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Kreativitet	  og	  æstetiske	  læreprocesser	  i	  dagtilbud.	  
Abstract:	  Creativity	  and	  aesthetic	  learning	  in	  daycare.	  

Resume:	  Bachelorprojekt	  med	  fokus	  på	  musiske	  og	  bevægelsesorienterede	  æstetiske	  læreprocesser,	  som	  
omtaler	  udfordringer	  og	  muligheder	  for	  at	  understøtte	  disse	  specielt	  med	  blik	  for	  både	  pædagogens	  rolle	  
og	  børns	  udbytte	  i	  æstetiske	  læreprocesser.	  Opgaven	  omhandler	  kompetenceudvikling,	  livsduelighed,	  samt	  
kreativitet	  og	  giver	  konkrete	  bud	  på	  det	  indholdsmæssige	  i	  aktiviteter	  med	  musik,	  sang	  og	  bevægelse.	  
Opgaven	  er	  baseret	  på	  indsamlet	  empiri	  i	  praksiserfaring	  med	  direkte	  referencer	  til	  relevant	  teoretisk	  og	  
videnskabeligt	  materiale	  samt	  belyser	  vilkår	  for	  de	  kreative	  processer	  i	  et	  samfundsmæssigtperspektiv.	  
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Indledning	  
Nutidens	  forskere,	  politikere	  og	  erhvervsfolk	  peger	  på	  at	  børn	  skal	  lære	  at	  være	  kreative,	  så	  de	  som	  voksne	  
kan	  bidrage	  til	  konkurrencesamfundet.	  Kreativitet	  omtales	  som	  en	  kompetence,	  fremtidens	  produktive	  
kræfter	  helst	  skal	  have,	  da	  det	  efterhånden	  er	  anerkendt	  som	  en	  vigtig	  forudsætning	  for	  at	  vi	  globalt	  kan	  
klare	  os	  på	  den	  lange	  bane.	  	  
Hvordan	  passer	  det	  sammen	  med	  at	  man	  kan	  gennemføre	  en	  3	  ½	  år	  lang	  uddannelse	  til	  pædagog,	  hvor	  de	  
tidligere	  linjefag	  stadig	  fylder	  mindre	  og	  derefter	  få	  ansættelse	  i	  en	  børnehave,	  uden	  at	  have	  væsentlige	  
kompetencer	  indenfor	  musik,	  drama	  eller	  billedkunst?	  	  

Nutidens	  fokus	  på	  den	  PISA-‐målbare	  viden	  er	  med	  til	  at	  reducere	  interessen	  for	  de	  æstetiske	  fag	  og	  dermed	  
også	  respekten	  for	  fagene,	  argumentere	  Bennyé	  D.	  Austring	  (Austring B. D., 2017)	  Dette	  fokus	  sætter	  også	  
sit	  præg	  på	  landets	  daginstitutioner	  hvor	  det	  brede	  lege-‐	  og	  udviklingsfokus,	  erstattes	  af	  mere	  
udspecificerede	  læreplaner	  og	  at	  uddannelsestænkningen	  i	  stadig	  højere	  grad	  betragter	  uddannelse	  som	  
en	  erhvervsinvestering.	  Samtidig	  udtaler	  tidligere	  formand	  for	  Børnerådet,	  Per	  Schultz	  Jørgensen	  behovet	  
for	  et	  fremadrettet	  fokus	  på	  børns	  ”robusthed”	  forstået	  som	  udholdenhed	  og	  livskraft	  til	  at	  kunne	  håndtere	  
det	  pres,	  de	  møder	  i	  vores	  disruptive	  kultur	  (Jørgensen,	  2017)	  	  (Austring	  B.	  D.,	  2017,	  s.	  41-‐51)	  	  
Merete	  Sørensen,	  som	  har	  en	  Ph.d.	  i	  dramapædagogik	  og	  en	  Master	  i	  Æstetiske	  læreprocesser,	  har	  gennem	  
forskning	  påvist	  at	  æstetiske	  læreprocesser	  rummer	  stor	  læring	  og	  talrige	  udviklingspotentialer.	  Hun	  mener	  
at	  der	  er	  mange	  gode	  grunde	  til	  at	  arbejde	  med	  æstetiske	  aktiviteter	  i	  pædagogisk	  regi.	  De	  deltagende	  børn	  
kan	  dele	  og	  bearbejde	  tanker,	  følelser	  og	  konkrete	  oplevelser	  og	  gennem	  dette	  skabe	  en	  større	  forståelse	  
af	  sig	  selv,	  hinanden	  og	  den	  verden	  de	  er	  en	  del	  af.	  Endvidere	  kan	  æstetiske	  læreprocesser	  medvirke	  til	  at	  
udvikle	  empati,	  identitet,	  fantasi	  og	  kreativitet	  og	  til	  at	  stimulere	  livsglæden	  og	  livskraften.	  (Sørensen,	  
Æstetik	  og	  dagtilbudspædagogik,	  2015,	  s.	  194)	  

Inge	  Marstal	  som	  er	  professor	  i	  musikpædagogik	  ved	  Det	  Kgl.	  Danske	  Musikkonservatorium	  og	  har	  udgivet	  
adskillige	  lærebøger	  om	  musikmetodik	  for	  børn,	  samt	  skrevet	  artikler	  indenfor	  emnet	  børn,	  musik	  og	  
personlighedsudvikling,	  udtaler	  også	  at	  musik	  er	  et	  enestående	  redskab	  til	  at	  styrke	  og	  øge	  det,	  som	  man	  
kan	  kalde	  Barnets	  livskompetence	  -‐	  forstået	  som	  evnen	  til	  at	  kommunikere,	  at	  håndtere	  problemer,	  at	  klare	  
sig	  i	  livet	  og	  finde	  glæde	  og	  føle	  mening	  i	  tilværelsen.	  (Marstal,	  2008,	  s.	  18)	  	  

I	  den	  pædagogiske	  praksis	  kan	  vi	  styrke	  børnenes	  kreativitet	  ved	  at	  støtte	  dem	  i	  en	  kreativ	  tilgang	  til	  verden	  
og	  give	  dem	  positive	  erfaringer	  med	  at	  bringe	  deres	  egen	  kreativitet	  i	  spil.	  Graden	  af	  kompetenceudvikling	  
og	  udfoldelse	  af	  kreativitet	  vil	  altid	  være	  afhængig	  af	  pædagogernes	  æstetiske	  egen	  kompetencer	  og	  af	  
rammen	  hvori	  kreativitet	  kan	  udfolde	  sig.	  Dette	  kræver	  en	  samfundsmæssig	  opbakning,	  så	  dagtilbud	  med	  
blik	  for	  deres	  organisatoriske	  rammer	  og	  ressourcer,	  kan	  prioritere	  æstetikken	  i	  den	  pædagogiske	  
dagligdag.	  	  	  
En	  vigtig	  forudsætning	  for	  at	  æstetiske	  læreprocesser	  kan	  have	  et	  helhedsorienteret	  udviklings-‐	  og	  
dannelsespotentiale	  er	  nemlig,	  at	  børn	  allerede	  tidligt	  i	  livet	  præsenteres	  for	  det	  æstetiske	  felt,	  
argumenterer	  Bennyé	  D.	  Austring.	  (Austring	  B.	  D.,	  2017,	  s.	  44)	  

I	  arbejdet	  med	  børns	  læring,	  trivsel	  og	  udvikling	  står	  der	  i	  Dagtilbudslovens	  §	  7,	  stk.	  3,	  at	  dagtilbud	  skal	  
fremme	  børns	  læring	  og	  udvikling	  af	  kompetencer	  gennem	  oplevelser,	  leg	  og	  pædagogisk	  tilrettelagte	  
aktiviteter,	  der	  giver	  børn	  mulighed	  for	  fordybelse,	  udforskning	  og	  erfaring.	  

Med	  blik	  for	  disse	  krav	  i	  det	  pædagogiske	  arbejde	  og	  i	  kraft	  af	  de	  samfundsmæssige	  og	  faglige	  argumenter	  
for	  at	  beskæftige	  sig	  med	  kreativitet	  og	  æstetiske	  læreprocesser	  i	  dagtilbud,	  samt	  min	  egen	  personlige	  



Maria Sita Simonsen Professionshøjskolen UCC 
Studie nr: 101155004                                                                             Pædagoguddannelsen Bornholm 
Vejleder: LUAJ BACHELORPROJEKT Juni 2018 
 

 4 

motivation	  som	  pædagog,	  har	  jeg	  valgt	  at	  fokusere	  min	  bachelor-‐opgave	  på	  musisk-‐æstetiske	  og	  
bevægelsesorienterede	  aktiviteter	  i	  dagtilbud.	  Jeg	  vil	  i	  den	  forbindelse	  have	  blik	  for	  Master	  for	  en	  styrket	  
læreplan,	  som	  forventes	  at	  træde	  i	  kraft	  fra.	  1.	  juli	  2018,	  hvor	  der	  anbefales	  at	  læreplanstemaerne	  tænkes	  i	  
samspil	  med	  hinanden,	  med	  en	  tværgående	  tilgang	  og	  med	  et	  øget	  blik	  for	  hvilket	  læringsmiljø,	  samspillet	  
mellem	  temaerne	  kan	  skabe.	  

Med	  denne	  tværgående	  tilgang,	  har	  jeg	  i	  et	  aktionslæringsforløb	  med	  bevægelse	  og	  kreative	  &	  musiske	  
udtryksformer	  som	  omdrejningspunkt,	  undersøgt	  hvordan	  disse	  læreprocesser	  og	  udtryksformer	  i	  
praksisfællesskabet,	  skaber	  grundlag	  for	  læring	  og	  udvikling	  indenfor	  flere	  af	  læreplanstemaerne,	  alsidig	  
personlig	  udvikling	  og	  sociale	  kompetencer,	  sproglig	  udvikling	  og	  større	  forståelse	  for	  krop	  og	  bevægelse,	  
samt	  kulturelle	  udtryksformer	  (og	  værdier).	  Jeg	  vil	  i	  denne	  opgave	  forsøge	  at	  underbygge	  og	  undersøge	  
hvilke	  vilkår	  som	  fremmer	  og	  udfordrer	  disse	  læreprocesser	  og	  aktiviteter	  i	  praksis	  og	  på	  et	  
samfundsmæssigt	  plan.	  

Formålet	  med	  denne	  opgave	  samt	  problemformulering	  
Formålet	  med	  denne	  opgave	  er	  at	  undersøge	  hvordan	  musisk-‐æstetiske	  læreprocesser	  og	  bevægelse	  
udspiller	  sig	  i	  den	  daglige	  pædagogiske	  praksis,	  samt	  at	  undersøge	  hvordan	  disse	  processer	  kan	  planlægges,	  
så	  de	  bliver	  en	  ramme	  for	  kvalitativt	  samvær,	  kreativ	  udfoldelse,	  læring	  og	  udvikling.	  	  
Gennem	  mine	  praktikker	  i	  løbet	  af	  pædagoguddannelsen,	  har	  jeg	  planlagt,	  gennemført	  og	  evalueret	  en	  
række	  musiske	  forløb,	  hvor	  jeg	  har	  erfaret	  nogle	  gennemgående	  sammenlignelige	  udfordringer	  med	  at	  
facilitere	  praktisk-‐musisk	  og	  bevægelsesorienterede	  aktiviteter	  i	  dagtilbud.	  I	  denne	  opgave	  vil	  jeg	  
undersøge	  de	  bagvedliggende	  årsager	  til	  disse	  udfordringer	  og	  forholde	  mig	  til	  hvilke	  tiltag,	  som	  vil	  kunne	  
optimere	  vilkårene	  under	  disse	  aktiviteter.	  

Jeg	  vil	  tillige	  forsøge	  at	  belyse	  hvordan	  æstetiske	  læreprocesser	  i	  et	  helhedsorienteret	  udviklings-‐	  og	  
dannelsesperspektiv,	  kan	  kvalificere,	  udvikle	  og	  opbygge	  kompetencer	  hos	  børn,	  som	  støtter	  barnet	  i	  at	  
trives	  i	  sin	  nutidige	  og	  fremtidige	  tilværelse	  i	  et	  (sen)moderne,	  hurtigudviklende,	  travle	  samfund,	  hvor	  
omstillingsparathed	  og	  innovativ	  tænkning	  er	  i	  højsædet	  og	  hvordan	  disse	  desuden	  skaber	  grobund	  for	  
selve	  dét	  at	  være/blive	  et	  socialt	  kulturelt	  og	  dannet	  menneske.	  	  

Problemformulering	  
Hvordan	  understøttes	  og	  udfordres	  musiske-‐	  og	  bevægelsesorienterede	  æstetiske	  læreprocesser	  i	  
dagtilbud	  2018?	  

Undersøgelsesspørgsmål	  	  
-‐	  Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  på	  et	  samfundsmæssigt	  plan	  at	  prioritere	  æstetisk	  virksomhed	  i	  dagtilbud	  og	  i	  det	  
øvrige	  uddannelsessystem?	  

-‐	  Hvilke	  forudsætninger	  er	  nødvendige	  for	  både	  at	  fremme	  kreative	  og	  æstetiske	  læreprocesser	  og	  skabe	  
grobund	  for	  lærerige	  og	  nærværende	  øjeblikke	  og	  kvalitativt	  samvær	  med	  børnene,	  samt	  øget	  
arbejdsglæde	  og	  virkelyst	  for	  pædagogerne	  i	  disse	  læreprocesser?	  

-‐	  Hvordan	  understøtter	  æstetiske	  læreprocesser	  børns	  livsduelighed?	  	  

Denne	  problemformulering	  og	  disse	  undersøgelsesspørgsmål,	  vil	  være	  retningsgivende	  for	  resten	  af	  
opgaven.	  
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Historisk	  perspektiv	  på	  den	  pædagogiske	  professions	  udvikling	  i	  dagtilbud.	  
Gennem	  de	  senere	  år	  er	  dagtilbuddets	  rolle	  i	  børns	  liv	  og	  opvækst	  i	  stigende	  grad	  kommet	  i	  forskernes,	  
politikernes	  og	  pædagogprofessionens	  søgelys	  både	  nationalt	  og	  internationalt.	  	  

Den	  moderne	  barndom	  folder	  sig	  en	  stor	  del	  af	  tiden	  ud	  i	  dagtilbud	  og	  vi	  anser	  i	  dag	  barndommen	  som	  en	  
selvstændig,	  betydningsfuld	  og	  grundlæggende	  periode	  i	  barnets	  liv	  og	  efterhånden	  i	  stigende	  grad	  også	  
som	  første	  del	  af	  et	  gennemreguleret	  uddannelsessystem.	  Historien	  viser,	  at	  dette	  ikke	  altid	  er	  blevet	  gjort	  
af	  os	  (Christoffersen,	  Højen-‐Sørensen	  og	  Laugesen	  2014	  s.8).	  I	  et	  historisk	  perspektiv	  har	  børnehaven	  altid	  
rummet	  en	  pasnings	  -‐og	  omsorgsfunktion	  samtidig	  med	  en	  opdragelse	  og	  undervisningsdimension,	  som	  har	  
skiftet	  form	  og	  indhold	  i	  takt	  med	  samfundsmæssige	  og	  kulturelle	  forandringer.	  Begrebet	  ”børnehave”	  -‐	  
direkte	  oversat	  fra	  "kindergarten"	  er	  etableret	  af	  den	  tyske	  pædagog	  Friedrick	  Fröbel,	  som	  i	  høj	  grad	  lagde	  
vægt	  på	  form	  og	  indhold.	  I	  forhold	  til	  form	  lagde	  han	  vægt	  på	  barnets	  selvvirksomhed	  og	  betonede	  barnets	  
egen	  oplevelses-‐	  og	  erfaringsbaggrund,	  som	  skulle	  tages	  i	  betragtning	  ved	  udformning	  af	  læringsmiljøer,	  
hvori	  barnets	  subjektive	  tilegnelse	  af	  viden	  skulle	  respekteres.	  Børn	  skulle	  lære,	  men	  ikke	  belæres.	  Via	  
voksenstøtte	  og	  udfordringer	  skulle	  børnene	  selv	  skaffe	  indsigt	  og	  forståelse	  af	  den	  omkringliggende	  
verden,	  gennem	  egne	  interesser	  og	  motiver,	  samt	  sanselig,	  anskuelig	  og	  praktisk	  gøren.	  Fröbel	  reflekterede	  
også	  over	  pædagogikkens	  indhold	  og	  hvad	  han	  mente	  var	  vigtigt	  for	  barnet	  at	  beskæftige	  sig	  med.	  	  

