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MÅL OG RAMMER

 
Målet med denne aktivitet er at fremme børnenes interesse og
impuls for teater/drama verdenen. Man ville kunne bruge
denne aktivitet, før man skal se et teaterstykke, for netop at
fremme impulserne hos børnene. Målet er ydermere at sætte
gang i sanserne hos børnene og de skal arbejde med indtryk og
udtryk. 



Målgruppe
 

Vi har valgt at lave denne aktivitet med 
SFK børn/indskoling. 

Deltagerantal: 
Max 25, kan ændres alt efter målgruppe.
Fysiske rammer og materialer: 
Tomt lokale, måtter og tæpper. En passende børnebog alt
efter målgruppe og hvilke teaterstykke der er tilgængeligt. 



INDHOLD
 

TIL AT STARTE MED SKAL MAN FJERNE ALLE BORDE OG STOLE,
SÅ DER KUN ER ET GULV. NÅR ALLE MØBLER + DIVERSE ER
FJERNET SKAL VI SÆTTER MÅTTER PÅ GULVET. ALT EFTER
ANTAL AF DELTAGER SKAL VI SÆTTE MÅTTERNE PÅ EN BESTEMT
MÅDE, EKSEMPEL PÅ DE FORSKELLIGE MÅDER KOMMER
NEDENUNDER. 

SFK: 
HVIS VI HAR MED EN HEL KLASSE, CA. DE 25 ELEVER, SKAL VI
SÆTTE MÅTTERNE I EN CIRKEL DER FORBINDER HINANDEN.



Der skabes en rolig og harmonisk oplevelse hos børnene

fordi det udover hvor sanser, følelser og fantasi bliver

vækket til live og begynder at udvikle sig. Når et barn f.eks

tegner et andet barn på ryggen gør afslapningen at

tankegangen automatisk forbedres hvorefter fordybelsen

og koncentrationen bliver bedre udviklet under rolige

omgivelser. 



Her kan man argumentere for brugen af Malcom Ross’
model “opfattelse af dialektikken i den skabende proces”.
Hvor børnene er modtagere for et æstetisk udtryk
(historien) og hermed får et nyt indtryk hvilket de videre
arbejder på, og laver et nyt æstetisk udtryk via massagen
og til sidst har et endelig fornemmet form. Herefter kan
de så få et nyt æstetisk indtryk, som f.eks. kan være
teaterstykket. 

 



l

DEREFTER KAN MAN VIDEREUDVIKLE PÅ BØRNENES
IMPULS FRA TEATERSTYKKET OG ENDVIDERE LAVE
AKTIVITETER, SOM FORTSAT FØLGER MODELLEN MED
ÆSTETISK UDTRYK TIL NYT INDTRYK SOM KAN
GENOPTAGES OG UDBYGGES SOM FANTASIEN OG
PERSONALET LYSTER.



Vi kan også henvise til Malcolm Ross’ model for den kreative, skabende proces. Impulsen er i
centrum, som vi får både gennem mediet (historien) og massagen i sig selv. De bruger deres
kreativitet når de tegner/masserer hvilket de anvender deres fantasi til. Det er derfor en kreativ,
skabende proces vi sætter gang i hos børnene.   



Der er nogle ting, vi skal være opmærksomme på i forhold til udførelsen
af aktiviteten, hvis man f.eks. kigger på Malcom’ Ross model for
undervisning i kunstfagene. 
Impulsen sætter alt igang og for at vi kan sætte gang i dét skal vi have fat
i mediet, som er historien. Børnene er modtagere med deres sanser og
sætter udtryk på indtryk via deres fantasi og kreativitet. Det er vigtigt, at
fortælleren har en form for stemthed og er i stand til at påtage sig en
rolle der er troværdig - altså den håndværksmæssige kunnen. 



Ydermere er det essentielt at vedligeholde legeelementet i aktiviteten, der må gerne fnises
og grines, men man skal som pædagog holde en vis form for ro, da det også er en
afspændingsøvelse. Stemthed er også vigtigt for at vedligeholde et legeelement, da
pædagogens stemthed smitter af på børnene og giver mere lyst til at lære og deltage.
Desuden er stemtheden også en del af impulsen. 
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