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Temamøde 5:    

Den kreative og 

eksperimenterende 

proces i SFO´en

Temamøde om fritidspædagogik i SFO, 
Silkeborg, den 25. maj 2022

Kreativitet og eksperiment
Vicki June Sieling

Hvad er kreativtet

 Kreativitet er som begreb på én gang allemandseje og 
samtidig noget særegent. Alle har en idé eller fornemmelse af, 
hvad kreativitet er, uanset hvilken praksis de kommer fra.

 Alle kan være kreative til noget. Men det, der er kreativt i én 
sammenhæng, betragtes ikke nødvendigvis som kreativt i en 
anden. Alle praksisfællesskaber har deres egen forståelser af 
kreativitet, 

 f.eks. har Vestas én forståelse, Lego en anden og 
Kunstakademiet en tredje.



22-05-2022

2

kreativ kunstner, videnskabsmand, 
tyveknægt eller direktør. 

 Kreativitet som begreb eksisterer i vores tid inden for alle 
kunstarter, videnskaber, erhvervssammenhænge og 
praksisformer; man kan både være kreativ kunstner, 
kreativ videnskabsmand, kreativ tyveknægt eller kreativ 
direktør. 

 Der har været en lang tradition for at forstå kreativitet 

som noget, der primært er forbundet med kunstarterne, 
men i nyere tid, siden midten af det 20. århundrede, 
bliver kreativitet i højere grad knyttet til hverdagen, 
videnskaben og til almene niveauer, som f.eks. til 
udviklingen af eksisterende praksisformer

Kreative personer

Det kreative vurderes og defineres i relation til
den praksissammenhæng, det er udviklet i.

 Kupferberg, Feiwel (2006): kreativitet er et regimespecifikt fænomen. 
Han beskriver, hvordan kreativitet forstås forskelligt inden for det 
kunstneriske, det pædagogiske, det industrielle og det videnskabelige 
regime

 I kunsten handler det om at udtrykke sig, 

 i industrien om at producere noget, der helst skal skabe et 

masseforbrug. 

 videnskaben er optaget af kritisk at reflektere dybe sammenhænge og 
bidrage til et fagområdes kompleksitet,

 pædagogikken optaget af at formidle viden og i den forbindelse    at 
reducere kompleksitet

 Kreativitet, en flydende betegner åben for meningstilskrivning/ 
fortolkning
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Bevægelser i opfattelser:
Første udviklingsbevægelse

Den første udviklingsbevægelse går fra 
opfattelser af kreativitet som noget, der er 
knyttet til kunstarter og æstetik, over til 
opfattelser af kreativitet, som noget 
løsningsorienteret og knyttet til hverdagspraksis 
og videnskab.

Anden udviklingsbevægelse

Den anden udviklingsbevægelse går fra 
opfattelser af kreativitet som en individuel, 
medfødt egenskab hos den heldige 
enkeltperson over til en opfattelse af kreativitet 
som en almen forudsætning/tillært 
kompetence, alle har. 

Tredje udviklingsbevægelse

Endelig er der bevægelser mellem 
betragtninger af kreativitet som noget, der 
opstår spontant og uden for vores kontrol, 
drevet af guddommelige kræfter eller af 
personlighedsbestemte, spirituelle eller 
intellektuelle egenskaber til at betragte 
kreativitet som noget, der er opstået i sociale 
sammenhænge
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Kreativitet

 Et alment kompetencebegreb

 Vi skal være fleksible, omstillingsparate, initiativrige….og 
kreative

 Et nøgleord i erhvervsvirksomheder, politisk retorik og 
almindelig samfundsdebat

 Ikke længere forbeholdt kunst og æstetik

 En flydende betegner…åbent for meningstilskrivning og 
fortolkning

 Vicki Sieling, ”Organisering af en kreativ pædagogik” i Cecchin, D., 
”Barndomspædagogik”

Hvor kommer det fra??

