
 
 
 

6. Kultur, æstetik og fællesskab 
Revideret september 2017 

 

6.1 Vores sammenhæng, forudsætninger og værdier i forhold til dette tema. 
 
I Tyttebærhuset lægger vi vægt på at skabe en kultur, hvor fællesskabet giver plads til den enkelte og hvor den enkelte 
også må indordne sig fællesskabets normer og værdier.  
I vores samfund er det individet der er i centrum. Det er en naturlig følge af samfundsudviklingen, at den enkelte skal 
kunne navigere i et væld af muligheder og klare dagens udfordringer i stort og småt. Samtidig har alle mennesker brug 
for fællesskaber. Vores vigtigste opgave som forældre og børnehave, er at lære børn at være i fællesskaber for hvad 
nytter det, at være rigtig dygtig, hvis ingen kan holde en ud?  
 
Læringsmiljøet er afgørende for børns dannelse til et menneske, der kan samarbejde med andre.   
Vi skal skabe rammerne for, at børn får mulighed for at mestre og gøre det i fællesskab med andre. 
Det er vigtigt for os at passe på ”vores børnehave”. Derfor ordner vi praktiske ting sammen med børnene – vi sysler 
med meningsfyldte ting. De voksne er rollemodeller og børnene er i ”mesterlære”. 
 
Vi vil gerne have at man bliver mødt af hyggelige rammer, hvor der er tænkt i æstetik og kreativitet. 
Vi skal tænke over, vores materialevalg og evt. montere det, så det løfter produktet, men det må ikke blive så pænt, så 
børnene ikke kan udfolde sig med deres egne udtryk. 
 
I Tyttebærhuset er vi stolte af den brede vifte af kulturelle udtryksformer vi tilbyder vores børn.  
Det er imidlertid ikke nok, at være stolte af produkterne, det har mindst lige så stor værdi, at der er kvalitet i processen – 
at børn også får plads til deres egne udtryk og ideer. 
På vores seneste personaledag, fortalte Iben From fra Silkeborg Bad om at lave udstillinger FOR børn.  
Vi vil gerne kunne tilbyde børnekultur på tre niveauer: Kultur for, med og af børn. 
Vi vil gerne benytte os af de tilbud kulturinstitutioner tilbyder os. Vi tror, at disse oplevelser er med til at skabe 
genkendelighed overfor kunst og kultur, når børnene møder det senere i livet. 
Børn og voksne bliver også inspireret af dette kulturmøde i vores hverdag, hvor vi laver ”kunst” MED og AF  børn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Børn besøger Aros. 

 
 
Der skal skabes plads til børns egne udtryksformer og leg. Samtidig er det også vigtigt, at se os selv som kulturbærere. 
Vi voksne har erfaringerne og har noget på hjerte, som vi gerne vil videreformidle, det er ting der har kulturel værdi for 
os – det kan f.eks. være sange og fortællinger.  
Vores aktiviteter og traditioner knytter sig til årets gang og vi holder årstidsfester.  
De voksne giver på denne måde børnene mulighed for at se og opleve en mangfoldig kulturel verden, de ikke af sig selv 
ville få øje på. 
Dette er eksempler på hvordan vi søger at skabe en kultur, hvor børn lærer opmærksomhed og at give plads til andre 
dagsordener end ens egne. 
 
Det har stor værdi for os, at alle børn, personale og forældre er involveret i årstidsfester og traditioner. 
Silkeborg kommune har en børnekulturpolitik, i forlængelse af dette har alle institutioner en såkaldt ”kulturvipper”.  
På denne måde holder vi os ajour med børnekulturelle tilbud og aktiviteter. Vi deltager i disse ting, når det er relevant 
for os. Læs evt. mere om dette på http://www.boernekultur-silkeborg.dk/forside eller på udoglaer.dk holder vi os 
orientererede om kulturtilbud til børn og daginstitutioner. Først og fremmest er det vigtigt for os, at få skabt en kultur og 
et miljø som er præget af gode oplevelser med hinanden i hverdagen. 



 
 
 

6.2 Mål for arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier 
 

• At børn får mulighed for at fortælle om sig selv og verden er identitetsskabende og vigtigt for det moderne 
menneske, der skal navigere i en verden i konstant forandring. 

• At tilegne sig vigtige og brugbare kompetencer indenfor de forskellige udtryksformer – det gælder både 
materialekendskab og brug af digitale medier. 

