede fokus mod en evaluering af, hvad børnene har fået ud af
at deltage i projektet.

– Jeg bliver altid nervøs,
hvis jeg skal synge eller
spille for nogen. Men her
blev jeg ikke så bange.
Jeg gjorde det bare.
Det var underligt,
fortæller et barn
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– Det fungerede rigtig
godt at møde den samme
gruppe børn og voksne flere
gange. Jeg kunne mærke,
hvordan børnenes udvikling
formede sig. Magien opstod,
og det var næsten som at
lege noget fantastisk frem,
fortæller en kunstner

– Flere børn har
frabedt sig en
fridag, hvis der var
KulturKaptajner på
programmet i
børnehaven, fortæller
en pædagog

– Jeg har fået mere viden
om musik/lyde. At bruge
instrumenter til at lave
lyde til fx et teater-stykke/
historiefortælling.
At processen er af stor
betydning fremfor at opnå
en flot melodi, fortæller
en pædagog

– Det blev synligt, at der
er nogle børn, som har brug for en
æstetisk læringsmetode for at kunne
være en positiv del af fællesskabet.
Vi var overrasket over, hvad børnene
formåede i den ramme og med den
guidning, der lå fra kunstnerens side.
Vi blev inspireret. Så nu bruger vi
arbejdsmetoden som løsningsmodel
for de børn, som måske skal have en
anden vinkel til læring, fortæller
en pædagog

– Jeg har i samarbejde
med kunstmuseet fundet
en helt ny måde at lave
en interaktiv udstilling på,
som har vist sig et være
ideel for børnehavebørn,
fortæller en kunstner

– Vi har erfaret, at det
musikalske samvær er
det vigtigste for denne
målgruppe. Det bliver
sjovere og mere musikalsk,
jo mere man får inddraget
alle, men det er ikke altid
helt enkelt…, fortæller
en kunstner

Forældreinddragelse i projektet

Kaptajnens afsluttende bemærkning

Vi har udarbejdet en folder, som forældrene har modtaget inden opstart
af kulturforløb i daginstitutionen, med info om projektet samt præsenta
tioner af den kulturinstitution og kunstner, som børnene har mødt. Partner
skabsgrupperne har endvidere arbejdet med forskellige tiltag både før og
under afvikling af kulturforløbene. Kulturinstitutioner og kunstnere har
sendt breve og videoer, mens pædagoger på kreative måder har sørget for
løbende formidling af projektet. Forældrene er inddraget, når børnene har
skullet medbringe materialer til daginstitutionen eller fået materialer med
hjem til afprøvning. Og ved kulturforløbenes afslutning er forældrene blevet
inviteret til koncert og diverse udstillinger, hvor børnene har ageret kulturguider for dem.

Vi har undervejs selvfølgelig også gjort os erfaringer, der har gjort os klogere
og givet os viden om forhold, som vi fremadrettet kan gøre anderledes og
bedre med henblik på at gøre KulturKaptajner endnu mere søstærk. Det
drejer sig fx om at lægge mere vægt på praksisdimensionen i planlægnings
møderne. Det handler også om at sætte tidligere ind og tydeliggøre forventninger, hvis der er usikker kurs i et partnerskabs samarbejde. Tilmed er
projektet blevet afviklet i en periode med corona-pandemi, som har gjort
det svært at udføre alle intentionelle tiltag mht. forældreinddragelse. En
partnerskabsgruppe har også været nødt til at afvikle over kortere tid – og
dermed mere forhastet uden mulighed for samskabelse undervejs i kultur
forløbet. I den sammenhæng har vi dog gjort os den vigtige erfaring, at
projektets prioritering af god tid til planlægning og forarbejde giver partnerskabsgrupperne god ballast til at navigere igennem stormvejr.

I KulturKaptajner har vi haft fokus på forældreinddragelse med henblik på
at række ud til børnenes familier og dermed lokalsamfundet. Projektets erfaringer med forældreinddragelse er blevet til en ”Guide til forældreinddragelse i kulturforløb mellem dagtilbud og kulturinstitution/kunstner”, som er
tilgængelig på Slots- og Kulturstyrelsen samt Skoletjenestens hjemmeside.

Projektet er kommet godt i havn takket være deltagerne ombord. Alle parter har taget del i at sætte sejlene med opbakning, lyst til at være med, indgå i partnerskaber og løfte i fællesskab samt viljen til at give noget af sig selv
for at få en helhed til at fungere.

Projektets fokus på forældreinddragelse viser sig at have haft god effekt,
idet forældre har meldt positivt og begejstret tilbage. En kulturinstitution,
som nåede at invitere forældre til fernisering af børnenes udstilling på
kulturinstitutionen inden den store corona-nedlukning, fortæller bl.a. at
projektet har medført øget interesse blandt forældre for at besøge kultur
institutionen mere.