Opstår i samspil mellem individ og kontekst (sociale 
betingelser, materialer og relationer spiller ind). En energi alle 
menneske har mulighed for at udfolde)

 Foregår i det små – ikke nødvendigvis som stor, 
banebrydende praksis…gradvis fornyelse af eksisterende 
praksis

 Vicki Sieling, ”Organisering af en kreativ pædagogik” i Cecchin, D., ”Barndomspædagogik”
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Konsekvens I:
Kreativitet ikke forbeholdt kunsten
 Når kreativitet ikke længere kun handler om leg, kunst og 

æstetisk produktion stiller det nye krav til pædagogikken

 Det handler nu også om problemløsning, læring, 
opfindelser og indstilling

 Det kreative skal hermed tænkes ind i alle øvrige 
pædagogiske aktiviteter

 Det ene behøver dog ikke at stå i modsætning til det 

andet – et både-og, det ene kan 
komplementere/stimulere det andet

 Arbejde med fx sanselige og kunstneriske udtryk stimulerer 
ideer og erkendelser som kan bruges når man 
beskæftiger sig med fx science og konstruktion

 Vicki Sieling, ”Organisering af en kreativ pædagogik” i Cecchin, D., ”Barndomspædagogik”

Konsekvens II:
En generel kompetencemulighed

 Denne forståelse af kreativitet åbner op for en 
forpligtelse for pædagogerne: at stimulere alle børns 
kreativitet

 Børn er kreative på forskellige områder – visuelt, rumligt, 
sprogligt, musikalsk, motorisk, etc – iagttagelse af 
børnenes præferencer og tilrettelæggelse i forhold dertil

 Vicki Sieling, ”Organisering af en kreativ pædagogik” i Cecchin, D., ”Barndomspædagogik”

Konsekvens III:
Kreativitet opstår i sociale sammenhænge/ 

kontekster

Opstår i sociale sammenhænge, hvor tilrettelagte, 
kontekstuelle og materielle betingelser fremmer kreative 
processer

 Fokus på institutionen som betinget kontekst for at 
kreativitet kan opstå

 Fordrer at pædagogerne er opmærksomme på de 

institutionelle betingelser, der tilbydes – rammerne. 
Inviterer de til, at barnet udfolder kreativitet?

 Vicki Sieling, ”Organisering af en kreativ pædagogik” i Cecchin, D., ”Barndomspædagogik”
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Kreativitet

”Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling. Det vil sige 
en evne til at se ting, idéer, problemer på en ny måde skabe nye løsninger 
på gamle problemer eller være helt nyskabende”  (Froda og Ringsted, 
”Plant et værksted” )

 Nyt for den enkelte (nyt i den sammenhæng, det er skabt i) VS 
historisk nyt

 Kun på det samfundshistoriske niveau kan vi tale om, at det 
kreative må have nyhedsværdi for de mange.

At finde på og skabe noget nyt

Konvergent og divergent tænkning
Joy Paul Guilford

Hvilket ord tænker du på, 

når du hører ordet ”fod”?

J.P. Guilford

 Den hyppigste respons er sko, stærkt efterfulgt af hånd, tå 
og ben. I Guilfords undersøgelse svarede 86 % et af disse 
ord. Kun én enkelt person svarede rotte, sne, fysik, hund 
eller hat. 

Guilfords konklusion var, at en person med en lav 
associationsbarriere har en større tendens til at tænke inden 

for et bredere spektrum af ord og muligheder og derfor har 
mulighed for at komme op med usædvanlige idéer. Man 
finder altså sine associations-tankerækker uden for feltet 
snarere end inden for et givent område.
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J.P. Guilford

kreative hjerner har en tendens til at 
lave usædvanlige associationer, fordi 
de bruger såkaldt ”divergent 
tænkning”.

