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Københavns  
Kommune

Af Janne Eriksen, pædagog, og pædagogisk tovholder i Forfatterhuset, Klynge NB C

Denne artikel er speciel på den måde, at vi mest lader billederne tale 
– fordi de viser det, institutionen gerne vil se: Børn der morer sig, 
bruger og udvikler deres kreativitet, viser glubende nysgerrighed på 
kunst og videnskab – og gør det i sociale fællesskaber.

Forfatterhusets pædagogiske fundament er me-
get inspireret af den pædagogiske filosofi fra 
Reggio Emilia. Det betyder:
 · Vi tager udgangspunkt i dannelsen af det rige 

og kompetente barn, og at alle børn fødes 
med 100 sprog, en rigdom af egenskaber og 
potentialer, en nysgerrighed og kreativitet, 
som aldrig må underkendes eller svigtes. 

Projekt Biler for en gruppe 4-5 årige
 · En børnegruppe besluttede på et tidspunkt at de 

ville bygge en Ferrari. Endda en ’Fremtids Ferrari’!
 · Magne, Viggo, Jonathan og Emil på 4-5 år 

var med fra januar 2019 til juli 2019 i Forfat-
terhusets værksted på 2.sal, hver tirsdag og 
fredag fra kl.9.30-10.45.

 · Værkstedet rummer en masse ReMida mate-
rialer (:Genbrug), sorteret i kasser fra gulv til 
loft, med en materialerigdom som pirrer san-
ser og skabertrang. Desuden et arbejdsbord 
og plads til at lege på.

 · Børnene kunne selv vælge materialer til pro-
jektet, hvilket gav anledning til mange overve-
jelser og undersøgelser. Vi startede hver gang 
med at mødes ved bordet og tale om, hvad vi 
lavede sidste gang, om hvordan vi havde det, 
stort og småt, mens vi drak vand og spiste lidt 
frugt (eller kiksJ.) og meget andet.

 · Dernæst gik vi i gang med ”arbejdet”, og når vi 
ikke kunne koncentrere os mere, og var ”mæt-
te”, så legede vi – hvilket var en afgørende og 
bærende del af projektet. Drengene arbejdede 
først selvstændigt og senere gruppevis.

 · Børnesynet bygger først og fremmest på, at 
børnene ses som stærke ressource-personer 
med mange kompetencer. At de får mulighed 
for at se og opleve og undres og begejstres.

 · Vi arbejdede først individuelt, og drengene 
lavede hver deres egen ”Fremtids bil”.

EN BILLEDHISTORIE OM EN BØRNEHAVE MED DRØN PÅ

HOS OS HAR BØRNENE 100 SPROG 
– VORES MÅL ER, AT DE SKAL BRUGE DEM ALLE
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Den færdige Ferrari. Resultatet af et halvt års ihærdig indsats. Om de var stolte og glade? OM!

 · Der blev malet, limet, klippet, og de skilte 
gamle telefoner, tastaturer, babyalarmer, Di-
sko lamper ad, så vi kunne bruge ”indmaden” 
til for eksempel motorer.

 · Magne havde tidligere i projektet snakket om, 
at vi sammen skulle lave en stor bil, hvor vi 
allesammen kunne sidde i. Den ide var vi alle 
klar på, og vi besluttede os for, at drømme 
stort og arbejde ud fra mottoet: ”Go big, or 
go home”!

 · Ferrari’en er skabt af papkasser, gaffatape 
(”gafletape”, som de kaldte det) og pa-
staskruer, alverdens ReMida materialer – hjul 
lavet af grammofonplader, jetmotorer af store 
plastikspande, udstødningsrør af køkkenruller, 
motor af pasta skruer.

 · Den havde trådløst rat, så man kunne ligge 
ned og styre, en bærbar computer, hvor der 
blev vedhæftet fotos af steder, man kunne 
køre hen. Den blev udstyret med fjernbetje-
ninger, således at alt kunne styres fra bilen, 
også vejr og vind. Der var kæmpe jetmotorer 
bag på, som gjorde det muligt at skyde en 
fart, som aldrig før var set. Til det brug var vi 
faktisk i en “vindtunnel” for at teste forskel-
ligt. 

 · Vi har undervejs leget, bygget bilbaner, for-
hindringer, loops og ramper. Der er blevet 

testet og prøvekørt i en uendelighed, og vi 
blev aldrig trætte af det! Vi har spillet om 
transportmidler. 

 · Viggo havde fået nye løbesko, som han men-
te kunne løbe lige så stærkt, som en Ferrari 
kunne køre. Det skulle vi afprøve. Vi udstyrede 
vores løbesko med ”ild og flammer”, vi afprø-
vede og filmede vores ”racerløb” med iPad, 
tog tid og målte derefter løbedistancen. Alle 
4 drenge løb stærkt, men efter at have regnet 
frem og tilbage blev vi enige om, at Ferrari’en 
dog var hurtigst. Men hold da op, hvor var de 
alligevel hurtige, løbeskoene!

 · Vi lavede til sidst en Biludstilling for foræl-
dre, søskende, bedsteforældre og kammera-
ter. Drengene bestemte menuen (vandmelon, 
grisinni stænger, kiks og saft). De var værter 
og fortalte stolt. Dokumenterede med fotos, 
rekvisitter, bøger, skitser og tegninger. En 
fantastisk dag og afslutning på projektet, og 
bilen blev efterfølgende stående i fællesrum-
met en uge, hvor drengene kunne invitere de-
res venner til præsentation og til leg i bilen. 

 · Som billedet i starten af artiklen viser, fik vi 
en dag efter projektet besøg af Leon (se bil-
lede side 43) med en Ferrari – det var stort!

 · Projektet er planlagt med udgangspunkt i bør-
nenes alder (4-5 år) og udviklingsniveau. 
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 · I denne alder er børnene i stand til at kunne 
fordybe sig i længere tid og de øver sig i de 
sociale spilleregler, forhandlingsstrategier, 
rolle- og regellege.

 · De evner at sætte sig ind i andres behov, ople-
velser, og hvad de tænker og forstår, at andre 
kan opfatte en situation anderledes end dem 
selv (empati).
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 · De er nysgerrige, reflekterende og ”videns-
begærlige”, har mod på og lyst til at lære nyt.

 · De kan vente på tur og de kan lytte til andre.
 · De kan forstå kollektive beskeder.
 · Men vi laver jo også meget andet kreativt end 

fremtidsbiler!
 · Børnene udfolder sig gennem kunstneriske og 

kreative projekter, drama/teater, kroppen og 
fysiske udtryksmåder, sanseintegration, sang, 
musik, leg, forskning, fordybelse, det verbale. 

 · Vi ser/bruger rummene som den 3. pædagog, 
vi skaber ”rum i rummet”, og en indretning, 
som stilladserer og understøtter børnenes leg. 
Legestationer og legezoner, der tydeliggør og 
fortæller, hvad kan man her? 

 · Gennem dokumentation fortæller og deler vi 
sammen med børnene deres liv og hverdag i 
Forfatterhuset. Vi synliggør praksis og ople-
velser via fotos, film, fortællinger, ”kik-kas-
ser”, udstillinger og Barnets Bog.

Børnene er vilde med det, de kan lave! – og 
det er vi også.

Forfatterhuset

Edith Rodes Vej 2

2200 København

Tlf. 33661600

Mail: BW7U@kk.dk

Leder Heidi Blæhr Anthonsen