– Det er vigtigt at
være inddraget i og
orienteret om et kultur
projekt i daginstitutionen
for at kunne følge op på
barnets oplevelse,
fortæller en
forælder

– At blive inddraget
betyder, at vi ved, hvad
projektet går ud på og
sammen kan snakke om
det derhjemme. Det er rart
at blive inddraget og
informeret, fortæller
en forælder

– Jeg har ikke tidligere
oplevet et projekt, hvor jeg på
samme måde er blevet inddraget
af både institutionen og mit barn.
Der var forberedelsen med at gå
ud og finde pinde med stor
fortællerlyst fra mit barn,
opdateringer fra institutionen
og turen til museet, fortæller
en forælder

– Vi er blevet mere
opmærksomme på, at vi
gerne vil inddrage forældre,
og at det er vigtigt. Vi har lært,
at der er andre medier en skrift,
der kan være mere effektive,
når vi skal have bragt
forældrene i spil, fortæller
en kulturformidler
– Der er mange forældre,
som ikke benytter kulturtilbud,
men når de kan få gode
oplevelser sammen med børnene
og oplever deres engagement,
vil vi måske opleve dem komme
på museet på egen hånd,
fortæller en kulturformidler
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KulturKaptajner og verdensmal

At KulturKaptajner er skabt i Sorø Kommune, giver rigtig god mening. For
med afsæt i FN’s verdensmål ønsker Sorø Kommune at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i en bæredygtig kommune med en fantastisk natur,
kultur og historie. Vi skal værne om vores kultur. Og det gør vi bedst ved, at
vores børn tidligt bliver gjort bevidste om, hvordan de med kultur og kunst
kan udvikle og styrke deres viden og reflektere over den verden, de vokser
op i.
På et besøg i Naturbørnehuset, hvor pædagoger og børn arbejdede sammen med scenekunstner Pernille Nedergaard Haugesen om et kunstprojekt, så jeg, hvordan kunsten kan animere børnene, og hvordan pædagoger
og kunstneren med kunsten som redskab inspirerede børnene til at lytte,
koncentrere sig og tage aktivt del i den fælles skabelse af et værk.

sig til den verden, som vi alle er en del af og skal være med til at præge i en
bæredygtig retning. Det spiller godt ind i verdensmål 4, som handler om
kvalitetsuddannelse.
Frugtbare partnerskaber
At gøre kulturen tilgængelig og vedkommende for børnene i Sorø Kommune
er blevet meget nemmere, fordi KulturKaptajner er blevet til i et tæt og frugtbart udviklingssamarbejde mellem kunstnere, børneinstitutioner og de fire
store kulturinstitutioner i Sorø Kommune: Sorø Musiske Skole, Sorø Museum,
Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum. Et samarbejde, hvor deltagerne har
engageret sig i at arbejde sammen og finde fælles løsninger til at styrke
børnenes læring. Det har resulteret i et større indblik i hinandens faglighed
og permanente partnerskaber, der gør, at de frem over får lettere ved at
række ud efter hinandens ekspertise.

Børnene satte sig selv i spil og blev en del af kunstinstallationen, da de stillede sig op som små statuer foran det skyggebillede, som en af kammeraterne dannede ved at hælde salt på en projektor, der kastede skygger med
billedfortællingen op på væggen. Og en tredje kammerat forevigede det
hele på en iPad til en udstilling med børnenes værker.

Hvis vi løfter i flok, når vi nemmere i mål. Derfor er det glædeligt at se, hvordan samarbejdet mellem partnerne i KulturKaptajner har løftet børnenes
kulturforståelse, så de kan bringe den videre ud i vores fælles verden.

Den æstetiske læreproces skabte grobund for læring, der kan sikre børnene
et godt grundlag for at kunne reflektere, give udsyn og nysgerrigt forholde

Pipaluk Balslev
Verdensmålsambassadør i Sorø Kommune
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Verdensmål i Sorø Kommune
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en række udviklingsmål,
der gælder hele verden. Målet er at bane vej for en mere lige og bæredygtig udvikling for hele verdens befolkning. Det gælder økonomisk,
socialt, og miljø- og klimamæssigt.
Sorø Kommune har særligt fokus på FN’s verdensmål, og arbejder
aktivt med verdensmålene for at skabe bæredygtig omstilling og
bæredygtig vækst.
Læs mere om verdensmål i Sorø Kommune:
https://vaekstviaviden.com/verdensmaal/

KulturKaptajner arbejder
aktivt med to af FN’s
verdensmål for bæredygtig
udvikling:
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Sorø Kommunes børnekulturprojekt KulturKaptajner – en børnekulturel
dannelsesrejse er en del af Kulturministeriets initiativ En tidlig kulturstart,
som også involverer syv andre projekter over hele landet. Alle projekter har
i henhold til initiativets formål arbejdet med at forbedre samarbejdet med
kommuner/pædagoger og kulturinstitutioner/kunstnere samt øge antallet
og kvaliteten af kunst- og kulturmøder målrettet børn i dagtilbud.
Inspirationskataloget giver en præsentation af KulturKaptajner samt et indblik i de mange delforløb og erfaringer, som er gjort i projektet. Fra visioner
og teoretisk grundlag til projektets struktur og udvikling af kulturforløb,
præsentationer af de involverede og deres praktiske erfaringer samt afsluttende evaluering.
Vi håber, at kataloget kan bringe glæde, inspiration og gavn for andre børne
kulturprojekter i samarbejdet mellem kommuner og kulturinstitutioner/
kunstnere med henblik på at sikre børn i dagtilbud en tidlig kulturstart.

KulturKaptajner
Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Peter Mensink
Projektleder
pmen@soroe.dk
Telefon 57 87 64 71

Mette Tingholm
Kulturkonsulent
meti@soroe.dk
Telefon 57 87 61 16

Redaktør:
Maria Holst Andersen
Projektmedarbejder

Med inspirationskataloget vil
jeg vise og fortælle mine kollegaer om
vores og de andre gruppers kulturforløb.
Forhåbentlig vil det inspirere dem til selv at
gå i gang med et forløb. Jeg vil stille min
viden og erfaring til rådighed og af og til spørge ind til de andre stuer i institutionen: om
de har gang i nogle æstetiske læreprocesser
eller hvis de har et projekt, at de så også
medtænker kulturinstitutionerne,
udtaler en pædagog i projektet