Han	  mente	  at	  det	  pædagogiske	  indhold	  lå	  i	  et	  område	  uden	  for	  både	  pædagogen	  og	  barnet	  og	  at	  dette	  
indhold	  skulle	  findes	  via	  en	  fælles	  dialog,	  Det	  fælles	  tredje.	  For	  eksempel	  mente	  han	  fællesaktiviteter	  med	  
bevægelseslege	  og	  remsesange,	  indgik	  som	  lærerige	  og	  indholdsrettede	  dialoger	  i	  hverdagslivet.	  	  Legen	  og	  
aktiviteterne	  skulle	  herigennem	  have	  karakter	  af	  at	  børnene	  ”inderliggjorde	  det	  ydre	  og	  inderliggjorde	  det	  
indre”.	  Derved	  vil	  barnet	  tilegne	  sig	  den	  kulturelt	  bestemte	  viden,	  via	  legende	  virksomhed.	  	  Denne	  
tankegang	  stemmer	  på	  mange	  måder	  overens	  med	  det	  kulturhistoriske	  blik	  på	  læring.	  Altså	  tilegnelse	  af	  
det	  ydre	  og	  en	  eksternalisering	  af	  det	  indre	  gennem	  aktiv	  virksomhed,	  jævnføre	  Leontjev	  (1977).	  

Gennem	  det	  20	  århundrede	  har	  børnehavens	  pædagogik	  været	  præget	  af	  at	  anskue	  barnet	  ud	  fra	  en	  
udviklingspsykologisk	  forståelse.	  Man	  talte	  om	  ”skolemodne”	  børn	  og	  anså	  at	  modenheden	  hovedsagelig	  
kom	  indefra	  og	  var	  et	  resultat	  af	  barnets	  vækst.	  Men	  i	  løbet	  af	  70’erne	  ændrede	  begrebet	  ”modenhed”	  sig	  
så	  til	  ”skoleparathed”	  i	  en	  erkendelse	  af,	  at	  barnets	  udvikling	  ikke	  kun	  skyldtes	  opvækst,	  men	  at	  pædagoger	  
også	  via	  processer	  kunne	  gøre	  børnene	  skoleparate.	  Interessen	  for	  skoleparathed	  og	  den	  mere	  målrettede	  
og	  planlagte	  pædagogik,	  faldt	  godt	  i	  tråd	  med	  det	  samfundsmæssige	  krav,	  om	  at	  øge	  kvalifikationerne	  hos	  
den	  opvoksende	  generation.	  Denne	  målrettede,	  planlagte	  og	  reflekterende	  pædagogik,	  lagde	  op	  til	  at	  den	  
professionelle	  pædagog	  reflekterede	  over	  formål,	  mål,	  indhold	  og	  pædagogiske	  principper,	  samt	  
overvejede	  relevante	  dokumentationsmetoder	  for	  at	  kunne	  evaluere	  og	  justere	  den	  pædagogiske	  praksis.	  I	  
1950’erne	  var	  børnehaverne	  præget	  af	  ”beskæftigelse”.	  	  

Her	  var	  der	  lagt	  vægt	  på	  indhold	  og	  mindre	  på	  formen	  og	  den	  skabende	  virksomhed.	  	  

Dette	  ændredes	  gradvist	  i	  takt	  med	  at	  den	  kulturradikale	  pædagogik	  vandt	  indpas	  og	  skabte	  et	  øget	  fokus	  
på	  processen,	  formen	  og	  kreativiteten.	  I	  1970’erne	  blev	  vægtningen	  af	  et	  socialrealistisk	  
indlæringsorienteret	  indhold	  større.	  Her	  var	  det	  voksenstyret	  pædagogik,	  hvor	  faste	  mål	  og	  indhold	  var	  
styrende,	  med	  karakter	  af	  tilpasning.	  Denne	  tilgang	  gik	  under	  benævnelsen	  ”indlæringspædagogik”	  og	  var	  
et	  opgør	  med	  den	  mere	  vækstorienterede	  praksis.	  Både	  denne	  tilgang	  og	  den	  såkaldte	  dialektiske	  
strukturerede	  pædagogik,	  mødte	  kritik	  gennem	  1980’erne,	  hvorefter	  børnehavernes	  pædagogik	  i	  
1990’erne	  med	  et	  demokratisk	  sigte,	  opgav	  den	  indholdsbestemte	  og	  voksenstyrede	  pædagogik,	  for	  igen	  at	  
fokusere	  på	  processen,	  formen	  og	  børnenes	  egne	  aktiviteter	  og	  beslutninger.	  Denne	  tilgang	  gik	  under	  
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betegnelsen	  ”Selvforvaltningspædagogik”.	  Læringsdiskursen	  blev	  dog	  genetableret,	  med	  indflydelse	  af	  
OECE	  og	  EU	  og	  de	  nordiske	  lande	  besluttede	  -‐	  på	  lidt	  forskellige	  måder	  -‐	  at	  indføre	  læreplaner	  i	  
børnehaverne.	  Disse	  læreplaner	  omtaler	  alle	  temaer	  og	  indholdsdimensioner	  som	  pædagogerne	  skal	  sørge	  
for	  at	  børnene	  kommer	  til	  at	  arbejde	  med.	  Tillige	  rummer	  de	  formuleringer	  om	  mål	  og	  formål	  og	  
retningslinjer	  for	  evaluering	  og	  dokumentation.	  På	  disse	  læreplaner	  reagerede	  mange	  pædagoger	  med	  
modstand	  (Broström	  2004a)	  deres	  holdning	  var	  at	  dagtilbuddets	  primære	  opgave	  var	  at	  stimulere	  børnenes	  
udvikling,	  og	  læring	  hørte	  til	  i	  skolen.	  (Broström,	  2015,	  s.	  16-‐33)	  

I	  2012	  foretog	  EVA	  en	  evaluering	  af	  læreplanerne	  og	  i	  2016	  udkom	  Master	  for	  en	  styrket	  læreplan,	  som	  
forventes	  at	  træde	  i	  kraft	  fra.	  1.	  juli	  2018.	  Evalueringen	  viste	  blandt	  andet,	  hvordan	  nogle	  dagtilbud	  kun	  har	  
fokus	  på	  bestemte	  temaer	  i	  længere	  perioder,	  uden	  at	  inddrage	  de	  andre	  temaer	  i	  det	  konkrete	  
læringsmiljø.	  Dette	  kan	  medføre	  til	  en	  søjleforståelse	  af	  temaerne,	  som	  hverken	  er	  hensigtsmæssig	  eller	  en	  
naturlig	  ramme,	  for	  den	  daglige	  pædagogiske	  praksis	  i	  dagtilbud.	  (Elbæk,	  Meibom,	  Krogkær,	  &	  Nielsen,	  juni	  
2016)	  

Metode	  for	  opgaven	  
Indledningsvis	  vil	  jeg	  benævne	  min	  videnskabsteoretiske	  position	  og	  begrunde	  denne.	  	  Som	  allerede	  
eksisterende	  forskning	  i	  feltet,	  vil	  jeg	  inddrage	  et	  forskningsreview	  af	  Lene	  Tanggaard:	  ”Daginstitutioners	  
betydning	  for	  udvikling	  af	  børns	  kreativitet”	  og	  herefter	  præsentere	  hvordan	  jeg	  mener	  at	  kunne	  bidrage	  til	  
feltet.	  	  Derefter	  vil	  jeg	  præsentere	  min	  udviklingsdesign,	  som	  danner	  grundlag	  for	  min	  analyse,	  
aktionslæring.	  Efterfølgende	  vil	  jeg	  redegøre	  for	  mine	  pædagogiske	  og	  didaktiske	  overvejelser	  i	  relation	  til	  
udvalgte	  teoretiske	  referencer,	  herunder	  følgende:	  	  
Malcolm	  Ross’s	  teori	  for,	  hvordan	  man	  i	  den	  pædagogiske	  praksis,	  kan	  arbejde	  med	  at	  udvikle	  børns	  
æstetiske	  kompetencer	  og	  pædagogens	  rolle	  som	  igangsætter	  i	  disse	  processer.	  (Austring	  &	  Sørensen,	  
2006,	  s.	  155)	  samt	  teorien	  for	  Det	  potentielle	  rum	  som	  Malcolm	  Ross	  i	  samarbejde	  med	  sociologen	  Robert	  
Witkin	  har	  udviklet.	  	  	  
Ifølge	  denne	  teori	  rummer	  æstetisk	  virksomhed	  potentiale	  for	  udvikling	  af	  Følelsesmæssig	  intelligens.	  
Denne	  argumentation	  vil	  jeg	  sætte	  i	  forbindelse	  med	  at	  æstetiske	  læreprocesser	  understøtter	  børns	  
personlige	  udvikling,	  sociale	  kompetencer	  og	  livsduelighed.	  	  

Merete	  Sørensen	  og	  Bennyè	  D	  Austring,	  som	  argumenterer	  for	  læringspotentialerne	  i	  æstetiske	  
læreprocesser	  og	  hvordan	  børn	  via	  de	  æstetiske	  udtryk,	  kan	  bearbejde	  tanker,	  følelser	  og	  oplevelser	  og	  
derigennem	  skabe	  en	  større	  forståelse	  for	  sig	  selv	  og	  den	  verden	  de	  er	  en	  del	  af.	  (Giddens,	  1990)	  

Martin	  Spang	  Olsen,	  hans	  perspektiv	  vil	  jeg	  bruge	  til	  at	  fremhæve	  hvordan	  man	  i	  kreative	  udtryksformer,	  
med	  fordel	  kan	  inddrage	  simple	  ritualer	  for	  at	  indikere	  en	  aktivitets	  start	  og	  samle	  energien.	  Samt	  lade	  sig	  
inspirere	  af	  international	  bevægelseskunst,	  som	  sigter	  mod	  at	  skabe	  balance	  i	  sind	  og	  krop,	  i	  det	  
bevægelses	  orienterede	  arbejde	  med	  børnene	  i	  den	  pædagogiske	  praksis.	  	  

Simon	  Krohn,	  for	  at	  udfolde	  hvordan	  via	  yoga	  og	  mindfulness,	  i	  en	  legende	  bevægelsesramme,	  	  kan	  
understøtte	  børns	  koncentration	  og	  fokus,	  samt	  give	  den	  en	  pause	  i	  en	  travl	  hverdag.	  

Merleau-‐Pontys	  perspektiv	  for	  at	  illustrere,	  hvordan	  kroppen	  hele	  tiden	  er	  forbundet	  med	  verden	  uden	  at	  
tænke	  over	  det,	  og	  derfor	  er	  kroppen	  centrum	  for	  sansning	  og	  følelser.	  

Vygotskys	  teori	  om	  den	  nærmeste	  udviklingszone	  (s.169),	  for	  at	  præcisere	  hvordan	  denne	  tænkning	  også	  er	  
væsentlig	  i	  arbejdet	  med	  musiske	  og	  kropslige	  æstetiske	  læreprocesser.	  
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Stig	  Broströms	  og	  den	  svenske	  forsker	  Mia	  Maria	  Rosenqvist	  med	  det	  formål	  at	  synliggøre	  mit	  didaktiske	  
ståsted	  og	  her	  en	  fremhævelse	  af	  ”situationel	  didaktisk	  kompetence”.	  	  

Benny	  D	  Austring,	  for	  at	  belyse	  æstetikkens	  omstændigheder	  i	  et	  samfundsmæssigt	  perspektiv.	  	  

Tønnevangs	  (2002),	  Csikszentmihalyi	  og	  Antonovsky	  (2004)	  teorier	  for	  centrale	  dimensioner	  for	  udvikling	  af	  
selvet	  og	  hvordan	  disse	  har	  indflydelse	  på	  livsdueligheden.	  Disse	  dimensioner	  vil	  jeg	  sætte	  i	  relation	  til	  
læringspotentialerne	  i	  de	  æstetiske	  læreprocesser.	  

Videnskabsteoretiske	  position	  i	  opgave	  
Min	  videnskabsteoretiske	  position	  i	  denne	  opgave	  er	  socialkonstruktivistisk	  og	  bygger	  på	  den	  opfattelse	  af	  
at	  virkeligheden	  skal	  forstås	  som	  en	  social	  konstruktion	  og	  at	  al	  menneskelig	  erkendelse	  er	  socialt	  
konstrueret.	  	  Ved	  brug	  af	  aktionslæring	  som	  metode,	  hvor	  jeg	  i	  samarbejde	  med	  den	  pædagogiske	  praksis,	  
har	  gennemført	  aktioner,	  observationer	  med	  efterfølgende	  kollektive	  refleksioner,	  har	  det	  været	  væsentligt	  
at	  anlægge	  et	  sociokulturelt	  perspektiv	  på	  problemstillingen,	  med	  blik	  for	  konteksten	  samt	  være	  bevidst	  
om	  at	  vi	  grundlæggende	  har	  svært	  ved	  at	  adskille	  det	  vi	  ser,	  fra	  den	  synsvinkel	  vi	  iagttager	  det	  fra.	  
(Mottelson	  &	  Muschinsky,	  2017,	  s.	  55-‐57)	  

Eksisterende	  forskning	  
"Daginstitutioners	  betydning	  for	  udvikling	  af	  børns	  kreativitet	  –	  et	  forskningsreview	  af	  Lene	  Tanggaard,	  
Rasmus	  Birk	  &	  Steffen	  Ernø,	  2012."	  Rapporten	  er	  udarbejdet	  som	  en	  konsulentopgave	  for	  BUPL,	  hvor	  
opgaven	  bestod	  i	  at	  producere	  en	  "forskningsoversigt	  om	  kreativitet	  og	  pædagogik	  i	  daginstitutioner",	  
indeholdende	  forskningsspørgsmål	  angående	  relationen	  mellem	  børns	  leg,	  pædagogik	  aktivitet	  og	  
kreativitet.	  Forskningsoversigten	  konkluderede	  at	  der	  er	  sammenhæng	  mellem	  leg	  og	  kreativitet.	  Med	  
dette	  menes,	  at	  karakteren	  af	  børns	  leg	  sandsynligvis	  er	  en	  god	  indikator	  for	  hvor	  kreative	  børnene	  er.	  Det,	  
som	  udvikler	  børns	  kreativitet	  er	  forskelligt.	  Den	  kreative	  udvikling	  kan	  foregå	  gennem	  leg	  og	  bevægelse,	  
fantasilege	  eller	  stimulation	  af	  børns	  forestillingsevner.	  De	  konkluderer	  endvidere	  at	  aktuel	  forskning	  om	  
relationer	  mellem	  børn	  og	  kreativitet	  i	  daginstitutioner	  er	  begrænset	  og	  at	  der	  er	  behov	  for	  udfoldelse	  af	  
selve	  kreativitetsbegrebet	  for	  at	  få	  flere	  praksisbaseret	  tegn	  på,	  hvordan	  børn	  fungerer	  indenfor	  de	  kreative	  
områder	  i	  dagtilbud.	  (Tanggaard,	  Birk,	  &	  Ernø,	  2012)	  

Mit	  bidrag	  til	  feltet	  
Med	  her	  værende	  Bachelor	  projekt	  ønsker	  jeg	  at	  bidrage	  til	  feltet,	  ved	  gennem	  et	  aktionslæringsforløb	  at	  
undersøge;	  Hvordan	  understøttes	  og	  udfordres	  musiske-‐	  og	  bevægelsesorienterede	  æstetiske	  
læreprocesser	  i	  dagtilbud	  2018?	  Jeg	  vil	  i	  forløbet	  undersøge	  hvordan	  disse	  processer	  allerede	  foregår	  i	  
praksis	  samt	  gennem	  aktionslæringsforløbet,	  med	  det	  musiske-‐	  og	  kropslig	  æstetiske	  udtryk	  i	  fokus,	  
undersøge	  hvilke	  faktorer	  og	  omstændigheder	  som	  har	  indflydelse	  på	  sådanne	  kreative	  processer.	  	  

Empiri	  og	  udviklingsdesign	  
I	  mit	  udviklingsdesign	  og	  indsamling	  af	  empiri,	  fungere	  aktionslæring	  som	  metode.	  Selve	  metoden	  bygger	  
på	  deltagelse	  i	  praksis	  og	  forandring	  af	  praksis.	  Den	  kendetegnes	  ved	  praktikeres	  nysgerrige	  og	  udforskende	  
undersøgelse	  af	  praksis	  og	  (prøve)	  handlinger	  i	  praksis,	  handlinger	  som	  bryder	  med	  indlejrede	  
handlemønstre	  og	  rutiner	  (Plauborg,	  Andersen	  og	  Bayers	  2007).	  Gennem	  aktioner,	  iagttagelser	  og	  
refleksioner	  øges	  bevidstheden	  om	  egen	  praksis,	  hvilket	  både	  fremmer	  udvikling	  af	  praksis	  og	  den	  enkelte	  
pædagogs	  egen	  læring	  (Plauborg,	  Andersen	  og	  Bayers	  2007).	  Læringen	  betragtes	  derfor	  ikke	  primært	  som	  
indre,	  mentale	  processer,	  men	  som	  elementer	  i	  de	  processer	  som	  forandre	  praksis.	  En	  afgørende	  præmis	  i	  
aktionslæring	  er	  dog,	  at	  problemstillingen	  udspringer	  af	  og	  kan	  begrundes	  i	  praksis.	  Analytisk	  kan	  processen	  
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i	  et	  aktionslæringsforløb	  beskrives	  som	  et	  faseopdelt	  forløb	  (Plauborg,	  Andersen	  og	  Bayers	  2007;	  Koefoed-‐
Nordentoft,	  Olsson	  og	  Pedersen	  2010),	  men	  i	  praksis	  kan	  faserne	  gribe	  ind	  i	  hinanden	  i	  den	  fortløbende	  
proces.	  I	  sidste	  fase	  forgår	  bearbejdning	  og	  evaluering	  af	  erfaringer.	  Dette	  foregår	  på	  to	  niveauer,	  et	  
praktisk	  handle	  og	  et	  sproglig	  niveau	  (Højberg,	  2015).	  	  	  

