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Tegneværksted og livsfortællinger 

 

Ved bearbejdelsen af vores materiale fra feltarbejdet på Modul H, havde vi særligt fokus på børns 

trivsel. I et interview med en pædagog og ved observation af dagligdagen i institutionen, så vi at 

pædagogerne mente, at det at blive set og hørt er en vigtig forudsætning for trivsel i institutionen. I 

vores interview med en pædagog udtaler hun sig følgende: 

“Trivsel det er, at man bliver set hørt og forstået som den man nu er.” 

Vi har derfor i vores interventionsprojekt haft til formål at give børnene mulighed for at udtrykke 

sig og det pædagogiske personale mulighed for at se og høre børnenes fortællinger.  

 

Vi har i vores feltarbejde beskæftiget os med børnehavebørn i alderen 3-5 år, med henblik på at 

observere trivsel gennem æstetiske læreprocesser, i form af en tegneaktivitet. Vi udførte vores 

aktivitet i Den integrerede institution Holmegården med i alt 8 børn. Vi sad i et rum for os selv, 

hvor vi ikke blev forstyrret af udefrakommende. Vi havde stillet papir, farveblyanter og tuscher til 

rådighed, som børnene frit kunne tage af. Vi forklarede børnene at de skulle tegne hvad der gjorde 

dem glade. Under tegneaktiviteten begyndte børnene at fortælle om sig selv og deres liv. Vi fortalte 

derudover også om aspekter af vores hverdagsliv, for at invitere børnene til at fortælle om deres. 

Der var altså en gensidig udveksling af fortællinger under vores aktivitet. 

 

Det komplekse kulturbegreb: Ved det komplekse kulturbegreb, kan kultur forstås som praksisser 

og logikker der optræder i en given social sammenhæng. Det er ved at gentage og opretholde 

bestemte praksisser og logikker, at kultur skabes. Kulturen bliver noget mennesker gør, i stedet for 

noget de er. (Jensen I. , 2014, s. 47-48) Vi forsøger at skabe et indblik i børns hverdagsliv, ved at 

give dem mulighed for at fortælle om de praksisser, der findes i deres hverdag.  

 

Interkulturel kompetence: Evnen til, at agere i flerkulturelle sammenhænge. Ved at opøve 

interkulturel kompetence, udvikler man forudsætninger for at kunne tage fagligt stilling til, hvilken 

betydning kultur har i forskellige situationer. Det kræver at man har en åben og respektfuld tilgang 

til andre menneskers syn på virkeligheden, selvom disse kan stride mod ens eget syn på 

virkeligheden. (Jensen I., 2014, s. 13) Vi har i vores aktivitet haft fokus på at være nysgerrige i 

mødet med børnene og deres oplevelser og fortællinger.  
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