Konvergent tænkning

Allerede fastlagte fremgangsmåder bruges i 
problemløsning

Gamle erfaringer tilpasses nye problemer

Én rigtig problemløsning

Man søger svaret

Tænkning i entydige årsagssammenhænge

 Ringsted/Froda, p.86 ”Plant et værksted”, 2004

Divergent tænkning

Vante rammer brydes

Der stilles spørgsmål, søges problemer/ideer, selvom 
andre er tilfredse med svaret

Nye ideer skabes let

Problem nedbrydes i dele og samles på nye måder

Der søges mange svar på samme spørgsmål
 Ringsted/Froda, p.86 ”Plant et værksted”, 2004
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Kreativitet kan planlægges
Vicki June Sieling

Kreativitet opstår ud af praktiske forhold, 
som kan planlægges

At skabe rammer, som inviterer 
kreativiteten indenfor i den pædagogiske 
praksis

Model over den kreative proces

En kreativ 
udfordring: tilpas 

forstyrrelse af 
det, vi kender

Et eksperiment 
(hvor sanser og 
fornemmelser 
bringes i spil

Nærvær og 
fordybelse 
(fokuseret 

opmærksomhed

Integration i 
praksis 

(social 
anerkendelse
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Kreativ udfordring

En mental udfordring, der er tilpas vanskelig, nødvendig 
og meningsfuld

Udfordre eksisterende færdigheder og tvinge os til at 
finde på nyt

Nødvendighed…en udfordring, vi ikke kan lade ligge

Det skal være meningsfyldt og betydningsfyldt

Kreativitet er ikke reproduktion, men at skabe…og skabe 
noget nyt

Nyhed, brud, kollission

Den kreative udfordring og Transcendens

 Kreative udfordringer opstår i spændet mellem 
konvergens (den kendte verden) og divergens (den 
mulige verden)

 I divergensen er der noget, der fjerner sig fra hinanden, 
bryder med det kendte

 Når vi krydser grænsen mellem det konvergente og det 
divergente opstår oplevelsen af transcendens –
gennembrud/overskridelse af eksisterende erfaringer, 
opfattelser, selvforståelser etc.

 For den voksne: at tænke ”ud af boksen”

- eller måske snarere med Lene Tanggaards

formulering: ”på kanten af boksen”                                    

Sanselige eksperimenter

 Den kreative proces er knyttet til eksperimenter med 
materialer. Det er gennem aktiv manipulation, at vi kan 
opdage disse tings egenskaber

 Bruger hoved og hænder til at skabe ”det, der kunne blive”, 
som vi ikke helt ved hvad er, men som vi har en gryende idé 
om

 Det er i prøveprocesser, at noget nyt potentielt kan opstå. 

 Vi er til stede i nuet/psykologisk nærværende….FLOW-tilstand
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Eksperimentet

 ”Eksperimentet skal ikke forstås som en form for 
fysikforsøg, hvor man i forvejen kan gætte det facit, der 
efterspørges, selvom det, der er kendt stof for nogle er 
ukendt for andre.

 Det er grundlæggende for værkstedsarbejde, at 
børnene selv er aktive. Det er deres hænder, der 

foretager handlingerne

 Som pædagog må man vente det uventede…

 Bo Dinesen, ”Indledning til værkstedsarbejde” i

 ”Værksted, natur og teknik”, red P. Mikkelsen m.fl, Kroghs Forlag 2007

Kreativitetsarbejdsmodellen
– Lene Tangaards bud

Eksperimenter 
og fuskeri

Fordybelse i 
traditioner 
eller fag

Modstand fra 
det materiale, 
der arbejdes 

med

Lene Tanggaard – det kreative er 
knyttet til materialet

Det kreative kan ikke lokaliseres som en psykologisk 

proces, som sker i den enkelte uafhængigt af den 
sociale kontekst

 Det kreative er knyttet til materialer og til eksperimenter 
hermed: at gøre noget nyt med materialerne (bredt 
forstået) og dernæst gøre sig tanker om dette nye

 Det kreative opstår ikke ud af det blå, men fremtræder 

i forbindelse med noget konkret.