Analyse	  
Analyse	  strategien	  er	  at	  jeg	  redegør	  for	  mit	  aktionslæringsforløb	  med	  indbyggede	  refleksioner	  og	  teoretiske	  
begreber	  nedenfor,	  hvor	  jeg	  afslutter	  med	  et	  opsamlende	  analyse	  afsnit,	  hvor	  jeg	  teoretisk	  udbygger	  mine	  
analytiske	  overvejelser	  undervejs	  og	  fagligt	  argumentere	  for	  undersøgelsens	  resultater.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Analyse	  tager	  udgangspunkt	  i	  nedenstående	  aktionslæringsmodel	  og	  er	  som	  ”sneglen”	  indikerer,	  
kontinuerligt	  fremadskridende.	  

	  

Aktionslæringens	  fem	  faser	  ifølge	  KLEO-‐modellen	  (Højberg,	  2015,	  s.	  63)	  

I	  min	  analyse	  vil	  jeg	  inddrage	  ud	  fra	  kvalificerede	  valg	  ,	  centrale	  aktioner	  fra	  min	  empiri	  indsamlet	  i	  
aktionslæringsforløbet.	  	  

•	  Fase	  1.	  Identifikation	  og	  formulering	  af	  problemstilling	  

•	  Fase	  2.	  Iværksættelse	  af	  aktioner	  

•	  Fase	  3.	  Observation	  af	  aktioner	  

•	  Fase	  4.	  Fælles	  refleksioner	  over	  aktioner	  

•	  Fase	  5.	  Iværksættelse	  af	  nye	  aktioner	  

•	  Fase	  6.	  Fælles	  refleksioner	  

•	  Fase	  7.	  Bearbejdning	  og	  evaluering	  af	  erfaringer,	  formuleringer	  og	  deling	  af	  (ny)	  viden	  	  

(Højberg, 2015)	  

Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  beskrive	  indhold	  i	  mit	  aktionslæringsforløb,	  indebærende	  mine	  didaktiske	  overvejelser	  
og	  sætte	  dem	  i	  relation	  til	  læreplanstemaerne	  og	  de	  krav	  som	  er	  til	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  

Da	  en	  præmis	  i	  aktionslæring	  er,	  at	  problemstillingen	  udspringer	  af	  og	  kan	  begrundes	  i	  den	  daglige	  praksis,	  
startede	  jeg	  aktionslæringsforløbet	  med	  en	  indledende	  samtale	  med	  min	  kontakt	  person,	  og	  pædagog	  på	  
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Grøn	  Stue,	  hvor	  mit	  forløb	  hovedsaligt	  skulle	  foregå.	  Deslige	  var	  jeg	  i	  den	  daglige	  praksis	  et	  par	  dage,	  uden	  
aktioner,	  hvor	  jeg	  observerede	  og	  fik	  en	  fornemmelse	  for	  børnegruppen	  samt	  havde	  uformelle	  samtaler	  
med	  pædagogerne.	  	  

I	  den	  indledende	  samtale	  formulerede	  jeg	  mit	  ønske	  om	  at	  lave	  et	  aktionslæringsforløb,	  med	  musik	  og	  
bevægelse	  og	  gerne	  med	  inddragelse	  af	  yoga	  og	  mindfulness,	  hvis	  de	  var	  interesseret	  i	  det.	  Dette	  synes	  hun	  
lød	  interessant	  og	  fortalte	  samtidig	  hvordan	  hun	  sang	  meget	  med	  børnene	  og	  hvordan	  hendes	  kollega	  Ulla,	  
tidligere	  havde	  lavet	  yoga	  med	  børnene,	  men	  ikke	  kunne	  finde	  tid	  til	  det	  mere.	  Ulla	  ville	  gerne	  have	  
trommer	  i	  spil	  under	  samling,	  men	  var	  i	  tvivl	  om	  hvordan	  hun	  skulle	  gribe	  det	  an.	  

I	  min	  didaktiske	  planlægning	  af	  forløbet	  havde	  jeg	  blik	  for	  praksisønsker,	  samt	  Master	  for	  en	  styrket	  
læreplan	  som	  udtrykker	  at	  læreplanstemaerne;	  alsidig	  personlig	  udvikling,	  sociale	  kompetencer,	  sproglig	  
udvikling,	  krop	  og	  bevægelse,	  naturen	  og	  naturfænomener	  og	  kulturelle	  udtryksformer	  og	  værdier	  -‐	  styrkes	  
ved	  en	  mere	  tværgående	  tilgang,	  og	  i	  denne	  sammenhæng	  være	  mere	  nysgerrig	  omkring	  hvilket	  
læringsmiljø,	  samspillet	  mellem	  temaerne	  kan	  skabe	  (Elbæk,	  Meibom,	  Krogkær,	  &	  Nielsen,	  juni	  2016,	  s.	  23).	  
I	  kombination	  med	  dette	  pædagogiske	  krav,	  ønskede	  jeg	  fra	  starten	  at	  undersøge	  om	  det	  at	  koble	  musik	  og	  
yoga,	  altså	  sammentænke	  ”kulturelt	  udtryk”	  med	  ”krop	  og	  bevægelse”	  i	  en	  samlet	  aktivitet,	  ville	  virke	  
fremmende	  for	  det	  musisk-‐	  æstetiske	  læringsmiljø.	  Jeg	  var	  deslige	  nysgerrig	  på	  om	  denne	  kombination	  
også	  ville	  have	  en	  positiv	  indflydelse,	  på	  børnenes	  alsidige	  personlige	  udvikling	  og	  sociale	  kompetencer,	  i	  
lyset	  af	  æstetisk	  virksomheds	  læringspotentialer.	  	  

Jeg	  inddrog	  dette	  perspektiv	  i	  mine	  didaktiske	  overvejelser	  ift.	  indhold	  af	  forløb.	  

Forløbet	  indeholdt	  øvelser	  med	  henblik	  på	  at	  styrke	  børnenes	  grundlæggende	  musiske	  kompetencer,	  så	  
som	  tempo,	  puls,	  pauser	  og	  periode	  fornemmelse,	  samt	  lydstyrker	  og	  variation	  i	  lyden.	  Ift.	  Den	  kropslige	  
del,	  	  ønskede	  jeg	  gennem	  yogaøvelserne	  at	  styrke	  børnenes	  balance,	  fokus	  og	  koncentration	  med	  en	  
afsluttende	  afspænding,	  så	  de	  kunne	  få	  en	  pause	  og	  konsumere	  aktivitetens	  indhold	  og	  vende	  ”blikket	  lidt	  
indad”.	  Mit	  mål	  var	  at	  skabe	  et	  læringsmiljø,	  hvor	  børnene	  i	  praksisfællesskabet	  kunne	  udvikle	  musisk-‐
æstetiske-‐kropslige	  kompetencer,	  og	  føle	  sig	  som	  en	  del	  af	  et	  større	  fællesskab.	  Det	  konkrete	  materiale	  
som	  indgår	  i	  aktionslæringsforløbet,	  ses	  i	  bilag	  nr.	  1	  og	  det	  samlede	  aktionslæringsforløb	  med	  billeder,	  
vedhæftes	  med	  opgaven.	  

Forløbet	  foregik	  med	  15	  af	  de	  mindste	  og	  mellemgruppen	  børn	  på	  Grøn	  Stue	  med	  personalet	  herfra.	  Ulla	  
startede	  ud	  med	  at	  undervise	  i	  yogadelen,	  det	  gav	  mig	  mulighed	  for	  at	  iagttage	  hvordan	  hun,	  med	  sin	  
erfaring	  formidlede	  yoga	  til	  børn	  i	  dagtilbud.	  Jeg	  stod	  for	  musikdelen	  og	  efter	  et	  par	  gange	  faciliterede	  jeg	  
hele	  forløbet.	  Min	  empiri	  er	  indsamlet	  gennem	  aktionerne,	  uformelle	  samtaler,	  deltager	  observationer	  og	  
semi-‐strukturerede	  interview.	  Alle	  personer	  i	  mit	  materiale	  er	  nævnt	  ved	  andet	  navn.	  I	  min	  empiri	  omtaler	  
jeg	  personer	  som	  her	  kort	  præsenteres.	  

Ulla	  har	  været	  ansat	  på	  stuen	  i	  5	  år,	  har	  arbejdet	  i	  praksis	  som	  pædagogmedhjælper	  siden	  1985.	  

Kristine,	  min	  kontaktperson	  i	  praktikken,	  har	  arbejdet	  med	  børn	  i	  26	  år	  og	  blev	  for	  8	  år	  siden	  uddannet	  
pædagog.	  

Solvej	  er	  nyuddannet	  pædagog	  og	  har	  lige	  fået	  en	  fastansættelse	  med	  tilknytning	  til	  Grøn	  Stue.	  

Miriam	  arbejder	  som	  pædagog	  på	  den	  anden	  stue.	  Hun	  har	  mange	  års	  erfaring	  med	  at	  varetage	  aktiviteter	  
indenfor	  musik,	  sang	  og	  bevægelse	  i	  den	  pædagogiske	  praksis.	  	  
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Identifikation	  og	  formulering	  af	  problemstilling	  	  	  	  
Disse	  situationsbeskrivelser	  som	  danner	  grundlag	  for	  min	  problemstilling,	  har	  jeg	  udvalgt	  blandt	  flere,	  men	  
har	  valgt	  disse	  da	  de	  peger	  ind	  i	  det	  problemfelt	  jeg	  gerne	  vil	  belyse.	  

Situationsbeskrivelse	  1.	  	  	  

”Klokken	  er	  lidt	  i	  9	  og	  grøn	  stue	  skal	  snart	  have	  formiddagssamling.	  På	  den	  hylde	  hvor	  sangmappen	  står,	  
står	  yogamappe	  også.	  Jeg	  spørg	  Ula	  hvordan	  det	  går	  med	  yogaen.	  Nu	  er	  Kristine	  også	  kommet	  til	  og	  vi	  har	  
alle	  tre	  en	  lille	  kort	  samtale.	  “Nej	  siger	  Ulla	  jeg	  har	  desværre	  ikke	  haft	  tid	  til	  at	  gå	  fra	  med	  en	  mindre	  gruppe	  
børn	  siden	  jul.	  	  Kristine	  siger,	  “ja	  der	  går	  så	  meget	  tid	  fra	  børnene	  ved	  at	  vi	  skal	  dokumentere	  og	  jeg	  går	  jo	  
også	  til	  møder	  hele	  tiden.”	  Ulla	  supplere	  med,”	  og	  ja	  så	  har	  vi	  vikar,	  men	  den	  person	  kan	  jeg	  jo	  ikke	  bare	  
være	  alene	  med	  børnene,	  men	  de	  elskede	  det.	  Her	  stopper	  samtalen.	  De	  sidste	  børn	  får	  vasket	  hænder	  og	  
morgensamlingen	  skal	  i	  gang,	  klokken	  er	  lidt	  over	  9.”	  

Situationsbeskrivelse	  2.	  	  	  

”Vi	  synger	  til	  samling	  ,	  det	  er	  Solvej	  som	  står	  for	  samlingen.	  De	  ved	  ikke	  helt	  hvad	  de	  skal	  synge	  –	  og	  Solvej	  
foreslår	  om	  vi	  ikke	  skal	  låne	  sangkortene	  af	  den	  anden	  stue.	  Efter	  vi	  har	  sunget	  med	  sangkortene	  som	  
omdrejningspunkt	  –	  og	  der	  er	  	  fri	  leg	  på	  stuen	  indtil	  vi	  skal	  spise,	  siger	  Solvej	  til	  mig	  at	  hun	  gerne	  vil	  lære	  
nogle	  nye	  sange.	  Hun	  fortæller	  mig	  deslige	  hvordan	  hun	  under	  sin	  uddannelse,	  som	  hun	  færdiggjorde	  for	  få	  
år	  tilbage,	  nærmest	  ikke	  havde	  noget	  undervisning	  indenfor	  sang	  og	  musik.”	  

Situationsbeskrivelse	  3.	  	  

	  “Kl.er	  8	  og	  der	  er	  sygdom	  i	  institutionen.	  I	  dag	  skulle	  jeg	  have	  spillet	  trommer	  med	  børnene	  til	  
morgensamling,	  men	  Ulla	  som	  havde	  efterspurgt	  dette	  er	  syg.	  Jeg	  beslutter	  sammen	  med	  Kristine,	  at	  vi	  
efter	  morgensamling	  synger	  sange	  på	  madrassen.	  Hun	  nævner	  dertil	  også,	  at	  det	  er	  jo	  ikke	  altid	  hun	  orker,	  
det	  kommer	  an	  på	  hvordan	  hun	  lige	  har	  det.	  Nogle	  gange	  for	  børnene	  noget	  de	  kan	  sidde	  med	  ved	  bordene,	  
i	  stedet.”	  
	  

Ud	  fra	  disse	  ser	  jeg	  følgende	  problemstilling;	  Generelt	  vil	  pædagoger	  gerne	  lave	  praktisk	  musiske-‐	  og	  
kropslige	  aktiviteter	  med	  børnene.	  Men	  de	  er	  udfordret	  på	  forskellig	  vis.	  Det	  kan	  være	  på	  tid,	  ressourcer	  
(og	  den	  organisatoriske	  ramme),	  samt	  kompetencer	  til	  at	  være	  den	  igangsættende	  rolle	  på	  aktiviteten.	  
Samtidig	  kan	  det	  at	  lede	  en	  musisk–kropslig	  æstetisk	  aktivitet	  føles	  som	  en	  stor	  uoverskuelig	  opgave	  før	  
man	  skal	  i	  gang,	  da	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  investere	  lidt	  af	  sig	  selv,	  når	  man	  faciliterer	  disse	  former	  for	  
aktiviteter.	  Desuden	  er	  der	  ofte	  kollegaer	  med	  i	  aktiviteten,	  som	  kan	  fremkalde	  følelsen	  af	  at	  ens	  
præstation,	  didaktiske	  valg	  og	  formidling,	  bliver	  vurderet.	  

Dette	  førte	  mig	  til	  følgende	  problemformulering:	  Hvordan	  understøttes	  og	  udfordres	  musiske-‐	  og	  
bevægelsesorienterede	  æstetiske	  læreprocesser	  i	  dagtilbud	  2018?	  	  

Bearbejdning	  af	  udvalgt	  empiri	  	  	  	  
Her	  udvalgt	  bearbejdet	  empiri,	  som	  jeg	  mener	  giver	  et	  overordnet	  billede	  af	  forløbet.	  Dog	  er	  der	  flere	  
aktioner	  som	  kunne	  have	  været	  interessante	  at	  inddrage,	  men	  som	  er	  udeladt	  grundet	  plads.	  

Første	  aktion	  med	  musik	  og	  yoga	  	  
Dagens	  omstændighed:	  Det	  er	  morgen	  på	  grøn	  stue	  og	  jeg	  havde	  båret	  instrumenter	  ind,	  hvor	  de	  stod	  i	  et	  
hjørne	  af	  rummet.	  Jeg	  havde	  planlagt,	  at	  starte	  med	  yoga,	  men	  Ulla	  (som	  jo	  skulle	  stå	  for	  yogadelen	  de	  
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første	  par	  gange)	  sagde	  da	  samling	  var	  slut	  og	  vi	  havde	  sunget	  nogle	  sange,	  at	  hun	  mente	  det	  var	  bedst	  vi	  
startede	  med	  musikdelen.	  Hvilket	  gav	  god	  mening,	  nu	  da	  vi	  var	  i	  gang	  med	  det	  musiske	  samt	  børnene	  var	  
meget	  fokuseret	  på	  trommerne	  som	  jo	  stod	  i	  rummet.	  