• At opleve glæde ved at udtrykke sig – derfor skal der være fokus på både produkt og proces. 
• At opleve sig selv som en del af et fællesskab, hvor man gør noget sammen og har noget at byde ind med i 

hverdagen og når vi holder årstidsfester, halvårstemaer etc. 
• Vi vil gerne overføre kulturarv til børnene – lære dem gamle og nye sange i hverdagen og vi vil gerne lære 

dem gamle traditioner i forbindelse med vores årstidsfester. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majfest 

 
 

Alle børn skal føle, at de er en del af fællesskabet:  
Netop det at lave noget sammen – at forberede en fest – at synge sammen – at sidde og hygge sig med at tegne sammen 
med andre– at snitte en stok i bålhuset og samtidig få en go’ snak om alt mellem himmel og jord – styrker den enkeltes 
personlige kompetencer og giver en følelse af at høre til. 
Det er i dette felt – når vi laver noget sammen, at de voksne har mulighed for at opdage, hvis et barn ikke har lyst til, 
eller ikke magter at deltage i fællesskabet.  
Det er så vores opgave, i samarbejde med barnets forældre, at aftale hvilke tiltag, der skal sættes i gang. 
Vi har som en helt grundlæggende værdi, at vi i Tyttebærhuset og Blåbærhuset får skabt en kultur, hvor børn trives og 
udvikles i et kulturelt fællesskab. 
Vi skal inspirere børn og lade os inspirere af dem og deres lege. 
 

6.3. Tiltag – Hvordan arbejder vi? 
 
Vores fælles kultur 
De voksne tilstræber at være tydelige omkring de normer der gælder i vores kultur og fællesskab i børnehaven. 
Der er normer for, hvordan børnene skal skabe plads til hinanden og normer der gælder i fællesskabet. Disse normer 
danner til sammen vores fælles kultur i Tyttebærhuset.  
Når vi færdes ude blandt andre mennesker f.eks. i bussen fra Blåbærhuset, lærer børnene hvordan man færdes i det 
offentlige rum, både i forhold til trafikken og i forhold til andre mennesker. 
 

Den kreative proces 
De voksnes opgave er, at skabe rammer omkring børnenes udfoldelser. ”Ved at begrænse sig bliver man mere kreativ”, 
mener vi.  
Eks: I Blåbærhuset er der ikke meget industrifremstillet legetøj. Børnene leger med ting fra naturen, sand, vand og 

gamle potter og pander. De er meget opfindsomme og udnytter deres helt naturlige fantasi og evne til at skabe. 

 



 
 
 

Vi er bevidste om, at det ikke er alle børn der af sig selv tegner og maler. Derfor har vi løbende projekter i gang som 
alle i gruppen på skift deltager i. Det er vores opgave at motivere og skabe interesse. En fælles sanseoplevelse er en god 
baggrund for at udtrykke sig billedligt: 
 

Eks. Børnene hører fortællinger om Sindbjerg og Stoubjerg på stedet.   

Hjemme i børnehaven bliver der tegnet og malet motiver fra Sindbjerg-Stoubjerg og området omkring Sejs. 

 

Gr. 2 – børnene har lavet en model af Sejs Svejbæk. Modellen er udstillet på borgerforeningens årlige udstilling. En 

dreng fortæller stolt far og storesøster om det, han har været med til at lave. 

 

En dreng fortæller sin mor om det billede vi laver af Sejs. Han fortæller, at han har lavet den ene halvdel  af Arriva-

toget. 

 

For både børn og voksne har det stor værdi, at være stolt af det man laver, at man har fået givet udtryk for noget, der er 
meningsfuldt for en selv og at man er i stand til at formidle det til andre. 
 
Vi lægger vægt på æstetiske læreprocesser, hvor der er en sanse-oplevelse som fundament. Det er også det vi kalder 
”dialogiske oplevelser” – at børnene har noget at øse af, når de skal genfortælle og udtrykke sig. 
 
Vi har et hjørne på Troldestuen, som vi kalder vores atelier. Rigtig mange børn kan lide at starte deres dag her med at 
hygge med at tegne og male.  
Vi har et udeværksted, hvor børnene hvor børnene kan fremstille deres egne ting i træ. 
 
Særlige aktiviteter og årstidsfester   
”Morgenmustik” Et særligt udtryk i Tyttebærhuset, det er en blanding af musik og bevægelse og vi har det en gang om 
ugen i vinterhalvåret, når det er muligt. Vi har af og til haft inspirerende forløb med lærere fra den kreative skole. 
 
Halv-års-tema: Fra januar til juni:. Alle arbejder med det samme tema og i planlægningen søger vi at arbejde med så 
mange forskellige kulturelle udtryksformer som muligt. Den lange periode giver mulighed for at få ideer til at blomstre 



 
 
 

og udvikle sig. Vi afprøver ideerne og fordyber os sammen. Både Blåbærhuset og Tyttebærhuset er med i 
halvårstemaet. Halvårstemaet slutter med et arrangement for forældre og børn. 
Det sidste halvårstema i 2017 hed ”Tusindkunst”. Vi valgte dette, fordi Århus er europæisk kulturhovedstad i 2017 og 
vi ville gerne arbejde med kultur på mange måder. Vi startede allerede i januar med at deltage i et kulturprojekt 
”Ønskeøen” og vi fortsætter med at arbejde med ”Face” (eks. Ansigter i Sand 
https://www.youtube.com/watch?v=6CkCncMsssA) 
 

 

Foto af selvportrætter, Otto er et næsehorn og Sandtegning. 