 For at være kreative med noget, må vi vide noget om dette 
noget
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Modstanden og materialerne – Lene Tanggaard

 Som beskrevet af Ingold & Hallam (p. 3): “And because 
it is the way we work, the creativity of our imaginative 
reflections is inseparable from our performative
engagements with the material that surrounds us”.  

 Det er i kontakten med eller modstanden fra de 
materialer, vi arbejder med, at de nye ideer opstår. 

Tænkning opstår i interaktion med 
materialer – Lene Tanggard, 

 ”Hvert eneste levende væsen er – når det er vågent – i 
konstant interaktion med dets omgivelser. Det er 
involveret i en gensidig proces, hvor det gør noget ved 
objekterne omkring sig og modtager noget tilbage fra 
dem, indtryk, stimuli (Dewey, 1915; 2009, p. 39). 

Andreas Golder: ”Kreativitet?!, Bah!, 
jeg stjæler bare”. Lene Tanggard, 

Når jeg ser på et værk, så er det helt ligegyldigt, om der 
er tale om samtidskunst eller ej. Det afgørende er, om 
det er god kunst. Og de gamle mestre hænger jo der 
på museerne, og så er de en del af min tid, af nuet. Så 
jeg suger til mig som en svamp, fra alle kunstnere til alle 

tider – og fra alt, jeg ser og oplever. På værkstedet 
vrider jeg så svampen, og resultatet ser du her (I bad 
med Picasso, Tanggaard & Stadil, 2012).
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Fire pædagogiske opgaver  Vicki J. Sieling

1. Børn skal inspireres med pædagogiske 
udfordringer

2. Børn skal inviteres til at eksperimentere med 
verden

3. Der skal skabes en nærværskultur med plads til 
fordybelse. Fokuseret opmærksomhed

4. Kreative spor og bidrag skal integreres i 
pædagogisk praksis

Børn skal inviteres til at eksperimentere 
med verden

Andre måder at gøre tingene på

Nye materialer (farver, genbrug/skrot, 
naturmaterialer)

Nye teknologier

Dogmeregler (regler som den kreative 
udfordring skal løses under (du må kun male 
orange…”Tusindben”, Viborg)

Hvad er det, vi laver?
En opgavedidaktisk forståelsesramme
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Hvad er det, vi laver?

Fra defineret og planlagt arbejdsproces til hittepåsomhed

Hvad er det, vi laver?

Fra skabelon til skrottens uforudsigelighed

Hvad er det, vi laver?......et opgavedidaktisk indspark

Fra brugsgenstand i maskinudskåret træ til skulptur i fundet træ 
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To situationer

 Hvad skal vi lave 

Øøøøøh

 Eller

 Hvad skal vi lave

 I dag skal vi arbejde med  at udvikle vores eget vendespil

 At blive bedre til at give et pædagogisk intentionelt svar! Hvad skal være 
det fælles tredje i en pædagogisk aktivitet?

 En måde at angribe dette på er at anlægge et 

opgavedidaktisk fokus!

SFOen er barnet fri tid. 
Barnet bestemmer selv, 
hvad det vil lave, med 
hvem og hvor længe

SFO en er barnets fri tid. 
Barnet mødes med 

rammesatte, 
vedkommende, 
udfordrende og 

fællesskabsetablerende 
opgavestillinger 

Pædagogen er sådan en, 
der stiller rammer og 

materialer til rådighed

Den interessante og 
interesseskabende 

pædagog der peger på 
nye muligheder og 

sammenhænge og skaber 
udfordringer

Reproducerende 
tilgang
Beskæftigelse

Nyproducerende/ 
kreativ tilgang
Forpligtigelse

Opgavedidaktik – hvorfor er det relevant?

• Opgaver er tætte på brugernes fortolkning af 
pædagogens  intentionalitet

• Hvad skal vi lave?

• Har du taget den film med du lovede?