Aktion	  med	  deltagerobservation:	  Musikdel:	  Vi	  startede	  med	  at	  bruge	  gulvet	  som	  tromme	  og	  øvede	  at	  
spille	  højt	  og	  lavt,	  hurtigt	  og	  langsomt	  ud	  fra	  billedet	  af,	  at	  det	  regnede	  lidt	  eller	  meget.	  Vi	  mærkede	  vores	  
dybe	  stemmer	  via	  vi	  var	  elefanter	  og	  vores	  lyse	  ved	  at	  vi	  var	  mus	  	  og	  øvede	  at	  spille	  og	  så	  stoppe	  samtidig	  
via	  sange	  som	  guidede	  strukturen	  for	  sangen.	  Børnene	  var	  med	  og	  virkede	  som	  om	  de	  syntes	  det	  var	  
spændende,	  at	  vi	  sammen	  kunne	  kreerer	  lyduniverser	  på	  den	  måde.	  Derefter	  uddelte	  jeg	  instrumenter.	  Da	  
instrumenter	  kom	  på,	  halvdelen	  får	  raslere,	  anden	  halvdel	  trommer,	  var	  der	  (som	  der	  plejer)	  et	  par	  stykker	  
som	  bare	  “hamrede”	  løs	  trommerne.	  Her	  talte	  vi	  om	  hvordan	  man	  skulle	  passe	  på	  dem	  og	  hvor	  vigtigt	  det	  
er	  at	  lytte	  til	  hvad	  man	  spiller.	  De	  fleste	  børn	  ser	  koncentreret	  ud	  i	  blikket	  og	  prøver	  så	  godt	  de	  kan	  og	  
smiler	  til	  hinanden.	  De	  børn	  der	  sidder	  med	  rasleinstrumenterne	  kigger	  forventningsfuldt	  på	  trommerne	  og	  
ser	  ud	  som	  om	  de	  glæder	  sig	  til	  at	  spille	  på	  dem.	  Det	  går	  der	  lidt	  energi	  og	  fokus	  på.	  

Yogadel:	  Ulla	  startede	  ud,	  med	  at	  sige	  til	  børnene	  “nu	  skal	  i	  mærke	  jeres	  hjerter”	  hun	  holder	  på	  sit	  hjertet	  
og	  børnene	  tager	  også	  hånden	  op	  til	  hjertet	  og	  mærker	  interesseret	  efter.	  Så	  er	  det	  “velkommen	  til	  
yogatid”	  siger	  Ulla.	  Derefter	  laver	  vi	  yogaøvelserne	  i	  et	  kontinuerligt	  flow,	  hvor	  vi	  leger	  forskellige	  natur	  
elementer	  og	  dyr.	  Tilslut	  bliver	  børnene	  bedt	  om	  at	  ligge	  sig	  ned	  og	  Ulla	  sætter	  stille	  musik	  på	  og	  siger	  til	  
børnene	  at	  de	  skal	  tænke	  på	  noget	  rart	  og	  måske	  se	  det	  for	  sig.	  Imens	  hun	  går	  rundt	  mellem	  dem	  og	  stryger	  
dem	  blidt	  over	  håret	  og	  kroppen	  og	  laver	  til	  sidst	  en	  kropsscreening,	  hvor	  de	  skal	  tænke	  på	  den	  ene	  
kropsdel	  efter	  den	  anden.	  Børnene	  ligger	  først	  lidt	  uroligt,	  efter	  lidt	  tid	  slapper	  de	  af	  og	  ser	  ud	  til	  at	  nyde	  
pausen.	  	  

Fælles	  refleksioner:	  Solvej	  siger,	  ej	  hvor	  var	  det	  godt	  da	  de	  lå	  ned,	  det	  skulle	  vi	  gøre	  hver	  dag.	  Ja	  siger	  Ulla,	  
det	  gjorde	  vi	  den	  anden	  institution	  jeg	  var	  i,	  hver	  dag	  inden	  vi	  skulle	  spise”.	  Jeg	  spørg	  Ulla	  om	  hun	  tror	  vi	  
spillede	  for	  lang	  tid,	  hun	  siger	  nej,	  det	  var	  rigtig	  fint,	  jeg	  tror	  bare	  de	  synes	  det	  var	  lidt	  svært	  at	  synge	  og	  
spille	  samtidig.	  Solvej	  siger	  senere,	  noget	  af	  det	  hårdeste	  var	  faktisk	  lyden	  på	  rasleinstrumenterne,	  de	  var	  
skingre	  i	  lyden.	  	  

Egne	  refleksioner:	  Ift.musikdelen:	  Næste	  gang	  vil	  jeg	  finde	  trommer	  nok	  i	  institutionen,	  så	  alle	  børn	  kan	  
have	  en	  tromme	  samtidig,	  så	  kan	  vi	  gå	  i	  dybden	  med	  trommen	  og	  synge	  ”Jamaica”	  og	  ”Bim	  bam	  busse”,	  så	  
de	  lærer	  dem	  inden	  vi	  sætter	  instrumenter	  på.	  Ift.yogadelen:	  Ulla	  havde	  en	  meget	  legende	  tilgang	  til	  
yogaen	  og	  den	  fremgik	  som	  en	  ramme	  for	  en	  bevægelses	  leg,	  voksne	  og	  børn	  imellem,	  med	  en	  afsluttende	  
seance	  hvor	  børnene	  fik	  mulighed	  for	  at	  ligge	  ned	  og	  få	  en	  pause.	  

Musik	  og	  yoga	  –	  i	  dag	  skal	  alle	  tromme	  	  
Dagens	  omstændighed:	  Denne	  dags	  program	  er	  det	  samme	  som	  sidste	  gang,	  blot	  med	  justeringer	  ud	  fra	  
fælles	  og	  egne	  refleksioner.	  Jeg	  tænker	  at	  efter	  morgensamling	  går	  vi	  direkte	  i	  gang	  med	  sangene	  vi	  skal	  
spille	  til	  og	  prioritere	  denne	  overgang	  vigtigere	  end,	  at	  starte	  med	  yogaen.	  Jeg	  kan	  også	  mærke	  at	  Ulla	  
syntes	  det	  fungerede	  godt	  med	  at	  yogaen	  kom	  efter	  musikken,	  sidste	  gang.	  

Deltagerobservationer:	  Der	  var	  lidt	  utilfredshed	  blandt	  børnene	  om	  hvem	  der	  skulle	  have	  hvilken	  tromme	  
og	  et	  par	  stykker	  ville	  slet	  ikke	  have	  en	  tromme.	  Jeg	  holdt	  dog	  fast	  i	  at	  alle	  skulle	  have	  en	  tromme,	  da	  rasle-‐	  
instrumenterne	  ikke	  var	  kommet	  med	  ind	  på	  stuen.	  Undervejs	  rejste	  pigen	  med	  rødder	  i	  Mellemøsten	  sig	  
med	  trommen	  og	  tog	  den	  under	  armen.	  Jeg	  spurgte	  hende,	  om	  hun	  havde	  set	  nogle	  spille	  med	  en	  tromme	  
sådan	  før,	  hun	  lyste	  op	  og	  sagde	  ja.	  	  
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I	  mellemtiden	  havde	  hendes	  sidemand	  også	  rejst	  sig	  og	  var	  ved	  at	  ramme	  sin	  anden	  sidemand	  med	  sin	  
lange	  bongotromme.	  Her	  fik	  jeg	  er	  følelse	  af	  ”kaos”	  indeni	  og	  besluttede	  at	  gå	  jeg	  videre	  med	  en	  
bevægelsessang,	  hvor	  børnene	  bruger	  og	  ryster	  kroppen,	  ud	  fra	  det	  man	  synger.	  De	  kiggede	  rundt	  i	  
rundkredsen	  og	  syntes	  det	  var	  sjovt	  (og	  også	  lidt	  svært)	  at	  klappe	  i	  hinandens	  hænder.	  Derefter	  gik	  vi	  videre	  
med	  yogadelen.	  Igen	  i	  dag	  fangede	  yogaen	  børnenes	  interesse,	  som	  de	  blev	  guidet	  gennem,	  med	  den	  
inspirerende	  legende	  tilgang	  af	  Ulla.	  De	  gjorde	  sig	  umage	  med	  at	  stå	  på	  et	  ben	  da	  vi	  skulle	  være	  stjerner	  på	  
himlen,	  byd	  ivrigt	  ind	  med	  ideer	  til	  hvad	  krokodillen	  kunne	  spise	  og	  gik	  entusiastisk	  til	  værks	  med	  at	  lege	  
”jægere”	  hvor	  vi	  samlet	  gik	  ind	  mod	  midten	  og	  tilbage	  igen.	  

Fælles	  refleksioner:	  Jeg	  havde	  kopieret	  børneyogamappen,	  så	  Grøn	  Stue	  stadig	  havde	  adgang	  til	  
yogaforløbet	  selvom	  Ulla	  går	  på	  pension	  (og	  tager	  sin	  mappen	  med	  sig)	  Ulla	  siger	  smilende	  til	  Solvej;	  ”Så	  
kan	  du	  jo	  overtage	  yogaen”,	  Karina	  svarer	  ”Jeg	  gir	  det	  en	  chance,	  men	  nu	  må	  jeg	  jo	  lige	  se	  om	  det	  er	  noget	  
for	  mig…”	  	  

Egne	  refleksioner:	  Næste	  gang	  skal	  børnene	  ikke	  have	  trommer.	  Der	  bliver	  det	  bare	  mig	  som	  spiller	  på	  en	  
tromme	  under	  ”kikkertsangen”	  og	  et	  enkelt	  barn	  som	  spiller	  rasler	  til,	  mens	  en	  gruppe	  	  bestemmer	  et	  dyr	  
og	  bevæger	  sig	  som	  det	  til	  trommen	  –og	  resten	  synger	  og	  kigger	  igennem	  ”kikkerten”.	  Koncentrationen	  jeg	  
havde	  ønsket,	  indfandt	  sig	  som	  sagt	  i	  mindre	  grad	  end	  jeg	  havde	  håbet,	  men	  når	  jeg	  efterfølgende	  ser	  
billeder	  fra	  aktiviteten,	  kan	  jeg	  se	  at	  der	  også	  har	  været	  momenter	  hvor	  børnene	  har	  været	  koncentreret	  og	  
deltagende.	  Måske	  var	  noget	  af	  ”kaos	  fornemmelsen”	  overdøvende	  inde	  i	  mig,	  da	  jeg	  fornemmede	  mange	  
behov	  i	  forskellige	  retninger	  og	  musikken	  føltes	  som	  ”larm”,	  da	  der	  ikke	  bliv	  spillet	  sammen.	  

Musik	  og	  yoga	  ”FLOW”	  dag	  	  	  	  
Dagens	  omstændighed:	  I	  dag	  skulle	  jeg	  undervise	  i	  både	  musik	  og	  yoga.	  Da	  jeg	  kopirede	  yogamappen,	  
gjorde	  mig	  didaktiske	  overvejelse	  over	  rækkefølgen	  af	  yogastillingerne	  med	  udgangspunkt	  i	  hvad	  jeg	  havde	  
set	  Ulla	  gøre.	  I	  dag	  ville	  jeg	  lave	  ”Kikkertsangen”,	  og	  fulgte	  Ullas	  råd	  om	  at	  lave	  3	  mindre	  grupper	  à	  5	  børn,	  
som	  skiftevis	  var	  dem,	  der	  måtte	  bestemme	  dyr	  og	  bevægelse.	  	  

Deltagerobservation:	  Der	  var	  god	  koncentration	  og	  deltagelse	  i	  fagtesangene	  og	  børnene	  bød	  aktivt	  ind	  
med	  måder	  at	  bevæge	  sig	  på.	  Vi	  sang	  ”Bim	  bam	  busse”	  med	  rasleflaskerne,	  som	  larmede	  mindre	  hvilket	  
virkede	  godt.	  Bagefter	  prøvede	  jeg	  den	  fordeling	  af	  børn,	  som	  Ulla	  havde	  anbefalet	  mig.	  Det	  virkede	  rigtig	  
godt.	  Børnene	  gjorde	  sig	  umage	  med	  at	  bevæge	  sig	  som	  givne	  dyr,	  mens	  de	  andre	  interesseret	  så	  på	  
gennem	  deres	  ”kikkert”	  og	  undervejs	  klappede	  i	  takt	  med	  trommens	  puls,	  som	  jeg	  spillede	  og	  der	  blev	  
skabt	  en	  meget	  fin	  ”fællesskabsfølelse”.	  Efter	  Kikkertsangen	  hvor	  børnene	  havde	  bevæget	  sig	  som	  dyr,	  
føltes	  det	  oplagt	  at	  gå	  direkte	  ind	  i	  yogadelen.	  Undervejs	  bemærkede	  jeg	  flere	  gange	  hvordan	  børnene	  
kiggede	  interesseret	  på	  hinanden,	  F.eks.	  i	  rundkredsen	  da	  vi	  legede	  krigere,	  som	  fangede	  dyr	  i	  junglen.	  De	  
så	  "farlige"	  og	  intense	  ud	  i	  blikket,	  hvor	  jeg	  ud	  fra	  børnenes	  idè,	  lod	  krigerstillingen	  med	  de	  udstrakte	  arme	  
og	  bøjede	  ben,	  bevæge	  os	  samtidig	  ind	  mod	  midten	  og	  tilbage	  igen,	  som	  stærke	  og	  fokuserede	  jægere.	  
Specielt	  bemærkede	  jeg	  en	  af	  drengene	  som	  gik	  intenst	  ind	  i	  historien	  og	  havde	  lys	  øjnene,	  da	  han	  ligesom	  
skuede	  ud	  over	  markerne,	  eller	  i	  junglen	  i	  vores	  fælles	  bevægelseshistorie.	  	  

Fælles	  refleksioner:	  Efter	  aktivitet	  spurgte	  jeg	  Ulla	  om	  hun	  synes	  det	  virkede	  godt	  at	  kæde	  musik	  og	  yoga	  
sammen	  med	  en	  glidende	  overgang.	  Ulla	  svarede;	  Ja	  fordi	  du	  startede	  ved	  træet	  og	  så	  gik	  du	  videre	  ned	  til	  
dyrene,	  så	  det	  blev	  kædet	  sammen	  til	  en	  hel	  historie.	  Jeg	  svarede;	  Det	  var	  da	  jeg	  stod	  og	  kopierede	  
yogamappen,	  jeg	  lavede	  historien	  med	  hvordan	  de	  forskellige	  øvelser	  kunne	  kædes	  sammen.	  Men	  det	  var	  
først	  da	  vi	  stod	  i	  aktiviteten	  jeg	  tænkte,	  ”Nårh	  ja	  nu	  har	  vi	  lige	  været	  dyr	  i	  Kikkertsangen,	  så	  er	  det	  jo	  oplagt	  
at	  vi	  fortsætter	  direkte	  ind	  i	  ”yoga-‐dyrelegen”.	  	  



Maria Sita Simonsen Professionshøjskolen UCC 
Studie nr: 101155004                                                                             Pædagoguddannelsen Bornholm 
Vejleder: LUAJ                              BACHELORPROJEKT Juni 2018 
 

 13 

Egne	  refleksioner:	  Jeg	  mærkede	  hvordan	  Ulla	  og	  Solvej	  støttede	  mig	  og	  indgik	  nærværende	  i	  forløbet.	  Det	  
hjalp	  mig	  til	  at	  slappe	  af,	  hvilket	  bevirkede	  at	  jeg	  stolede	  mere	  på	  mig	  selv	  og	  mit	  planlagte	  forløb	  og	  
samtidig	  lettere	  turde	  at	  bevæge	  mig	  ud	  over	  det	  planlagte	  program.	  Pludselig	  observerede	  jeg	  mig	  selv	  
med	  en	  legende	  tilgang	  i	  aktiviteten,	  som	  en	  følelse	  af	  at	  vi	  ”legede	  sammen”.	  

Sang	  med	  inspiration	  fra	  sangkort	  	  
Dagens	  omstændighed:	  Denne	  dag	  har	  vi	  aftalt	  at	  have	  en	  rolig	  dag,	  hvor	  jeg	  skal	  ikke	  stå	  for	  aktioner.	  Om	  
morgenen	  går	  jeg	  ind	  på	  den	  anden	  stue,	  hvor	  jeg	  har	  en	  snak	  med	  lederen,	  som	  i	  dag	  er	  på	  Rød	  Stue.	  Hun	  
spørger	  hvordan	  det	  går	  med	  musikken	  og	  fortæller	  om	  dengang	  hun	  gik	  på	  Frøbelseminariet	  og	  hvordan	  
de	  spillede	  trommer	  og	  lærte	  en	  masse	  rytmik	  og	  sange-‐	  og	  bevægelseslege.	  Lidt	  senere	  til	  morgensamling	  
ved	  Solvej	  ikke	  helt	  hvad	  vi	  skal	  synge	  og	  børnene	  har	  heller	  rigtig	  nogle	  ideer.	  Solvej	  foreslår	  vi	  låner	  
sangkort	  fra	  rød	  stue.	  

Aktion	  med	  deltagerobservation:	  Vi	  lagde	  kortene	  ind	  i	  midten	  af	  rundkredsen.	  Børnene	  skiftedes	  til	  at	  
vælge	  et	  kort	  med	  et	  billede	  som	  illustrerede	  sangen.	  De	  så	  ud	  som	  de	  syntes	  det	  var	  sjovt	  og	  rakte	  hånden	  
ivrigt	  op	  for	  at	  være	  den	  næste	  som	  skulle	  vælge	  sangkort	  og	  tælle	  til	  tre,	  inden	  vi	  alle	  sang	  sangen	  
sammen.	  Sangene	  er	  et	  udvalg	  af	  traditionelle	  danske	  børnesange.	  	  

