
Workshop: ”Vigerslev vanderen” til børn i alderen fra 2-6

Børneworkshoppen er 6-8 uger lang. Vi går udendørs (når Corona er ovre, går vi også 
indenfor med maling på fødderne.) 

Formål med workshoppen:

Jeg ønsker arbejde med kunst og filosofiske spørgsmål i børnehøjde. Workshoppen skal 
være medvirkende til at opbygge robusthed hos børn. Hvordan den robusthed skabes hos 
børn i 2-6 år alderen, det er der mange institutioner der er opmærksom på. Det kan være 
gennem bevægelse og deres oplevelse med deres krop i forskellige omgivelser og forskellig 
akustik. Arbejdet med kunst ved påvirke børns process med at gå, kan være med til at blive 
klar over deres krop i rummet. Det kan udvikle deres egen identitetsskabelse. Jeg tager afsæt
i Per Schultz Jørgensen´social pædagogiske teorier- om nærvær, proces, inddragelse og 
normer. Jeg former workshoppen til hver enkelt institution, så den kan støtte op om 
aktiviteter der allerede er implementeret i institutionen.  

En workshop kunne se sådan ud: Først og fremmest møder jeg ind kl 9.00 og har 30 min til 
at rigge an til at lave workshops udendørs på en Corona venlig måde. Imens pædagogerne 
har morgensamling og briefer børnene om hvad der skal ske.
Derefter gør de børnene klar til at møde mig kl. 930, hvor end vi er i Kbh. skal det være nær 
institutionen og i en park eller grønt område; derefter sker dette: 

1. Så vi starter med at gå udenfor, og mærker hvordan det føles i kroppen at gå fx langsomt, 
med lange skridt eller korte skridt.

2. Derefter forsøger vi at tegne en bevægelse med vandringen, dvs går frem og tilbage i 
rundkreds og i 8-taller. 

3. Så snakker vi om, hvad vi hørte, da vi gik.

4. Vi prøver at gå som eksempelvis en politimand, en gartner eller et dyr, der går og græsser.

5. Efter at afprøve de forskellige måder, snakker vi om hvorfor de går, som de går.

6. Alt efter vejret går vi også uden sko på, for at mærke jorden med forskelligt underlag. 
Mudder, visne blade og græs, men også kunstgræs, i sand og asfalt kan underlaget.

7. Vi fortæller om hvordan det føles under fødderne.

       8. Sidste dag i forløbet maler vi med vores fødder. Jeg sørger for at have en rulle malerpapir.    
Afhængigt af vejret går vi med bare fødder eller sko efter de er dyppet i mudder. 