• Skal vi på tur i dag?

• Hvad vil du med mig?

• Hvilke forventninger har vi til hinanden?
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Problematisering af opgaven som 
fænomen

• Der er en vis usikkerhed og udfordring knyttet til opgaver vi kan 
ikke på forhånd vide hvor megen tid, dygtighed og indsigt der 
skal til for at udføre en opgave

• Der skal være en udfordring for at der er tale om en opgave.

• Der er mange forskellige opfattelser af hvad en opgave 
egentlig er.

Problematisering af opgaven som 
fænomen

• Jo mere man som pædagog mader sine brugere med 
opgaver desto mere kan man risikere at de udvikler sig til 
netop at forblive elever som bare venter på den næste 
opgave og som indstiller radaren efter hvad de tror 
pædagogen forventer (Ongstad 2004:176).

• I et udviklingsperspektiv er det vigtig at fokusere på hvordan 
brugerne kan udvikle sig fra at være dem der svarer på 
opgaver til selv at blive opgavestillere (Ibid.) Brugeren som 
opgavedesigner

Opgavers funktion

• Fra tankpasserpædagogik til aktiv 

deltagelse

• Opgaver kan bidrage til at give nyttige 
signaler om hvad som er vigtigt at 
arbejde med
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Hvilke?

Hvilke materialer, 
digital medier og
tegnverdener skal

benyttes I 
opgaveløsningen?

?

Hvad er
indholdet i

opgaven? 
Hvilket

læringspotential
e er der i

arbejdet med 
indholdet?

Hvordan?

Hvordan kan
opgaven løses? 

Hvordan skal
forventninger til
opgaveproces

og resultat
kommunikeres?

Hvem?

Hvem skal løse
opgaven?

Hvorfor?

Hvorfor stilles
opgaven?

Ahm, J.N. & Ringskou, L (2017). 

Læring som tegnskabende 
aktivitet – om pædagogens 

arbejde med læring og 
opgavedidaktik i den 

understøttende undervisning. I: 
Pædagogik i skole og fritid. Hans 

Reitzels Forlag

Udfordringen…hvor kommer den fra?

Det usædvanlige materiale

Den usædvanlige opgavestilling..at undres og 
skulle revurdere forestillinger

Det usædvanlige møde med kunsten

Det usædvanlige møde med teknikker

Det usædvanlige møde med teknologi og 
medier

Hans-Jörg Hohr, forholdet mellem barn 
og kultur

Gert Vorre, ”Musisk-æstetisk virksomhed og pædagogisk-didaktiske 
overvejelser knyttet hertil” i, 

”Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed”, red, David 
Tore Gravesen, Systime 2015
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Sko-
hoveder
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Hvad bogen rummer

Weird Dolls   (assemblage/skrotskulptur)
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Carl-Henning Pedersen, FUGLE
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Fællesskabet omkring den individuelle 
æstetiske proces

 Vi arbejder med samme udfordring – energien fra den fælles optagethed

 Det er lystfyldte og sjove processer med brede deltagelsesmuligheder, så 
alle har mulighed for at være med

 Vi bidrager ind i materialebank (på torsdag må I gerne medbringe…)

 Måske samarbejder man flere om en opgave

 Vi udveksler med hinanden – lader os inspirere af hinanden i processen

 Fællesgørelse: Vi gør vore resultater til genstand for samtale og refleksion. Vi
bliver synlige for hinanden. Det relative – det relationelle -
perspektivforskydninger

Full size animationsfigurer 
– forstudie til arbejde 
med dukkeanimation
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Jakson Pollock – ”Action painting”
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Actionpainting til egen 
musik

Ruminstallation med 
”kropsdele”
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Det organiske møder det uorganiske i 
ruminstallationen