Fælles	  refleksioner:	  Efter	  sang	  er	  der	  er	  ”fri	  leg”	  på	  stuen.	  Et	  par	  børn	  leger	  videre	  med	  sangkortene	  ved	  et	  
af	  bordene.	  Solvej	  siger	  til	  mig	  at	  hun	  gerne	  vil	  lære	  nogle	  nye	  sange	  og	  fortæller	  om	  hvordan	  hun	  under	  sin	  
uddannelse,	  som	  hun	  færdiggjorde	  for	  få	  år	  tilbage,	  nærmest	  ikke	  havde	  noget	  undervisning	  indenfor	  sang	  
og	  musik.	  Vi	  taler	  videre	  om	  hvordan	  hun	  kan	  udvide	  sit	  repertoire	  af	  sange	  samt	  at	  det	  kunne	  være	  en	  god	  
idè	  at	  sige	  til	  lederen	  at	  de	  ønsker	  sig	  sangkort	  til	  Grøn	  Stue.	  Jeg	  fortæller	  at	  sanghæftet	  til	  musikdelen	  af	  
aktionslæringsforløbet,	  er	  sat	  i	  deres	  sangmappe.	  Solvej	  siger	  som	  en	  afsluttende	  bemærkning;	  ”Vi	  bør	  også	  
gøre	  noget	  ved	  de	  2	  tosprogede	  piger,	  de	  siger	  jo	  nærmest	  stadig	  ikke	  noget…”	  

Egne	  refleksioner:	  Jeg	  reflekterede	  videre	  over	  Solvejs	  ønske	  om	  at	  lære	  flere	  sange	  og	  på	  hvordan	  man	  
kunne	  understøtte	  en	  mere	  struktureret	  sangrutine	  på	  stuen.	  	  

Teoretiske	  perspektiver	  

Udvikling	  af	  børns	  æstetiske	  kompetencer	  	  
Malcolm	  Ross´s model	  for	  kunstfagene	  illustrerer	  at	  udvikling	  af	  kreativitet	  og	  tilegnelse	  af	  formsproglige	  
kompetencer	  foregår	  i	  processer,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  impuls	  og	  finder	  udtryk	  i	  en	  legende	  proces	  
med	  inddragelse	  af	  sansning,	  fantasi,	  mediering	  og	  håndværksmæssig	  kompetence.	   
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(Austring	  &	  Sørensen,	  2006,	  s.	  155)	  

Disse	  processer	  foregår	  i	  det	  Ross	  og	  Winnicott	  kalder	  det	  potentielle	  rum.	  Med	  formsproglige	  kompetencer	  
mener	  han,	  at	  symbolets	  indhold	  kommunikeres	  via	  et	  bestemt	  formsprogligt	  medie.	  For	  eksempel	  er	  
formsproget	  i	  musik,	  toner,	  rytmer	  og	  puls.	  I	  modellen	  er	  formsproglig	  kompetence	  inkluderet	  i	  det	  han	  
kalder	  medie.	  	  Det	  potentielle	  rum,	  rummer	  potentiale	  for	  udvikling	  af	  følelsesmæssig	  intelligens,	  som	  
udvikles	  i	  mødet	  mellem	  den	  enkeltes	  subjektive	  verden	  (den	  indre	  verden)	  og	  den	  omkringliggende	  
objektive	  verden	  (den	  ydre	  verden).	  Dette	  rum	  for	  udfoldelses	  og	  udvikling,	  kalder	  de	  det	  potentielle	  rum.	  	  
Den	  indre	  verden	  rummer	  den	  enkeltes	  oplevelse	  af	  sig	  selv	  som	  individ	  og	  personlige	  tanker	  og	  følelser,	  og	  
den	  ydre	  verden,	  er	  den	  verden	  den	  enkelte	  socialiseres	  i.	  Via	  dette	  rum	  får	  den	  enkelte	  mulighed	  for	  at	  
bearbejde	  sine	  følelser	  og	  oplevelser	  og	  derigennem	  udvikle	  sig	  følelsesmæssigt.	  Eller	  som	  Ross	  formulere	  
det;	  følelsesintelligens.	  At	  være	  følelsesintelligens	  betyder	  at	  man	  er	  i	  stand	  at	  fortolke	  sine	  oplevelser	  med	  
emotionel	  kognition.	  At	  man	  kan	  forstå	  sig	  selv,	  sine	  handlinger	  og	  følelser,	  både	  som	  en	  personlig	  kerne	  og	  
samtidig	  som	  en	  del	  af	  en	  større	  kontekst.	  At	  anerkende	  sin	  egen	  og	  andres	  indre	  verden	  som	  en	  integreret	  
del	  af	  	  den	  omgivende	  verden	  og	  kunne	  handle	  på	  baggrund	  af	  dette	  og	  udvikle	  subjekt-‐i-‐verden	  viden	  
(Austring	  &	  Sørensen,	  2006,	  s.	  115).	  

Pædagogens	  rolle	  som	  igangsætter	  i	  æstetiske	  aktiviteter	  
Det	  er	  afgørende	  at	  pædagogen	  selv	  behersker	  formsproget	  i	  sådan	  en	  grad,	  at	  hun/han	  kan	  fungere	  som	  
inspirator	  i	  praksisfællesskabet	  og	  er	  i	  stand	  til	  at	  lære	  fra	  sig.	  Hun	  må	  deslige	  have	  udviklet	  sit	  
sanseapparat,	  så	  hun	  er	  i	  stand	  til	  at	  opleve	  tingene	  på	  ny,	  ikke	  forfalder	  til	  hvordan	  tingene	  plejer	  at	  blive	  
gjort,	  at	  hun	  mestrer	  sit	  medieskab	  og	  kan	  introducere	  og	  stimulere	  deltagerne	  til	  at	  anvende	  forskellige	  
formsprog.	  Tillige	  må	  pædagogen	  være	  åben	  for	  at	  se	  muligheder	  og	  støtte	  op	  omkring	  deltagernes	  idéer	  
og	  hjælpe	  dem	  med	  at	  omsætte	  det	  til	  formsprog.	  Et	  vigtigt	  element	  er	  også	  at	  have	  udviklet	  egne	  legende	  
kreative	  evner,	  for	  at	  fungere	  som	  en	  troværdig	  sparringspartner,	  da	  det	  er	  essentielt	  for	  
oplevelseskvaliteten	  i	  æstetiske	  læreprocesser,	  at	  den	  æstetiske	  virksomhed	  udspringer	  af	  den	  enkelte	  
deltagers	  egne	  tanker	  og	  følelser.	  Igangsætteren	  skal	  være	  den	  kompetente	  leder,	  som	  kan	  lege	  med,	  men	  
samtidig	  i	  dette	  samspil,	  som	  den	  russiske	  psykolog	  Lev	  S.	  Vygotsky	  udtrykker	  det,	  skal	  kunne	  løfte	  
interaktionen	  op	  i	  nærmeste	  udviklingszone.	  Vygotskys	  teori	  om	  “Nærmeste	  udviklingszone”	  beskriver	  
hvordan	  den	  voksne	  pædagog	  fra	  sit	  højere	  udviklingsniveau,	  kan	  løfte	  barnet	  op	  i	  dets	  nærmeste	  
udviklingszone,	  ved	  først	  at	  gennemgå	  udfordringen	  sammen	  med	  andre,	  dernæst	  ved	  at	  løse	  en	  
tilsvarende	  udfordring	  selv	  (Austring	  &	  Sørensen,	  2006,	  s.	  166-‐167).	  

Læringspotentialer	  ved	  æstetiske	  læreprocesser	  
Merete	  Sørensen	  peger	  i	  sin	  forskning	  på	  hvordan	  æstetiske	  læreprocesser	  rummer	  store	  udviklings-‐	  og	  
læringspotentialer	  for	  de	  deltagende	  børn,	  da	  børnene	  i	  disse	  processer	  kan	  dele	  og	  bearbejde	  følelser,	  
tanker	  og	  oplevelser	  og	  derigennem	  skabe	  en	  større	  forståelse	  af	  sig	  selv	  og	  den	  verden	  de	  er	  en	  del	  af.	  De	  
æstetiske	  processer	  understøtter	  også	  udvikling	  af	  fantasi,	  identitet,	  empati	  og	  kreativitet	  samt	  stimulerer	  
livsglæden	  (Sørensen,	  Æstetik	  og	  dagtilbudspædagogik,	  2015,	  s.	  194).	  I	  æstetiske	  læreprocesser	  omsætter	  
barnet	  sine	  indtryk	  af	  verden	  til	  et	  æstetisk	  udtryk.	  Via	  symbolikken,	  der	  kendetegner	  det	  givne	  æstetiske	  
udtryk,	  skabes	  en	  distance	  til	  de	  bagvedliggende	  sanselige	  oplevelser	  og	  følelser.	  Dette	  gør	  det	  muligt	  for	  
barnet	  selv,	  eventuelt	  med	  andres	  hjælp,	  at	  bearbejde	  og	  skabe	  en	  helhed	  og	  mening	  i	  sine	  hverdagsindtryk	  
(Austring	  B.	  D.,	  2017,	  s.	  43).	  

Bevægelseskunst	  og	  den	  indre	  og	  sanselige	  æstetiske	  oplevelse	  	  
Martin	  Spang	  Olsen	  argumenterer	  for	  vigtigheden	  af	  at	  samle	  energien	  i	  gruppen,	  i	  starten	  af	  en	  praktisk-‐
æstetisk	  aktivitet.	  Han	  anbefaler	  et	  simpelt	  ritual,	  hvor	  man	  etablerer	  en	  ”anderledeshed”	  og	  derved	  
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skaber	  oplevelsen	  af	  at	  træde	  ind	  i	  et	  nyt	  felt.	  Det	  kan	  for	  eksempel	  gøres	  ved	  at	  lave	  en	  fælles	  hilsen	  og	  
kigge	  hinanden	  i	  øjnene	  eller	  holde	  hinanden	  i	  hænderne	  i	  en	  rundkreds.	  

Han	  mener	  den	  indre	  æstetiske	  oplevelse	  samt	  koncentrationen	  i	  rummet,	  optimeres	  ved	  at	  starte	  
aktiviteten	  således.	  Mødet	  med	  nydelse,	  kærlighed,	  kunst	  og	  alt	  det	  gode	  vi	  kan	  mane	  frem	  af	  vores	  indre	  
og	  opleve	  gennem	  sanselig	  fordybelse,	  fremkommer	  netop	  gennem	  vores	  sanser	  som	  åbnes	  ved	  denne	  
samlende	  fokusering.	  I	  denne	  proces	  understreger	  han	  vigtigheden	  af	  at	  lade	  følelsesmæssige	  intentioner	  
få	  udtryk	  gennem	  stemme,	  lyd	  og	  krop.	  Gerne	  i	  et	  felt	  af	  sang,	  dans	  eller	  Qigong,	  (en	  kinesisk	  
bevægelseskunst)	  som	  arbejder	  med	  langsomme,	  harmoniske	  bevægelser	  og	  sigter	  mod	  at	  bringe	  ånd,	  sind	  
og	  krop	  i	  balance	  (Olsen	  M.	  S.,	  2017,	  s.	  128-‐129).	  

Mindfulness	  og	  yoga	  målrettet	  børn	  i	  dagtilbud	  
Mindfulness	  er	  lanceret	  af	  den	  amerikanske	  psykiater	  Jon	  Kabat-‐Zinn,	  som	  i	  1979	  på	  University	  of	  
Massachusetts	  Medical	  School,	  begyndte	  at	  undervise	  i	  meditation	  med	  henblik	  på	  stressreduktion,	  Han	  
designede	  et	  træningsforløb,	  som	  indebar	  meditation	  og	  fysiske	  yogaøvelser.	  Programmet	  har	  været	  objekt	  
for	  massiv	  forskning,	  hvor	  forskningen	  har	  påvist	  at	  mindfulness	  kan	  give	  en	  lang	  række	  positive	  effekter,	  
såsom	  styrket	  koncentration,	  større	  rummelighed,	  en	  oplevelse	  af	  større	  frihed	  og	  mere	  mental	  ro.	  Mange	  
af	  teknikkerne	  i	  mindfulness	  er	  hentet	  fra	  oldtidens	  Indien	  og	  har	  helt	  fra	  starten	  spillet	  en	  central	  rolle	  i	  
yogatraditionen	  (Krohn,	  2013,	  s.	  63-‐65).	  

Når	  jeg	  i	  denne	  opgave	  omtaler	  mindfulness	  og	  yoga,	  henviser	  jeg	  til	  fysiske	  yogaøvelser	  og	  liggende	  
meditation,	  også	  kaldet	  afspænding,	  hvor	  disse	  øvelser	  er	  målrettet	  børn,	  i	  en	  legende	  og	  samtidig	  
koncentreret	  ramme.	  Dette	  vil	  jeg	  fremover	  referere	  til	  som	  ”Børneyoga”.	  

Kroppen	  i	  spil	  mellem	  individ	  og	  omverdenen	  
Merleau-‐Pontys	  perspektiv	  på	  den	  levende	  krop	  i	  relation	  til	  verdenen,	  var	  at	  han	  så	  den	  levede	  krop	  som	  
en	  grundlæggende	  betingelse	  for	  enhver	  sansning	  (Merleau-‐Ponty	  1994).	  Man	  er	  hele	  tiden	  forbundet	  med	  
verden	  uden	  at	  tænke	  over	  det,	  og	  derfor	  er	  kroppen	  centrum	  for	  sansning	  og	  følelser.	  Kroppen	  er	  i	  spil	  
mellem	  individ	  og	  omverdenen	  og	  bliver	  en	  del	  af	  dannelsesprocessen	  for	  menneskets	  evige	  bestræbelser	  
på	  at	  forstå	  sig	  selv	  og	  den	  omkringliggende	  verden	  og	  handle	  i	  overensstemmelse	  med	  denne	  forståelse	  
(Bahrenscheer,	  Kortbek,	  &	  Sederberg,	  2018,	  s.	  187).	  

Nærmeste	  udviklingszone,	  vejledt	  deltagelse	  og	  feedback	  
Vygotsky´s	  teori	  om	  Zonen	  for	  nærmeste	  udvikling	  er	  det	  område,	  hvor	  barnet	  sammen	  med	  en	  voksen	  kan	  
klare	  opgaver,	  som	  det	  endnu	  ikke	  kan	  klare	  på	  egen	  hånd.	  Begrebet	  rummer	  at	  individet	  udvikles	  gennem	  
en	  social	  interaktion	  sat	  i	  forhold	  til	  barnets	  nærmeste	  udviklingszone.	  Vygotsky	  omtaler	  også	  Den	  
kompetente	  anden,	  der	  både	  kan	  være	  pædagogen	  eller	  et	  andet	  barn	  som	  er	  mere	  kompetent	  på	  det	  
givne	  område.	  Den	  kompetente	  anden	  hjælper	  via	  vejledt	  deltagelse	  at	  ”bygge	  bro	  over	  kløften”	  som	  
Vygotsky	  formulerer	  det	  (Smidt,	  2011,	  s.	  169-‐190).	  

En	  dynamisk	  og	  situationsbestemt	  didaktik	  
Didaktik	  i	  dagtilbud	  kan	  med	  inspiration	  fra	  Klafki	  (2001)	  defineres	  som	  alle	  former	  for	  reflekteret	  og	  
intentionel	  omsorg,	  undervisning	  og	  opdragelse	  med	  henblik	  på	  at	  understøtte	  børns	  trivsel,	  udvikling,	  
læring	  og	  dannelse.	  I	  den	  didaktiske	  planlægning	  må	  pædagogen	  medtænke	  både	  børnenes	  subjektive	  	  
interesser	  og	  de	  samfundsmæssige	  interesser,	  samt	  tilgodese	  både	  det	  nære	  og	  længere	  perspektiv.For	  at	  
indholdet	  kan	  opfylde	  en	  dannelsesværdi,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  børnene	  finder	  emnet	  meningsfuldt	  og	  at	  
de	  er	  omgivet	  af	  empatiske	  og	  engagerede	  voksne,	  som	  optræder	  som	  gode	  rollemodeller.	  Med	  Klafkis	  ord,	  
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skal	  indholdet	  på	  den	  ene	  side	  afspejle	  noget	  nødvendigt	  og	  samtidig	  ”ryste	  og	  lyksaliggøre”	  både	  
pædagogerne	  og	  børnene	  (Broström,	  2015,	  s.	  28-‐29).	  Småbørnsforskeren	  Stig	  Brostrøm,	  fremhæver	  om	  
tilrettelæggelsen	  i	  dagtilbud,	  begrebet	  Situations	  didaktik.	  Han	  peger	  på	  at	  pædagoger	  har	  brug	  for	  
”situationel	  didaktisk	  kompetence”	  (Olsen	  2008).	  Forskning	  peger	  på	  hvordan	  dagtilbud	  af	  høj	  kvalitet	  
kendetegnes	  ved	  at	  pædagoger	  interagerer	  med	  børn	  ud	  fra	  et	  “her-‐og-‐nu-‐perspektiv”,	  som	  kan	  tilpasses	  
den	  konkrete	  situation	  med	  en	  fleksibel	  didaktisk	  tilgang.	  Mia	  Maria	  Rosenqvist	  argumentere	  for,	  at	  en	  god	  
velforberedt	  pædagogisk	  planlægning	  skal	  forstås	  som	  forberedelsen	  af	  et	  repertoire	  af	  mulige	  
pædagogiske	  handlinger	  (Olsen	  A.	  K.,	  2015,	  s.	  255-‐256).	  