 

Fastelavsfest: Alle børn og voksne er udklædt og slår katten af tønden. 
Påskefest: Vi får æggekage og finder påskeharens æg. 
Majfest – Børnene kommer med blomster og grene hjemmefra og vi pynter en majstang. Vi danser om majstangen og 
synger sange.  
Høstfest – børnene har noget med hjemme fra haven til et fælles høstbord og vi synger høstsange og danser.  
Luciadag i Sejs kirke – de ældste børn laver luciaoptog. 
Fortællehule i blåbærhuset – I december har hver gruppe en uge i Blåbærhuset. 
Børnene laver hvert år en julegave til deres mor og far 
Juleafslutning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det lokale fællesskab: Vi deltager i borgerforeningens udstilling hvert efterår  
En tradition er også, at de ældste børn laver mad sammen med pensionisterne en dag i foråret. Vi synger også nogle 
sange sammen ved den lejlighed 
 

Til årstidsfesterne lærer børnene nogle sange og andre udtryk, som gentager sig hvert år. Til alle årstidsfester hører 

bestemte sang. Her er det fastelavnsfest og høstfest. På billedet fra høstfesten synger vi ”Husbonden sender Lasse ud”. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

En fortællekultur 
Julehulen i Blåbærhuset er et fint eksempel på den fortællekultur vi søger at skabe: 

 

Nogle dage før 1.december begynder vi at indrette 

fortællehulen i tumlerummet. Der bliver mørkelagt og der 

laves en skovscenografi med grangrene, trolde, nisser og vores 

udstoppede dyr. Rundt omkring er der lygter med lys. 

Julehistorierne handler om nisserne, dyrene, julemandes 

handske og deres juleforberedelser. 

I rummet er der en gammel telefon, hvor vi af og til har direkte 

forbindelse med selveste julemanden.  

Børn og voksne glæder sig hvert år til disse historier. 

 

 
 
 
 
 

Vi fortæller på mange måder: 
Børn og voksne fortæller om personlige oplevelser. Vi tager mange billeder i hverdagen og laver film og bøger. 
Vi laver små dramatiseringer i hverdagen. Det kan være en sang, der dramatiseres eller et eventyr.  
Udover at læse bøger, laver vi også ”Den levende fortælling” - En fortælling fra vores egen barndom, en ting vi har, 
eller en historier/eventyr vi kan udenad. 
 
Elektroniske medier til indtryk og udtryk 
Alle voksne i Tyttebærhuset har en Ipad, som vi bruger kreativt i små grupper. 
Eks. Når vi skal lave tegninger af noget f.eks. sommerfugle, der kan kravle på vores pralbønner – finder vi sommerfugle 

på nettet og taler om sommerfuglen og hvordan den ser ud. 

 

Eks. Gr. 2 børnene har nogle dage, hvor de går rundt i kvarteret og ser hvor hinanden bor og vi får lov til at gå ind i 

haverne og lege. Der bliver taget fotos på IPad til book-creater – I denne app kan der laves lydoptagelser, tekst og der 

kan skrives og børnene tegner evt. deres hus. Dette giver anledning til fortællinger om det derhjemme. 

Vi laver små animationsfilm over noget af det vi oplever eks. Ud i Sejs Se Tyttebærhusets YouTube konto. 

 

Foto: Skriver gækkevers, Skriver rulletekst til animationsfilm, Eventyret Rødhætte dramatiseres. 

 
Børn skal også stifte bekendtskab med skriftsproget som en kulturel udtryksform: 
Selvom børnene endnu ikke kan skrive, er de meget optagede af at skrive gækkebreve. De skriver så meget, som de har 

lyst til selv, og de voksne skriver resten. Mange af dem hjælper også hinanden. 

 
 

 



 
 
 

Tegn på at vi arbejder godt med målene 
 
At børn og voksne oplever et fællesskab omkring det at udtrykke sig 
At børnene fortæller andre børn og voksne om det, de har lavet – at de synger sangene, fortæller historierne de har hørt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At børnene gennem deres lege viser os, at de finder glæde og interesse for det vi præsenterer dem for. 
Eks: I forbindelse med den kommende temaafslutning og dansefest har de ældste børn øvet sig på Breakdance. En dag 

leger vi stopdans og vi kan her se, at mange af børnene har bevægelsesmomenter fra breakdance. 

Eks: Børnene giver hinanden gode ideer med at tegne sjove ansigter, på pair og på iPad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.5 Evaluering 
 
Hver gang vi sætter et nyt halvårstema i søen har vi forinden på P-møde beskrevet Mål, Tiltag, Tegn og Sammenhæng 
(SMTTE-modellen). Efter temaerne evaluerer vi samlet. Spørger bestyrelsen, forældrene om deres oplevelse.  
Vi skal stille os selv spørgsmålet: Var der en passende balance mellem strukturerede, voksenbestemte aktiviteter og 
børns egen kultur og udtryk? 
På et voksenniveau kan vi spørge: Nåede vi det vi ville og hvordan passer det med målene? Hvad har vi lært og hvad 
skal vi lave om næste gang? 
På børneniveau kan vi spørge: Hvad var spændende – sjovt – interessant – hvilke historier blev fortalt af børnene 
derhjemme? 