De mærkelige dyr – på
land, i vand og i luften

De kollektive æstetiske processer

 At udfolde sig skabende i et trygt miljø og opleve glæden ved det

 I fællesskab eksperimenterer vi med, bearbejder og kommunikerer om 
oplevelser af verden. Lader os udfordre, undersøger og eksperimenterer. 
Der er tale om kollektive processer i et fælles potentielt rum, hvor 
deltagernes individuelle søgeprocesser konstant spiller sammen med og 
udfordrer den enkeltes fortolkningshorisont 

 Vi spejler os i hinandens udtryk….og i kulturens

 Vi betragter samspillet mellem egne og andres ideer og udtryk – der er flere
deltagere, der alle investerer viden, erfaringer og ideer. Alle er ”forbundne 
kar”

 Der er tale om åbne processer med brede deltagelsesmuligheder og et 
inkluderende sigte. Alle kan være.
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Teknologi og medier
Leg med robotter – her eksemplificeret med 
Sphero Bolt

Konstruktion af 
fantasifulde køretøjer 

med Sphero og Chariot



22-05-2022

26

Konstruktion af forhindringsbaner og 
væddeløbsbaner
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Bowlingbane med brug af ”Sling-shot” 
funktionen

Konstruktion af spil på 
baggrund af Sphero

Maleri med Sphero
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Multimodale produktioner

Hvad er multimodale tekster? 

 • ”En multimodal tekst er en tekst, der skaber mening 
gennem en kombination af forskellige modaliteter” 
(Løvland 2010). 

 • ”Når man kombinerer flere udtryksmåder (modaliteter) 
i en multimodal tekst, er det som at lægge flere 
transparente meningslag over hinanden. Ingen af 

lagene bliver forstået isoleret, men spiller sammen” 
(Løvland 2010).



22-05-2022

29

Multimodalitet

 Definition: Når meningsskabelse realiseres 
gennem samspil mellem flere modaliteter. Et 
multimodalt syn på tekster, kommunikation og 
læring implicerer (Iedema 2003): 

 1. Anerkendelse af andre modaliteter end 
sproget 

 2. Fokus på samspil og arbejdsdeling mellem 
modaliteter ved betydningsskabelse 

 3. Fokus på hvorledes forskellige modaliteter 
influerer på kommunikation og interaktion.

Billede
Faste billeder
Levende billeder

Ord
Det skrevne ord
Det talte ord

Lyd
stemme
musik
lyde

Animation som eksempel på 
multimodal produktion

 At arbejde med animationsfilm vil typisk indebære 
arbejde med alle modaliteter

 Animationsfilm kobler det analoge og det digitale. Der 
skal fremstilles animationsfigurer, kulisser, måske 
produceres egne lyde…og tingene animeres gennem 
fysiske forflytninger

 Arbejdet med animationsfilm åbner op for en lang 
række forskellige opgavetyper/delprocesser – og 
dermed også deltagelsesmuligheder ind i det fælles 
projekt

Arbejdsprocesser

 Udvikling af filmens ide…”historien”

 Udformning og produktion af animationsfigurer i 2- eller 3-D

 Udvikling og fremstilling af scenografi

 Fremstilling af storyboard

 Filmen optages (betjening af kamera (fx Stop Motion Studio) og den
praktiske animation)

 Filmen redigeres (fx WeVideo på Skoletube). Der laves speak, indlægges 
musik og lydeffekter, indsættes tekst

 Vi viser film for hinanden
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”Space splatter”, Claymationfilm
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”We´ll meet again”

”Holly”, 3-D animation film med figurer i 
softclay

Eksperimenterende animationsfilm  med brug af 
spejlingsfunktion og time-lapse/pixelation
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Fra digital til analog.
Fysiske versioner af kendte spil

 Som supplement eller alternativ til andre computerspilsaktiviteter kan I 
kaste jer over en fysisk version af nogle af de mest kendte spil. Børnene 
kan med fordel involveres i planlægningen, for de kender spillene rigtig 
godt og kan fortælle, hvad der er fedt ved dem. Der er nogle helt 
særlige gevinster ved at arbejde med computerspil som en fysisk aktivitet, 
bl.a.:

 Fysisk bevægelse.