Pædagogik	  og	  æstetik	  i	  et	  samfundsmæssigt	  perspektiv	  
I	  bekendtgørelsen	  for	  pædagoguddannelsen	  dukker	  ordet	  æstetik	  op	  i	  flere	  forskellige	  
ordsammensætninger	  og	  op	  til	  flere	  gange	  i	  videns-‐/færdighedsmålene,	  men	  i	  den	  undervisningsmæssige	  
virkelighed	  fylder	  de	  tidligere	  linjefag	  stadig	  mindre.	  Det	  er	  tankevækkende	  at	  man	  i	  et	  land	  hvor	  
reformpædagogikken	  i	  over	  100	  år	  har	  præget	  pædagogikken,	  kan	  gennemføre	  en	  3½	  årig	  uddannelse	  til	  
pædagog	  for	  derefter	  at	  blive	  ansat	  i	  en	  børnehave	  trods	  yderst	  begrænsede	  erfaringer	  indenfor	  musik,	  
drama	  eller	  billedkunst.	  I	  dag	  ansætter	  professionshøjskolerne	  også	  overvejende	  akademisk	  uddannet	  
personale.	  Den	  politiske	  fokus	  på	  den	  Pisa-‐målbare	  viden	  i	  Folkeskolen	  er	  med	  til	  at	  reducere	  respekten	  for	  
faget	  og	  interessen	  for	  æstetikken.	  Dette	  lader	  sig	  efterhånden	  også	  mærke	  på	  landets	  daginstitutioner,	  
hvor	  det	  brede	  lege-‐	  og	  udviklingsfokus,	  erstattes	  af	  mere	  udspecificerede	  læreplaner.	  Denne	  udvikling	  
bære	  præg	  af	  en	  “New	  public	  management-‐	  uddannelsestænkning”,	  som	  i	  stadig	  højere	  grad	  betragter	  
uddannelse	  som	  en	  erhvervsinvestering.	  Dog	  er	  nyere	  forskning	  ved	  at	  give	  svar	  på	  læringsmæssige	  
transferværdier,	  børn	  kan	  opnå	  via	  at	  beskæftige	  sig	  med	  æstetiske	  udtryk.	  Anne	  Bamford,	  som	  er	  
professor	  ved	  	  University	  of	  the	  Arts	  in	  London,	  udtaler	  sig	  om	  helt	  nye	  krav	  til	  uddannelsessektoren;	  ”I	  
fremtiden	  skal	  børn,	  alle	  studerende,	  alle	  borgere	  være	  det	  21.	  århundredes	  skabere	  af	  viden	  (…)	  
Uddannelse	  skal	  gøre	  dem	  så	  tilstrækkeligt	  sikre	  i	  deres	  kreativitet,	  at	  de	  vil	  se	  forandringer	  som	  
muligheder,	  der	  skal	  gribes,	  i	  stedet	  for	  som	  trusler”.	  (Bamford,	  2010,	  egen	  oversættelse).	  (Austring	  B.	  D.,	  
2017,	  s.	  41-‐51)	  

Relationsbaseret	  livsduelighedspædagogik	  
Forskerfeltet	  er	  stort,	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  at	  beskrive	  menneskets	  behov.	  Behov	  som	  at	  være	  forbundet	  
og	  relateret	  til	  andre,	  autonomi	  samt	  behovet	  for	  at	  kunne	  mestre	  eller	  have	  kompetencer	  er	  centrale	  
psykologiske	  menneskelige	  behov.	  Tønnesvang	  (2002)	  præsenterer	  selvet	  med	  fire	  forskellige	  rettetheder,	  
som	  opfylder	  menneskets	  psykologiske	  grundbehov	  på	  hver	  deres	  måde.	  De	  fire	  rettetheder	  er	  som	  
følgende:	  Autonomi	  og	  evne	  til	  at	  håndtere	  og	  forstå	  følelser.	  Behovet	  for	  at	  tilhøre	  et	  fællesskab	  samt	  
forståelse	  og	  håndtering	  af	  sociale	  processer.	  Behovet	  for	  mening	  og	  forståelse	  og	  håndtering	  af	  refleksive	  
processer.	  Behovet	  for	  at	  mestre	  og	  forståelse	  af	  og	  håndtering	  af	  viden.	  Disse	  rettetheder	  er	  centrale	  når	  
mennesket	  skal	  have	  sine	  psykologiske	  behov	  opfyldt	  og	  er	  forbundet	  med	  den	  relationelle	  
kommunikation.	  Den	  ”usynlige”	  kommunikation	  giver	  os	  information	  om	  hvad	  der	  foregår	  i	  interaktionen	  
med	  andre	  mennesker	  og	  dette	  påvirker	  os	  både	  følelsesmæssigt	  og	  på	  et	  tankemæssigt	  plan.	  Den	  synlige	  
kommunikation	  indeholder	  verbale	  ord	  og	  adfærdsmæssige	  handlinger	  (Linder,	  2015,	  s.	  161-‐176).	  

Ifølge	  Csikszentmihalyi	  (2008)	  er	  et	  robust	  selv	  i	  stand	  til	  at	  håndtere	  livets	  kompleksitet,	  at	  være	  et	  
selvstændigt	  individ,	  samtidig	  med	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  betydningsfuldt	  fællesskab.	  Med	  det	  argumenterer	  
han	  for	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  opleve	  balance	  og	  vækst	  i	  sit	  liv,	  hvis	  man	  som	  menneske	  tænker	  ”Det,	  jeg	  
tænker,	  er	  betydningsløst	  for	  mig	  selv	  og	  andre”	  eller	  ”Det,	  jeg	  føler,	  er	  betydningsløst	  for	  mig	  selv	  og	  
andre”.	  Hvis	  barnet	  gang	  på	  gang	  oplever	  dette,	  kan	  der	  efterhånden	  udvikles	  en	  skrøbelig	  personlighed	  og	  
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barnet	  får	  sværere	  ved	  at	  rejse	  sig	  op	  igen,	  når	  det	  møder	  udfordringer	  i	  modsætning	  til	  oplevelsen	  af	  at	  
have	  betydning,	  både	  for	  fællesskabet	  og	  sig	  selv,	  er	  medvirkende	  til	  at	  udvikle	  et	  robust	  selvværd.	  
Begrebet	  et	  højt	  selvværd	  mener	  den	  engelske	  sociolog	  Anthony	  Gidden	  (1999)	  indebærer	  en	  
grundlæggende	  tro	  på	  omsorgspersonerne	  og	  det	  omgivende	  miljø	  (Linder,	  2015,	  s.	  161-‐176).	  

Opsamlende	  analyse	  
Ovenstående	  aktionslæringsforløb	  peger	  på,	  at	  det	  i	  et	  overordnet	  samfundsmæssigt	  perspektiv	  er	  vigtigt	  
at	  prioritere	  æstetisk	  virksomhed	  i	  dagtilbud.	  	  

Bennyé	  D.	  Austring	  argumenterer	  for	  at	  de	  æstetiske	  læreprocesser	  i	  dag	  allerede	  bidrager	  til	  en	  
helhedsorienteret	  socialisering	  og	  dannelse	  af	  børn,	  men	  at	  vi	  bør	  styrke	  dette	  vigtige	  arbejde	  markant	  
(Austring	  B.	  D.,	  2017).	  I	  kreative-‐æstetiske	  læreprocesser	  er	  pædagogens	  rolle	  som	  igangsætter	  afgørende.	  
Derfor	  er	  det	  problematisk	  når	  den	  indsamlede	  empiri	  viser	  hvordan	  en	  nyligt	  uddannet	  pædagog	  udtaler	  
at	  hun	  under	  sin	  pædagoguddannelse	  nærmest	  ikke	  modtog	  undervisning	  indenfor	  det	  musisk-‐æstetiske.	  

”Børns	  kreativitet	  er	  første	  skridt	  på	  vejen	  mod	  kreativitet	  senere	  i	  livet.	  Den	  pædagogiske	  kunst	  må	  og	  skal	  
således	  bestå	  i	  at	  kultivere	  og	  opmuntre	  børns	  kreativitet,	  således	  at	  den	  kan	  få	  betydning	  for	  dem	  senere	  i	  
livet”.	  (Tanggaard,	  Birk,	  &	  Ernø,	  2012,	  s.	  5)	  

Når	  børn	  får	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  sig	  kreativt	  sammen	  i	  et	  praksisfællesskab,	  kan	  de	  både	  bearbejde	  og	  
udvikle	  evnen	  til	  at	  forstå	  og	  håndtere	  følelser,	  som	  opstår	  i	  dem	  selv	  og	  i	  den	  fælles	  kontekst.	  Ifølge	  min	  
indsamlede	  empiri,	  sker	  det	  eksempelvis,	  når	  børnene	  “leger	  dyr“	  sammen	  i	  Børneyogaen,	  eller	  når	  de	  
spiller	  instrumenter	  sammen	  og	  oplever	  at	  den	  musik,	  der	  skabes	  i	  et	  fællesskab	  er	  langt	  større	  og	  mere	  
udtryksfuld	  end	  når	  de	  spiller	  alene.	  I	  den	  indsamlede	  empiri	  var	  der	  dog	  børn,	  som	  udtrykte	  at	  de	  ikke	  ville	  
spille	  på	  tromme.	  Her	  kunne	  jeg	  have	  benyttet	  mig	  af	  ”situationel	  didaktisk	  kompetence”	  (Olsen	  2008)	  da	  
det	  er	  vigtigt	  i	  æstetiske	  aktiviteter	  som	  pædagog,	  at	  være	  omstillingsparat	  og	  være	  åben	  for	  nye	  forslag	  og	  
inputs	  fra	  børnene	  (Austring	  &	  Sørensen,	  2006).	  I	  den	  efterfølgende	  aktion	  undlader	  jeg	  at	  alle	  får	  en	  
tromme	  og	  her	  forløber	  aktionen	  med	  meget	  mere	  engagement	  og	  deltagelse	  fra	  børnenes	  side	  og	  jeg	  
mærker	  også	  en	  væsentlig	  større	  sikkerhed	  og	  arbejdsglæde	  ved	  at	  facilitere	  forløbet.	  Undervejs	  i	  
aktiviteten	  tør	  jeg	  bevæge	  mig	  ud	  over	  mit	  planlagte	  forløb,	  	  have	  et	  fleksibelt	  “her	  og	  nu	  perspektiv”	  og	  
tilpasse	  aktiviteten	  til	  situationen.	  I	  førnævnte	  aktion	  hvor	  enkelte	  børn	  ikke	  ønskede	  at	  spille	  på	  tromme,	  
kunne	  jeg	  alternativt	  have	  benyttet	  mig	  af	  Miriams	  råd	  om	  at	  når	  børn	  udtrykker	  modvilje	  for	  deltagelse	  så	  
forsøge	  at	  motivere	  dem	  til	  deltagelse	  ved	  at	  give	  lov	  til	  medbestemmelse	  i	  aktiviteten.	  	  

Uddrag	  fra	  interview	  med	  Miriam	  her:	  	  

Maria:	  Når	  du	  så	  oplever	  de	  ikke	  har	  lyst,	  hvad	  gør	  du	  så	  ?	  

Miriam:	  Nej	  men	  jeg	  prøver	  jo	  BESTEMT	  at	  motivere	  dem	  …	  siger	  “kom	  nu	  med”	  og	  “nu	  skal	  vi	  lige	  prøve”	  
osv.	  og	  så	  få	  dem	  med	  i	  det!	  For	  eksempel	  nogle	  gange	  vælger	  de	  en	  sang	  vi	  skal	  lave.	  Så	  kommer	  de	  for	  
eksempel	  på	  skift	  ind	  i	  midten	  og	  skal	  bestemme	  -‐	  og	  der	  oplever	  jeg	  faktisk	  tit,	  egentlig	  så	  havde	  ALLE	  lyst,	  
så	  man	  egentlig	  kunne	  lave	  det	  50	  gange	  (...),	  siger	  hun	  og	  smiler.	  	  

(transskribering	  af	  hele	  interview	  ses	  i	  bilag	  2.)	  

Som	  pædagog	  er	  det	  vigtigt	  at	  etablere	  en	  samlet	  opmærksomhed	  i	  børnegruppen	  i	  starten	  af	  den	  
æstetiske	  aktivitet.	  En	  måde	  at	  gøre	  dette	  på	  er	  at	  starte	  med	  et	  simpelt	  ritual.	  (Olsen	  M.	  S.,	  2017)	  Dette	  
ses	  fra	  praksis,	  da	  Ulla	  starter	  “Yogatid”	  med	  at	  samle	  hænderne	  foran	  hjertet.	  Børnene	  rettede	  blikket	  
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mod	  Ulla	  og	  prøvede	  selv	  koncentreret	  at	  mærke	  deres	  hjerter.	  Når	  energien	  er	  samlet	  i	  rummet	  kan	  børn	  
og	  pædagoger	  fokusere	  og	  åbne	  for	  sanselig	  æstetisk	  fordybelse.	  (Olsen	  M.	  S.,	  2017).	  Dette	  skaber	  et	  
optimalt	  læringsmiljø	  for	  æstetiske	  læreprocesser	  og	  det	  potentielle	  rum	  som	  Ross	  og	  Winnicott	  peger	  på.	  
(Austring	  &	  Sørensen,	  2006,	  s.	  115).	  Her	  får	  udvikling	  af	  kreativitet	  og	  æstetiske	  læreprocesser	  optimale	  
vilkår	  og	  tilegnelse	  af	  formsproglig	  kompetencer	  kan	  finde	  sted.	  Dette	  vil	  i	  musisk-‐æstetisk	  aktivitet	  f.eks.	  
være	  toner,	  rytmer	  og	  tempo.	  I	  indsamlet	  empiri	  ses	  det	  “potentielle	  rum”	  foregå	  i	  de	  dele	  af	  de	  musiske	  og	  
kropslige	  aktiviteter,	  hvor	  koncentrationen	  overordnet	  er	  samlet	  i	  børnegruppen	  omkring	  en	  given	  
aktivitet.	  Her	  er	  pædagogens	  tilgang	  til	  aktiviteten	  central.	  Det	  var	  inspirerende	  at	  se	  Ullas	  legende	  tilgang	  i	  
Børneyogaen,	  og	  se	  hvordan	  børnene	  bevægede	  sig	  sammen	  med	  hende,	  helt	  koncentreret	  og	  samtidig	  
bød	  ind	  med	  idéer.	  Det	  var	  som	  om	  de	  legede	  sammen	  med	  Ulla,	  som	  den	  igangsættende	  rolle.	  Hun	  ledede	  
forløbet	  med	  blik	  for	  hele	  børnegruppen	  og	  formåede	  samtidig,	  via	  egne	  kompetencer	  i	  at	  beherske	  
formsproget,	  at	  vise	  børnene	  eksempler	  på	  hvad	  de	  skulle	  gøre	  i	  de	  givne	  positioner.	  Her	  fungerede	  hun	  
som	  den	  troværdige	  sparringspartner	  og	  kompetente	  leder,	  som	  er	  essentiel	  for	  oplevelseskvaliteten	  i	  de	  
æstetiske	  læreprocesser.	  Den	  kompetente	  leder	  skal	  nemlig	  både	  kunne	  lege	  med	  og	  samtidig,	  som	  
Vygotsky	  udtrykker	  det,	  kunne	  løfte	  samspillet	  op	  i	  nærmeste	  udviklingszone	  (Smidt,	  2011,	  s.	  169-‐190).	  
Dette	  foregår	  eksempelvis	  i	  “Kikkertsangen”	  (Bilag	  4),	  hvor	  børnene	  enkeltvis	  får	  til	  opgave	  at	  skulle	  vælge	  
et	  dyr	  og	  vise	  de	  andre	  børn	  hvordan	  det	  bevæger	  sig.	  Børnene	  så	  spændte	  ud	  i	  blikket,	  mens	  de	  viste	  
bevægelsen.	  Nogle	  gange	  havde	  de	  et	  andet	  barn	  eller	  voksen	  med,	  for	  at	  bakke	  op	  omkring	  bevægelsen,	  
for	  derefter	  at	  kunne	  gøre	  det	  alene.	  Andre	  af	  børnene	  fik	  på	  skift	  fik	  lov	  til	  alene	  at	  spille	  på	  et	  
rasleinstrument	  sammen	  med	  trommen,	  som	  jeg	  spillede	  på,	  mens	  resten	  af	  børnegruppen	  bevægede	  sig	  
dertil.	  Via	  den	  “kompetente	  anden”,	  lærer	  børnene	  af	  hinanden,	  uanset	  om	  denne	  er	  barn	  eller	  voksen.	  
Gennem	  det	  kropslige	  æstetiske	  udtryk	  styrker	  børnene	  deres	  kropsbevidsthed	  fornemmelse	  for	  egen	  krop.	  
De	  mere	  rolige	  øvelser	  i	  yoga	  og	  mindfulness,	  så	  som	  den	  afsluttende	  afspænding,	  skaber	  rum	  for	  både	  
børn	  og	  voksne	  til	  at	  slappe	  af,	  give	  slip	  og	  mærke	  hvad	  som	  foregår	  indeni	  og	  er	  med	  til	  at	  skabe	  ro	  og	  
balance	  (Krohn,	  2013).	  I	  de	  mere	  fysiske	  øvelser	  oplever	  børnene	  koordinerede	  bevægelser	  sammen	  med	  
de	  andre	  børn	  i	  fællesskabet.	  Kroppen	  bliver	  centrum	  for	  sansning	  og	  følelser	  (Merleau-‐Ponty	  1994)	  
Eksempel	  på	  dette	  kunne	  være	  da	  vi	  stod	  i	  rundkreds	  og	  legede	  jægere,	  der	  fangede	  dyr	  i	  junglen.	  Børnene	  
“så	  farlige	  ud"	  med	  stor	  intensitet	  i	  blikkene.	  Ud	  fra	  børnenes	  spontane	  input,	  bevægede	  vi	  os	  i	  
“krigerstillingen”	  med	  de	  udstrakte	  arme	  og	  bøjede	  ben,	  mod	  midten	  og	  tilbage,	  med	  som	  “stærke	  og	  
fokuserede	  ”	  jægere.	  De	  æstetiske	  læreprocesser	  giver	  børn	  en	  fin	  forståelse	  for	  sociale	  processer	  og	  en	  
oplevelse	  af	  at	  deres	  handlinger	  er	  vigtige	  i	  og	  for	  fællesskabet	  samt	  udvikler	  konkrete	  æstetiske	  formsprog	  
som	  de	  kan	  bruge	  i	  deres	  liv.	  Dette	  understøtter	  følelsen	  af	  selvværd.	  (Linder,	  2015)	  Selvværd	  og	  selvtillid	  
er	  ifølge	  Tønnesvang	  en	  vigtig	  menneskelig	  ressource	  for	  at	  udvikle	  	  ”tilværelseskompetence”.	  
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Figuren	  her	  illustrerer	  hvordan	  individets	  selvværd	  skabes	  i	  den	  ”usynlige”	  	  kommunikation,	  når	  vi	  deler	  
følelser	  og	  tanker	  i	  samspillet,	  samt	  hvordan	  individets	  selvtillid	  skabes	  i	  den	  synlige	  kommunikation,	  når	  vi	  
udvikler	  mere	  viden	  og	  flere	  handlinger.	  En	  sund	  selvfølelse	  består	  af	  både	  selvværd	  og	  selvtillid,	  som	  
tilsammen	  fungerer	  som	  selvets	  beskyttelse.	  (Linder,	  2015)	  

