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Modul I – Kulturmøde og interkulturalitet 

Kulturmøde i en æstetetisk proces 
 

Vi har i vores feltarbejde arbejdet ud fra en 
problemstilling, som forlyder således: Hvordan 
skabes et kulturelt fællesskab i en børnegruppe 
med udgangspunkt i en æstetetisk proces? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Børnenes færdige selvportrætter 
 
Kulturbegreber 
Vi har i vores projekt arbejdet med det komplekse 
kulturbegreb, som beskriver kultur som noget, 
man gør. Kultur sker i interaktionen og mødet 
mellem mennesker. Det er den måde, vi handler 
og agerer på, der danner den kulturelle forståelse i 
praksis. Børnene har i processen derfor haft 
mulighed for at gøre brug af egne erfaringer og 
forståelser, som har dannet udgangspunktet for 
deres færdige produkter. Vi har ud fra dette 
forsøgt at fortolke deres produkter og skabt en 
mening herfra (Jensen, 2014, s. 48-49) 

 
Børnekultur 
Professor Stig Brostrøm definerer begrebet 
børnekultur som den kultur, børnene selv skaber. 
Han mener, at børnene fortolker verden på deres 
egen måde gennem deres egne erfaringer. I vores 
tilfælde bidrager børnene med disse erfaringer til 
kreationen af deres produkter (Brostrøm, 2001, s. 
87) 

Forløb 
   Børnene har den første dag lavet et individuelt 

selvportræt og præsenteret det for hinanden  
   På anden dagen har de lavet en stor fælles 

planche med alle de ting, de kan lide at lave eller 
generelt kan lide 

   Børnene blev præsenteret for materialer såsom 
tusser, blyanter, glimmer, klistermærker, fjer, 
blade og aviser 

   I aktiviteten deltog fem børn: Tre piger og to 
drenge i alderen 4 til 5 år. Det var vigtigt for os, 
at det var de ældste på stuen, som deltog i 
aktiviteten, da vi havde en formodning om, at de 
ville få mest muligt ud af processen og derudover 
kunne bidrage på bedste vis 

   Inden vi påbegyndte feltarbejdet gjorde vi os 
didaktiske overvejelser ved brug af en Smitte-
model. Her fandt vi frem til, at det overordnede 
mål for aktiviteten var at skabe et kulturelt 
fællesskab med udgangspunkt i en æstetetisk 
proces 

   En æstetetisk proces giver det enkelte barn 
mulighed for at reflektere, systematisere og 
forholde sig abstrakt til følelser og erfaringer. 
Med dette in mente oplevede vi, hvordan børnene 
gjorde brug af erfaringer i kreationen af 
portrætterne og planchen 

   Vores rolle i aktiviteten var derfor at skabe et 
trygt miljø for børnene og derudover være 
støttende og anerkendende i forhold til processen  

   Vores forventninger til børnene var, at de skulle 
være deltagende og modige i aktiviteten og 
samtidig have en sjov og positiv oplevelse og på 
bedste mulig vis skabe et fællesskab sammen 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 Børnenes færdige fælles planche 