 Leg på tværs af køn og alder.

 Muligheden for at gøre børnene til medskabere af spillet.

 Alle kan deltage – også de børn, der ikke kender spillet eller normalt spiller 
computerspil.

 Børn, der ikke normalt spiller computerspil, kan få en interesse for selve 
spillet eller for det at spille computerspil i det hele taget. (”Among us”,
”Minecraft” m.fl.)

 Se fx Fra_computerspil_til_fysisk_aktivitet.pdf (medieraadet.dk)

Just Dance
Fra reproduktion til selvproduktion

Graden af autonomi/lukkethed?

 Skal opgavestillingen gøres obligatorisk eller autonomObligatorisk

lukket

Der stilles 
bestemte krav til 

opgaveløsningen

Fx valg af musik

Autonom

åben

Børnene skal have 
mulighed for at 

skræddersy 
opgaven til dem 

selv

https://www.medieraadet.dk/files/docs/2021-02/Fra_computerspil_til_fysisk_aktivitet.pdf
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Just Dance  - lav jeres egen dansevideo

 Spil Just Dance, så alle kender konceptet

 2.Børnene deles op i grupper (2, 3 eller flere afhængig af koreografien)

 3.Brainstorm ift.hvilken sang der skal bruges, stemning, koreografi

 4.Lav koreografi og øv jer

 5.Film koreografien løst, så man kan huske det

 6.Finde kostumer (evt.sy, hvis der er stof til rådighed og man har mod på det)

 7.Lav baggrund, hvis ikke der er en god baggrund tilgængelig eller greenscreen

 8.Finpuds koreografien

 9.Film den endelige film

 10.Redigér filmen i WeVideo

 11.Vis det endelige resultat for de andre

Åbenhed i opgaven – det 
eksperimenterende fællesskab

Giver det mening at stille obligatoriske krav til opgaven, 
eller vil åbenheden i højere grad være motiverende?

Man vil altid kunne komme med forslag og anvisninger 
om retninger, valg og teknik og på anden måde 
stilladsere efter behov

“Både pædagog og børn er i en situation, hvor alt det de 
kan og ved, stilles til rådighed for den fælles undersøgelse 
sammen med alt det, de endnu ikke kan og ved. 

Dette kaldes for det eksperimenterende fællesskab”.

(Kilde: Thestrup, Pædagogisk Ekstrakt nr. 1, p. 5, 2012)

Klaus Thestrup, ”Det eksperimenterende 
fællesskab”
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Makey Makey

Makey Makey

Skala-projektet
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Skala og digitale mediers egenskaber

 En karakteristisk egenskab af de moderne digitale 
medier er, at de på en nem måde gør det muligt for 
børn at fastholde, variere og manipulere visuelle og 
auditive situationer i rum og tid. 

 Børnene får rige muligheder for at gøre objekter eller 
kroppe større eller mindre, gestus, mimik og bevægelse 

langsommere eller hurtigere, lydene monotone eller 
flygtige, osv. 

 I projektet eksperimenteres der med disse digitale 
egenskaber. Former, farver, lyde, rytmer eller størrelser 
skal forandres skalamæssigt ved hjælp af digitale 

medier.

Projektets formål

 at indsamle ny viden om på hvilken måde digitale medier 
kan bidrage til at fremme børns visuelle og auditive sensibilitet 
over for kroppen og den tingslige verden. 

Gennem skalaeksperimenter at undersøge om børns syn- og 
lyttevaner kan udfordres gennem de digitale mediers 
muligheder og hvilke æstetiske erfaringer eller 
erkendelsesmuligheder, der derigennem kan tilegnes.

 Er det er muligt at skærpe børns opmærksomhed og 
åbenhed mod omverdenens mangfoldighed ved at 
percipere det virkelige og eksperimentere gennem det 
digitalt mulige. 

 bidrage til udviklingen af en æstetisk pædagogisk 
mediepraksis i SFO og klubtilbud.