Begrebet	  selvværd,	  mener	  den	  engelske	  sociolog	  Anthony	  Gidden	  (1999)	  indebærer	  en	  grundlæggende	  tro	  
på	  omsorgspersonerne	  i	  det	  omgivende	  miljø	  og	  han	  hævder	  at	  et	  sundt	  barn	  må	  udvikle	  en	  høj	  grad	  af	  
basal	  tillid	  til	  sine	  omgivelser.	  ”(…)	  meget	  af	  individets	  adfærd	  må	  være	  før	  bevidst,	  hvis	  individet	  ikke	  skal	  
brænde	  sammen.”	  (Giddens,	  1990)	  

Konklusion	  
Nærværende	  undersøgelse	  viser	  at	  musiske	  og	  bevægelsesorienterede	  æstetiske	  læreprocesser	  i	  dagtilbud	  
2018	  både	  understøttes	  men	  også	  udfordres	  af	  de	  samfundsmæssige	  vilkår,	  som	  danner	  rammen	  for	  
dagtilbuddet.	  De	  musiske	  og	  bevægelsesorienterede	  æstetiske	  læreprocesser	  i	  dagtilbud,	  udfordres	  ved	  at	  
de	  kreative	  æstetiske	  fag	  i	  praksis,	  stadig	  fylder	  mindre	  i	  pædagoguddannelsen,	  som	  overvejende	  har	  
akademisk	  uddannede	  undervisere,	  som	  sjældent	  selv	  er	  udøvende	  musikere	  eller	  bevægelseskunstnere	  i	  
deres	  fritid.	  Så	  denne	  motiverende	  faktor	  som	  måske	  tidligere	  foregik	  mellem	  underviser	  og	  
pædagogstuderende,	  foregår	  ikke	  længere	  på	  samme	  vis.	  Det	  har	  en	  afsmittende	  effekt	  i	  dagtilbuddets	  
musiske	  kreative	  kultur,	  som	  gør	  at	  børn	  og	  personale	  er	  mindre	  vant	  til	  at	  indgå	  i	  samlede	  musisk-‐
æstetiske	  læreprocesser.	  De	  musiske	  og	  bevægelsesorienterede	  aktiviteter	  kan	  være	  mere	  krævende	  at	  
gennemføre	  end	  andre	  aktiviteter,	  da	  det	  kan	  larme	  og	  ”fylde	  meget”	  at	  musicere.	  I	  uddannelsen	  af	  
pædagoger	  er	  der	  behov	  for	  et	  større	  fokus	  på	  æstetisk	  læring,	  metodik	  og	  didaktiske	  kompetencer	  og	  for	  
at	  man	  målretter	  arbejdet	  med	  æstetiske	  læreprocesser,	  som	  kan	  bruges	  af	  pædagogerne	  i	  den	  daglige	  
pædagogiske	  praksis.	  På	  denne	  måde	  vil	  dette,	  at	  lede	  en	  musisk	  eller	  bevægelsesorienteret	  æstetisk	  
aktivitet	  ikke	  føles	  som	  en	  stor	  og	  uoverskuelig	  opgave,	  men	  snarere	  skabe	  arbejdsglæde	  og	  motivation	  hos	  
den	  praktiserende	  pædagog.	  Læreprocesserne	  understøttes	  endvidere	  ved	  at	  personalet	  samlet	  prioriterer	  
og	  bakker	  op	  omkring	  det	  æstetiske	  arbejde.	  Pædagogen	  bør	  have	  ”egen-‐æstetiske	  kompetencer”	  og	  en	  
legende	  og	  motiverende	  tilgang	  til	  arbejdet	  i	  samspil	  med	  børnene,	  hvor	  hun	  evner	  at	  videregive	  og	  
facilitere	  processerne	  med	  et	  praktisk	  musisk	  og	  kropsligt	  æstetisk	  indhold.	  Dette	  kræver	  både	  kendskab	  til	  
undervisningsmateriale	  indenfor	  musik,	  sang	  og	  bevægelse,	  samt	  evne	  til	  at	  tage	  et	  ”her-‐og-‐nu-‐perspektiv”	  
og	  være	  åben	  for	  børnegruppens	  interesser	  og	  have	  forståelse	  for	  den	  kontekst	  hvori	  de	  æstetiske	  
læreprocesser	  kan	  udspille	  sig	  i	  praksis.	  At	  have	  disse	  betragtninger	  for	  øje	  vil	  understøtte	  de	  musiske-‐	  og	  
bevægelsesorienterede	  æstetiske	  læreprocesser	  i	  dagtilbud	  i	  2018.	  De	  æstetiske	  læreprocesser	  vil	  
endvidere	  understøttes	  ved	  at	  samfundet	  anerkender	  værdien	  i	  den	  læring,	  kompetenceudvikling	  og	  
socialisering,	  børnene	  udvikler	  gennem	  æstetiske	  læreprocesser	  og	  at	  disse	  ”tilværelseskompetencer”	  
støtter	  børnene	  i	  at	  være	  stærke	  og	  sunde	  mennesker,	  som	  i	  deres	  nuværende	  dagligdag	  og	  på	  længere	  
sigt,	  kan	  håndtere	  livets	  kompleksitet,	  være	  selvstændige	  individer	  og	  samtidig	  indgå	  i	  betydningsfulde	  
fællesskaber.	  At	  samfundet	  faktisk	  anerkender	  at	  disse	  kompetencer	  er	  lige	  så	  meget	  værd,	  som	  den	  PISA-‐
målbare	  viden	  -‐og	  måske	  endda	  endnu	  mere	  værdifuld,	  hvis	  man	  tager	  Anne	  Bamfords	  udtalelse	  om	  de	  
helt	  nye	  krav	  til	  uddannelsessektoren	  alvorligt:	  	  	  

”I	  fremtiden	  skal	  børn,	  alle	  studerende,	  alle	  borgere	  være	  det	  21.	  århundredes	  skabere	  af	  viden	  (…).	  
Uddannelse	  skal	  gøre	  dem	  så	  tilstrækkeligt	  sikre	  i	  deres	  kreativitet,	  at	  de	  vil	  se	  forandringer	  som	  
muligheder,	  der	  skal	  gribes,	  i	  stedet	  for	  som	  trusler.	  
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Bilag	  1.	  
Det	  konkrete	  undervisning	  materiale	  som	  indgår	  i	  aktionslæringsforløbet 

Musikdelen:	   

•	  Goddag	  sangen	  

•	  Farvesangen	  

•	  Se	  det	  lille	  tog	  

•	  Bambalika	  

•	  Jamica	  Jamica	  

•	  Kom	  og	  spil	  

•	  Spil	  regnvejr	  &	  lege	  mus	  og	  elefanter	  

•	  Farvel	  og	  tak	  sang.	  

Børneyogadelen:	  

•	  Hilse	  stilling	  –	  mærk	  hjertet	  og	  velkommen	  til	  yogatid.	  

•	  Tranen	  -‐	  Stå	  på	  et	  ben	  og	  samle	  hænder	  over	  hovedet.	  

•	  Stjerne	  –løft	  det	  ene	  ben	  og	  ”svæv”	  med	  armene	  –	  løft	  modsatte	  ben	  bagefter.	  

•	  Månen	  –	  stræk	  dig	  og	  rund	  som	  en	  halv	  måne	  til	  den	  ene	  side	  –	  modsatte	  side	  bagefter.	  	  

•	  Solhilsen	  –	  et	  flow	  af	  fire	  bevægelser:	  hunden,	  katten,	  haren	  for	  til	  sidst	  at	  hilse	  på	  solen.	  

Hunden:	  Hænder	  og	  fødder	  i	  gulvet,	  stræk	  arme	  og	  skub	  hæle	  bagud	  og	  strit	  med	  bagdelen.	  
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Katten:	  Stå	  på	  alle	  fire.	  

Haren:	  Lig	  maven	  på	  dine	  bøjede	  ben	  og	  lad	  panden	  hvile	  i	  gulvet.	  

Hilse	  på	  solen:	  Stå	  på	  dine	  knæ,	  stræk	  overkrop	  og	  arme	  op	  mod	  himlen.	  

Gentag	  Solhilsen	  et	  par	  gange.	  	  

•	  Kobra:	  Lig	  på	  maven,	  løft	  og	  bryst	  og	  hoved	  op	  mod	  loftet	  og	  stræk	  armene.	  

	  •	  Krokodillen:	  Lig	  på	  siden,	  løft	  en	  ben	  og	  fod	  op	  mod	  loft	  –	  og	  ”spis”	  så	  med	  dit	  kæmpe	  gab,	  eftersom	  du	  
lader	  dit	  løftede	  ben	  komme	  ned	  og	  mødes	  med	  det	  andet	  igen.	  

•	  Sejle	  -‐	  ”nu	  skal	  vi	  hjem”	  –	  løft	  ben	  og	  arme	  fra	  gulvet,	  hav	  vægten	  på	  bagdelen	  og	  ro.	  	  

•	  Babyen	  -‐	  Lig	  maven	  på	  dine	  bøjede	  ben	  og	  lad	  panden	  hvile	  i	  gulvet	  og	  lad	  arme	  og	  hænder	  hvile	  på	  
lænden	  (hold	  med	  ene	  hånd	  om	  det	  andet	  håndled)	  

•	  Afspænding	  –	  Lig	  ned	  på	  ryggen,	  træk	  vejret	  og	  mærk	  fornemmelsen	  i	  kroppen.	  

 

Bilag	  2:	  Transskription	  af	  semistruktureret	  interview	  med	  pædagog.	  
Miriam	  har	  arbejdet	  i	  praksis	  i	  ca.	  37	  år.	  Interviewet	  foregår	  på	  legepladsen.	  	  

Maria:	  Hvor	  længe	  har	  du	  arbejdet	  i	  pædagogisk	  praksis?	  

Miriam:	  I	  den	  pædagogiske	  praksis,	  jamen	  det	  har	  jeg	  jo	  egentlig	  altså	  indenfor	  musik	  og	  bevægelse	  har	  jeg	  
arbejdet	  siden	  jeg	  var	  14	  og	  nu	  er	  jeg	  59	  (smiler	  hun).	  

	  Maria:	  Det	  er	  jo	  fantastisk.	  

	  Miriam:	  Ja,	  så	  det	  er	  jo	  rigtig	  mange	  år.	  Så	  ja	  ...	  men	  indenfor	  børnehaveområdet	  har	  jeg	  jo	  gjort	  det	  siden	  
jeg	  var	  et	  par	  og	  tyve,	  men	  det	  er	  også	  mange	  år.	  

	  Maria:	  Ja	  helt	  sikkert,	  det	  må	  man	  sige.	  	  	  

Jeg	  har	  ved	  du	  kan	  mange	  sang-‐	  og	  bevægelseslege.	  Hvor	  laver	  du	  dem	  med	  børnene	  og	  i	  hvilke	  
sammenhænge?	  

	  Miriam:	  Jeg	  laver	  det	  dels	  når	  vi	  har	  morgensamling.	  Der	  kan	  jeg	  godt	  lide	  at	  der	  er	  noget	  bevægelse	  med,	  
så	  man	  ikke	  bare	  sidder	  på	  rumpen	  og	  synger,	  men	  også	  får	  bevæget	  sig.	  Og	  så	  har	  det	  været	  sådan	  de	  
andre	  år,	  det	  har	  vi	  ikke	  fået	  startet	  på	  nu	  her,	  men	  så	  vi	  lavet	  gymnastik	  hver	  morgen.	  At	  vi	  simpelthen	  har	  
startet	  kl.9	  hvor	  samling	  starter	  og	  så	  har	  vi	  haft	  en	  halv	  times	  tid	  hvor	  vi	  har	  lavet	  alle	  mulige	  sanglege,	  
krop	  og	  bevægelse,	  altså	  ikke	  kun	  sanglege,	  men	  også	  gymnastik	  eller	  hvad	  er	  det	  man	  skal	  kalde	  det	  for.	  

	  Maria:	  Det	  er	  jo	  meget	  det	  der	  musiske	  og	  bevægelse	  i	  forskellige	  former.	  

	  Miriam:	  Lige	  præcis.	  

	  Maria:	  Og	  hvad	  er	  det	  nu	  din	  baggrund	  er	  i	  forhold	  til	  det	  her?	  
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	  Miriam:	  Jeg	  har	  en	  gymnastik	  uddannelse	  indenfor	  DGI.	  

Maria:	  Ok,	  når	  du	  laver	  sådan	  et	  forløb	  med	  børnene,	  altså	  også	  bare	  sådan	  et	  kort	  forløb	  til	  
morgensamling.	  Hvordan	  synes	  du	  så	  det	  påvirker	  børnene	  i	  forhold	  resten	  af	  dagen	  ?	  

Miriam:	  Jeg	  er	  jo	  ikke	  i	  tvivl	  om	  at	  hvis	  de	  starter	  fra	  morgenstunden	  med	  at	  bevæge	  sig	  lidt,	  så	  bliver	  der	  
lidt	  mere	  ro	  i	  løbet	  af	  dagen.	  

Maria:	  Yes.	  

Miriam:	  at	  de	  ligesom	  får	  krudtet	  af,	  hvis	  man	  kan	  bruge	  det	  ord,	  får	  brændt	  lidt	  energi	  af	  og	  så	  kan	  der	  
ligesom	  blive	  lidt	  ro	  på.	  

Maria:	  ja.	  

Miriam:	  Go	  start	  på	  morgen,	  de	  kommer	  i	  gang.	  

Maria:	  Så	  kan	  du	  simpelthen	  mærke	  det,	  at	  der	  er	  en	  forskel	  fra	  når	  i	  gør	  det	  og	  når	  i	  ikke	  gør	  det?	  