 Bidrage til udvikling af didaktik omkring digitale eksperimenter 
i pædagoguddannelsen

Projektet
 En del af datamaterialet bygger på et billedforløb over 

9 dage (2 timer hver gang) med en gruppe på 8 børn 
fra 3. kl. i Paletten - en SFO beliggende i Herning midtby. 
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Hænder

 I arbejdet med billederne af hænderne er børnene blevet 
udfordret til at prøve at finde usædvanlige vinkler – nye 
måder at se hænder på. 

 De første billeder var rent beskrivende. Hånden set lige på. 
Her handlede det meget om at vænne sig til at bruge 
kameraet i en fokuseret proces.

 Da dette var prøvet, og vi samtidig havde opfordret børnene 
til at prøve at finde nye optagevinkler, eksperimentere med 
afstande, udsnit, sammenhænge etc, begyndte billederne at 
ændre sig. Ret hurtigt fandt børnene ind til betydningen af 
det at eksperimentere 

2 piger studerer, hvordan en hånd ser ud, 
når den griber om et håndtag. Ser den fra 
forskellige vinkler – også nedefra.

De har kort forinden prøvet at tage billeder af en 
hånd, der har fat i lågen på et tørreskab…indefra

Forhold, som 
børnene selv var 
opmærksomme på: 
”I starten tog vi bare 
nogen normale 
billeder”
Måder at se på og i 
forlængelse af dette 
billedskabende 
processer er habituelt 
forankrede og 
intentionen var, at 
udfordre disse vaner.

Habituelle vaner
 Forhold, som børnene selv var opmærksomme 

på: 

 ”I starten tog vi bare nogen normale billeder”

 Måder at se på og i forlængelse af dette 
billedskabende processer er habituelt 
forankrede og intentionen var, at udfordre 
disse vaner.

To piger studerer et billede på skærmen: Der er 
forskel – hvis man tar helt tæt på, bliver den stor



22-05-2022

37

Skala - et SFO forsknings- og 
udviklingsprojekt 

19. maj 2022

109

Afrunding: Mit oplæg kunne måske give 
anledning til refleksion over

Møder børnene 
ting, der bryder 

med deres 
forventninger og 

udfordrer ?

Lader vi 
børnene møde 
usædvanlige 
materialer?

Er der plads til 
fordybelse og 

længerevarende 
processer

Arbejder vi med
kollektive
æstetiske
processer

Benytter vi os af 
de muligheder 

der er for at 
koble det 

digitale med det 
analoge?

Gør vi os selv til 
interessante 

voksne?

Arbejder vi med 
de kreative 

muligheder, der 
ligger i 

multimodale 
processer

Indgår vi 
sammen med 
børnene i et 

eksperimenteren
de fællesskab?

Lader vi
aktiviteter tage

afsæt i
inspiration fra

kunsten

Eksperimenterer 
vi med 

teknologi?

Inviterer vi 
kreativiteten 
indenfor i de 
aktiviteter, vi 

laver

Bygger vores 
aktiviteter på 

kendt stof med 
kendte 

materialer…og
kendte 

processer?

Proces og formulering af øvebane i praksis

 1. Hvad er jeg blevet særligt optaget af i dag i forhold til kreative og 
eksperimenterende processer i det fritidspædagogiske rum?

 2. Hvilke hypoteser kunne min nysgerrighed medføre i relation til min 
praksis, og hvilken øvebane kunne være relevant at igangsætte for at 
undersøge mine hypoteser?

 3. Hvad vil jeg arbejde henimod eller opnå gennem øvebanen? (mål 
ift. min egen faglighed,

mål ift. børnene)?

 4. Hvilken forberedelse kræver øvebanen, hvordan deler jeg med 
mine kolleger, og hvilken hjælp har jeg brug for fra min leder (tiltag)?
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