Miriam:	  Jamen	  det	  er	  jeg	  sikker	  på	  jeg	  kan.	  Ja	  det	  kan	  jeg.	  Især	  når	  vi	  har	  de	  der	  lidt	  længere	  seancer,	  hvor	  
vi	  har	  morgengymnastikken.	  Jeg	  vil	  sige	  hvis	  jeg	  bare	  har	  3	  sanglege,	  hvor	  vi	  bare	  bevæger	  os,	  altså	  hvor	  vi	  
for	  eksempel	  ikke	  står	  op,	  men	  bare	  har	  fagter	  med	  bevægelse,	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  ikke	  så	  effektivt,	  men	  
når	  man	  virkelig	  får	  krudtet	  af	  og	  virkelig	  får	  pulsen	  op,	  så	  hjælper	  det,	  det	  er	  jeg	  slet	  ikke	  i	  tvivl	  om.	  

Maria:	  Super.	  Hvis	  du	  skal	  lave	  et	  længere	  forløb	  med	  dem	  –	  tænker	  du	  så	  didaktisk,	  en	  start,	  indhold	  og	  en	  
afslutning	  ?	  

Miriam:	  Ja,	  det	  gør	  jeg	  altid.	  Jeg	  gør	  det	  sådan,	  jeg	  tager	  altid	  det	  samme	  til	  start	  og	  der	  er	  altid	  det	  samme	  
til	  afslutning	  og	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med,	  så	  ved	  børnene	  at	  når	  vi	  starter	  med	  den	  sang,	  så	  er	  vi	  i	  gang	  og	  
tilsvarende,	  så	  er	  der	  ikke	  så	  mange	  diskussioner,	  nu	  gider	  vi	  ikke	  stoppe,	  nej	  fordi	  nu	  er	  det	  ligesom	  bare	  
sådan,	  nu	  slutter	  vi.	  

Maria:	  Ja.	  

Miriam:	  Og	  indhold,	  det	  kan	  være	  meget	  forskelligt.	  Det	  synes	  jeg	  ikke	  behøver	  at	  være	  ens.	  

Maria:	  Lige	  præcis.	  

Miriam:	  der	  være	  fint	  i	  en	  periode	  at	  tage	  et	  bestemt	  tema,	  hvor	  jeg	  tænker	  nu	  skal	  vi	  rundt	  omkring,	  nu	  
skal	  vi	  have	  noget	  med	  balancen,	  eller	  nu	  skal	  vi	  have	  noget	  omkring	  det	  sociale	  eller	  ...	  

Maria:	  Men	  altså	  starten	  og	  slutningen	  er	  lidt	  det	  samme.	  

Miriam:	  Altid	  –	  der	  kan	  selvfølgelig	  gå	  noget	  noget	  galt,	  men	  som	  udgangspunkt	  altid	  det	  samme.	  

Maria:	  Super	  fint.	  

(her	  snak	  mere	  om	  at	  jo	  tidligere	  man	  starter,	  desto	  bedre.	  Marianne	  fortæller	  om	  hvordan	  hun	  i	  
idrætsforeningsregi	  har	  set	  børn	  udvikle	  sig	  motorisk	  og	  hvordan	  forældre	  har	  fortalt	  hvordan	  et	  barn,	  som	  
ellers	  var	  helt	  stille	  under	  musik-‐	  &	  bevægelsestimen,	  er	  kommet	  hjem	  og	  har	  sunget	  lidt	  af	  melodi	  og	  fx	  
peget	  på	  Tommelfinger	  (jf.	  Fingersangen)	  …	  )	  
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Hun	  fortsætter	  med	  at	  fortælle	  om	  hvordan	  hun	  bedst	  kan	  lide	  selv	  at	  synge	  under	  bevægelse	  med	  
børnene.	  

Miriam:	  At	  egentlig	  når	  man	  laver	  musik	  til	  det	  man	  selv	  laver,	  har	  større	  effekt	  end	  når	  man	  bare	  sætter	  
noget	  musik	  på	  fra	  radioen	  eller	  en	  cd	  …	  der	  synes	  jeg	  det	  hænger	  bedre	  sammen	  for	  mig	  at	  man	  har	  
sangen	  med	  i	  det	  man	  laver.	  

Maria:	  	  Ok,	  så	  når	  du	  siger	  til	  noget	  musik	  man	  selv	  laver,	  så	  mener	  du	  sang	  ikke	  også?	  Så	  mener	  du	  ikke	  
trommer	  vel	  ?	  	  

Miriam:	  Jo	  jo	  bestemt,	  også	  fordi	  man	  har	  meget	  mere	  føling	  med	  …	  at	  lave	  hastighederne,	  så	  kan	  du	  lave	  
det	  langsomt,	  så	  kan	  du	  lave	  det	  hurtigt,	  så	  kan	  man	  tromme	  lidt	  ekstra	  og	  sådan,	  hvis	  man	  bare	  sætter	  
noget	  elektronisk	  musik	  på,	  så	  kører	  det	  bare	  derud	  af.	  

Maria:	  Ja	  klart.	  

Miriam:	  Så	  jeg	  vil	  egentlig	  hellere	  bruge	  min	  egen	  stemme	  og	  synge	  til,	  eller	  lave	  noget	  med	  trommer	  eller	  
klap,	  kan	  være	  tramp,	  det	  kan	  være	  alt	  muligt.	  Det	  at	  man	  får	  noget	  rytme	  med	  ind	  over	  og	  …	  

Maria:	  Super.	  Hvordan	  synes	  du	  så	  selv	  hvis	  du	  både	  skal	  synge	  og	  lave	  bevægelser	  og	  instruere	  børnene,	  
synes	  du	  så	  nogle	  gange	  det	  kan	  være	  hårdt	  for	  din	  stemme	  eller	  din	  krop	  ?	  

Miriam:	  Det	  kan	  det	  jo	  selvfølgelig,	  men	  jeg	  tror	  efterhånden	  at	  den	  er	  så	  vant	  til	  det.	  Men	  selvfølgelig	  har	  
jeg	  haft	  en	  hel	  idrætsdag	  eller	  noget,	  hvor	  jeg	  er	  kommet	  lidt	  højere	  op	  i	  stemmen,	  skulle	  råbe	  eller	  noget,	  
så	  kan	  jeg	  selvfølgelig	  godt	  mærke	  det,	  men	  tænker	  ellers	  ikke	  på	  det	  hvis	  sådan	  man	  har	  lavet	  noget	  i	  
børnehaven.	  

Maria:	  Nej	  …	  

Miriam:	  Det	  er	  nedslidt	  det	  der	  skal	  nedslides	  tror	  jeg	  	  (griner	  hun)	  

(Et	  barn	  skal	  hjælpes	  på	  legepladsen)	  

Maria:	  Hvad	  mener	  du	  ud	  fra	  din	  erfaring	  kan	  bremse	  musisk-‐	  bevægelses	  orienterede	  aktiviteter	  i	  praksis?	  	  

Miriam:	  Det,	  der	  kan	  bremse	  det,	  synes	  jeg	  jo	  nogle	  gange	  er	  tiden	  (…)	  få	  tid	  til	  det	  fordi	  mange	  gange	  når	  vi	  
er	  her	  på	  legepladsen,	  så	  har	  vi	  MANGE	  børn	  ude	  og	  det	  er	  ikke	  altid	  man	  bare	  som	  en	  voksen	  kan	  motivere	  
dem	  på	  den	  måde,	  så	  bliver	  det	  mere	  sådan	  med	  at	  de	  løber	  rundt	  og	  leger	  og	  så	  går	  man	  måske	  lidt	  hen	  og	  
øver	  lidt	  balance	  med	  dem	  og	  sådan	  noget.	  Men	  man	  kan	  jo	  ikke	  på	  den	  måde,	  sådan	  virkelig	  tage	  fat	  og	  
øve.	  

Maria:	  Nej	  det	  kan	  man	  ikke,	  det	  bliver	  lidt	  sværere	  at	  komme	  i	  dybden	  ikke?	  

Miriam:	  Jo	  det	  bli’r	  det.	  	  Det	  er	  jo	  fint	  nok	  at	  gynge,	  men	  man	  får	  jo	  ikke	  et	  fuldt	  forløb	  på	  den	  måde.	  

Maria:	  Nej	  lige	  præcis.	  

Miriam:	  Det	  synes	  jeg	  kan	  være,	  altså	  tiden	  synes	  jeg	  kan	  være	  en	  stor	  faktor	  …	  og	  selvfølgelig	  også	  hvad	  
man	  har	  til	  rådighed.	  Altså	  jeg	  tænker	  rammerne.	  Det	  er	  jo	  en	  lidt	  fed	  legeplads	  vi	  har	  her,	  det	  kræver	  så	  
bare	  igen	  at	  der	  er	  voksne	  nok	  til	  at	  være	  med	  dernede	  og	  motivere	  dem.	  
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Maria:	  Lige	  præcis	  …	  

Miriam:	  Fordi	  børn	  er	  jo	  lidt	  dovne	  i	  dag,	  det	  er	  jo	  ikke	  bare	  sådan	  noget	  de	  lige	  gider	  og	  det	  handler	  måske	  
ikke	  om	  hvad	  man	  skal	  lave,	  det	  er	  mere	  at	  der	  bliver	  stiller	  krav	  til	  en	  …	  

Fordi	  de	  synes	  jo	  det	  er	  skidesjovt	  når	  de	  så	  kommer	  i	  gang,	  det	  er	  måske	  mere	  det	  der;	  (imiterer	  et	  lidt	  surt	  
barn)	  “Hvorfor	  skal	  det?	  Vi	  gider	  at	  lege”.	  Ja	  vi	  skal	  lege	  (siger	  Miriam	  entusiastisk)	  men	  der	  er	  en	  voksen	  
der	  bestemmer.	  Men	  det	  er	  der	  altså	  nogle	  børn	  som	  har	  svært	  ved	  at	  honorere.	  

Maria:	  Ja	  det	  har	  jeg	  da	  også	  oplevet.	  

Miriam:	  For	  ja	  når	  de	  så	  kommer	  i	  gang,	  så	  kan	  de	  jo	  godt	  finde	  på	  at	  sige,	  ”Neej	  hvornår	  skal	  vi	  have	  det	  
der	  gymnastik?”	  

Maria:	  Når	  du	  så	  oplever	  de	  ikke	  har	  lyst,	  hvad	  gør	  du	  så	  ?	  

Miriam:	  Nej	  men	  jeg	  prøver	  jo	  BESTEMT	  at	  motivere	  dem	  …	  siger	  “kom	  nu	  med”	  og	  “nu	  skal	  vi	  lige	  prøve”	  
osv.	  	  (	  MEDBESTEMMELSE	  HJÆLPER)	  Og	  så	  få	  dem	  med	  i	  det!	  Så	  de	  for	  eksempel	  nogle	  gange	  vælger	  en	  
sang	  vi	  skal	  lave.	  Så	  kommer	  de	  for	  eksempel	  på	  skift	  ind	  i	  midten	  og	  skal	  bestemme	  -‐	  og	  der	  oplever	  jeg	  
faktisk	  tit,	  egentlig	  så	  havde	  ALLE	  lyst,	  så	  man	  egentlig	  kunne	  lave	  det	  50	  gange,	  men	  der	  er	  man	  jo	  så	  nødt	  
til	  nogle	  gange	  at	  sige	  nej	  nu	  fik	  du	  lov	  i	  dag,	  så	  er	  det	  nogle	  andre	  i	  morgen	  eller	  ...	  (siger	  hun	  og	  smiler)	  

Maria:	  Ja,	  lige	  præcis.	  

(lidt	  videre	  snak	  om	  sanglege	  og	  hvordan	  børn	  gerne	  vil	  inddrages	  og	  hvordan	  det	  også	  kan	  være	  
udfordrende	  at	  have	  en	  stor	  aldersspredning	  i	  børnegruppen)	  

Maria:	  Hvad	  tænker	  du	  så	  kan	  understøtte	  musisk-‐	  bevægelsesorienterede	  aktiviteter	  i	  forhold	  
organiseringen	  af	  den	  daglige	  praksis	  ?	  

Miriam:	  Nej	  men	  altså,	  noget	  struktur	  vil	  jo	  altid	  hjælpe	  lidt.	  

Maria:	  Struktur	  ift.	  hvad?	  

Miriam:	  Struktur	  ift.	  dagligdagen.	  At	  man	  har	  en	  aftale	  om	  at	  man	  prioritere,	  hvis	  man	  ligesom	  vælger	  at	  
man	  skal	  have	  morgengymnastik,	  så	  er	  man	  også	  nødt	  til	  at	  have	  de	  mennesker	  som	  skal	  til,	  tænker	  jeg.	  Og	  
også	  ift.	  hvad	  ledelsen	  prioriterer,	  at	  man	  gerne	  vil	  have	  krop	  og	  bevægelse.	  men	  det	  kræver	  lidt	  mere	  
personale.	  

Maria:	  Mmm,	  ja	  for	  det	  kræver	  lidt	  flere	  mennesker.	  

Miriam:	  Ja	  og	  så	  kræver	  det	  også	  lidt	  opbakning	  fra	  de	  andre,	  for	  selvom	  man	  er	  den	  der	  står	  for	  det,	  men	  
der	  jo	  også	  nogle	  der	  ligesom	  skal	  bakke	  op.	  Man	  kan	  jo	  ikke	  både	  være	  tissedame	  der	  skal	  løbe	  ud,	  trøste	  
og	  -‐	  altså	  er	  man	  på	  og	  man	  synger	  og	  man	  ligesom	  har	  overblik,	  så	  kan	  man	  jo	  ikke	  alle	  de	  der	  praktiske	  
ting	  vel	  …	  Så	  det	  er	  der	  altså	  nødt	  til	  at	  være	  styr	  på.	  

Maria:	  Så	  det	  vil	  sige	  en	  arbejdsfordeling	  ?	  

Miriam:	  Ja	  hvem	  står	  for	  hvad	  og	  hvorfor,	  en	  masse	  struktur.	  

Maria:	  Ja	  det	  tænker	  jeg	  også.	  
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Miriam:	  Ja	  også	  prioritering,	  hvad	  er	  det	  man	  prioriterer	  i	  institutionen.	  

Maria:	  Ja	  og	  tænker	  også,	  det	  behøver	  ikke	  altid	  være	  store	  fine	  flotte	  projekter	  man	  laver.	  

Miriam:	  Nej	  overhovedet	  ikke.	  

Maria:	  	  Det	  kan	  sagtens	  bare	  være	  en	  halv	  time	  her	  og	  der.	  

Miriam:	  ja	  helt	  sikkert!	  Og	  jeg	  tænker	  jo	  kombineret	  med	  frisk	  luft	  ,	  det	  er	  jo	  ekstra	  godt!	  At	  man	  både	  kan	  
få	  musik	  og	  bevægelse	  og	  frisk	  luft,	  det	  kan	  give	  noget	  både	  menneskelig	  og	  også	  psykisk.	  At	  få	  rørt	  sig	  det	  
er	  rigtig	  sundt.	  

Maria:	  Det	  er	  så	  bare	  lidt	  hårdt	  for	  stemmen	  hvis	  man	  skal	  stå	  udenfor	  og	  råbe	  op.	  

Miriam:	  Ja	  men	  det	  er	  det	  også.	  

Maria:	  Men	  du	  har	  en	  god	  stærk	  stemme	  har	  jeg	  bemærket.	  

Miriam:	  Ja	  men	  det	  har	  jeg	  nok	  (hun	  griner)	  jeg	  hader	  at	  høre	  mig	  selv,	  jeg	  er	  så	  skrap	  tænker	  jeg,	  jeg	  bliver	  
lidt	  skræmt.	  Jeg	  synes	  ellers	  ikke	  jeg	  er	  skrap.	  

Maria:	  Nej	  (smil)	  men	  den	  er	  god.	  Du	  har	  en	  masse	  “twang”	  på,	  så	  faktisk	  har	  du	  en	  supergod	  stemme	  til	  at	  
skulle	  undervise	  og	  komme	  igennem.	  

Miriam:	  Ja	  det	  har	  jeg	  nok.	  

Maria:	  Har	  du	  altid	  haft	  det	  sådan	  ?	  

Miriam:	  (	  …	  )	  nej	  det	  er	  nok	  noget	  der	  er	  kommet	  med	  tiden,	  for	  de	  første	  år	  hvor	  jeg	  underviste	  som	  
idrætsinstruktør,	  der	  tænker	  jeg	  ikke	  jeg	  kunne	  køre	  så	  ”voldsomt”	  som	  jeg	  kan	  nu.	  Der	  skulle	  jeg	  mere	  
tænke	  over,	  nu	  laver	  jeg	  en	  ting	  af	  gangen.	  Det	  er	  blevet	  mere	  bare	  naturligt	  at	  man	  kan	  de	  der	  ting.	  

	  

	  

 


