
 

 

 

 

Skovsnogen – Deep Forest Art Land 
Forslag til formidling 
Til daginstitutioner, børnehaver og førskolegrupper  



   

  

 

Introduktion 

I Skovsnogen - Deep Forest Art Land er udgangspunktet, at børnene har mulighed for 

at undersøge såvel værkerne som naturen ud fra deres eget udgangspunkt. Målet er, at 

de får muligheden for at blive optaget af det, som falder dem ind, og på den måde, 

som opstår. 

Den voksnes rolle er således primært at være den, som understøtter nærværet, både 

ved at stille sig til rådighed, men også i den dialog, der opstår. Udgangspunktet er, at 

alle tilgange og alle spørgsmål er tilladte, og at der ikke findes nogen definitive svar - 

alt kan tænkes. 

 

 

 

  



   

  

 

Inden I begynder 

Den følgende øvelse er god måde at starte besøget på:  

Øvelsen udføres på et åbent areal, som er egnet til, at alle kan ligge udstrakt på jorden, 

evt. bøgeskoven ved siden af P-pladsen (pkt. 33 på kortet) eller ved Thoreaus hytte 

(pkt. 26). 

Alle lægger sig ned på ryggen og lukker øjnene – det er vigtigt, at alle de voksne også 

deltager i øvelsen. En af de voksne har rollen som den, der styrer øvelsen. Tal med 

dæmpet stemme og henled opmærksomheden på de sanselige indtryk, som 

umiddelbart er til stede: Lydene fra skoven, kroppens vægt mod underlaget, køligheden 

mod huden, det, der kan sanses med hænderne, vinden mod huden, åbn evt. øjnene og 

kig mod himlen og trætoppene.  

Efter ca. 5 minutter lad stilheden tage over, og lad børnene og de voksne ligge i ca. 5 

minutter eller mere afhængig af respons. 

Øvelsen har til formål at åbne for sanserne, så alle er sanseligt til stede i oplevelsen og 

klar til at være nærværende.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



   

  

 

Organisering af resten af turen 

Erfaringsmæssigt virker det bedst at have små grupper af børn, som går i hver sin 

retning, så der er ro til oplevelsen og tid til dialogen. Undgå, at holdene kommer til at 

gå lige efter hinanden; spred jer i stedet ud på forskellige ruter, så hver enkelt gruppe 

har tid og rum til at opleve.  

Det kan evt. være en mulighed at lave en base med aktiviteter ved Det Gotiske Skur 

(pkt. 37 på kortet) og tage børnene ud derfra. Dette gør det muligt at lade nogle af 

børnene blive tilbage, så de voksne, som går, kan have mindre grupper med sig. Senere 

i dokumentet vil der være eksempler på aktiviteter, man kan lave med børnene ved 

basen.  

 

Valg af kunstværker: 

Det kan være vanskeligt at forudse, hvordan børnene reagerer på de værker, I kommer 

til at møde i Skovsnogen. Det kan være svært at vide, dels hvad børnene forbinder med 

det, de ser; og dels hvordan børnene påvirker hinanden. Derfor betyder det heller ikke 

så meget, hvilken rute I tager. Det vigtigste er som sagt, at I går spredt, samt at I som 

voksne er åbne og opmærksomme. Børnene vil ganske af sig selv blive hængende ved 

de værker, de bliver optagede af.  

Børnene har som regel ingen forudgående forståelse af, hvad Skovsnogen - Deep 

Forest Art Land eller kunst generelt er. Desuden har de endnu ikke nogen kultur, der 

dikterer, hvordan de skal opleve kunst eller agere i noget, som på nogle måder kan 

minde om et museum. Deres tilgang vil derfor være undersøgende og 

eksperimenterende, ligesom de vil have deres egen logik omkring værkerne, og hvad 

de kan og bør bruges til.  

Jeres opgave som voksne er primært at understøtte denne undersøgende og 

eksperimenterende tilgang blandt andet gennem den dialog, som I har undervejs - 

f.eks. ved at undre jer sammen med børnene. Et centralt omdrejningspunkt er at huske 

på, at der ikke findes noget konkret facit, samt at de svar, vi eventuelt finder, afspejler 

os selv, og hvem vi er: Jeg kan kun spejle mig ud fra den baggrund, jeg selv har. Det 

gør børnene også, og det er netop det, der er formålet at fremme. 

Det er tilladt at dvæle ved tingene, I når det, I når, der er ikke et bestemt antal værker, I 

skal nå at se. Desuden er det også tilladt at røre ved tingene, så tøv ikke med at 

opfordre børnene til at undersøge de ting, I møder undervejs.  

Anbefaling: Vi anbefaler, at hele eller dele af det pædagogiske personale besøger 

Skovsnogen – Deep Forest Art Land på forhånd for at få en fornemmelse af stedet.  

 

 

 



   

  

 

Tilgang til dialogen 

Dialogen med børnene er det vigtigste og mest givende ved et besøg i Skovsnogen - 

Deep Forest Art Land. En mulig tilgang til dialogen kan være: 

▪ Kig! Snak om, hvad I kan sanse: dvs. se, høre, mærke, lugte… Husk, at man 

gerne må røre ved genstandene. 

 

▪ Lyt til, hvad børnene siger! Sæt ord på deres iagttagelser: ”Det var en sjov lyd, 

den sagde.”  

 

▪ Brug åbne svarmuligheder, der leder videre i dialogen: ”Hvad tror du, det er?” 

”Hvordan ser den ud?” ”Hvad ligner den?” ”Hvorfor mon den står her?” Hvordan 

mon de har lavet den?”  

 

▪ Opfordr børnene til selv at undersøge og komme på muligheder! Sig gerne: ”Det 

ved jeg ikke” ”Måske er det…?” ”Hvad tror du?” Hvad synes du?”  

 

▪ Undlad at falde i ”voksenfælden”: dvs. at komme med fakta-udredninger, fordi 

du som voksen føler, du skal levere svarene; husk, at det vigtigste i denne 

proces er at undre sig. 

  



   

  

 

Aktiviteter ved basen 

Herunder vil vi komme med nogle eksempler på øvelser, man kan lave med børnene, og 

som er særligt relevante, hvis man lader en gruppe af børn blive tilbage ved Det 

Gotiske Skur (pkt. 37 på kortet), mens de andre er på ekspedition rundt i skoven.  

 

Hulebyggeri 

Det er altid en nem og succesfuld aktivitet at bygge huler med børnene. Find grene på 

jorden, pluk enggræs og saml blade. I kan evt. med bringe reb og lignende hjemmefra.  

 

Tegn på træerne 
Materialer: Gadekridt 

Tegn på træerne med gadekridt. Vælg et 

træ, hold om det og giv det et kram. Vælg 

en farve og tegn løs, gerne hele vejen 

rundt om træet og gerne i samme område.  

Til sidst vil I have skabt et fint og farverigt 

lille skovområde.  

  

 

 

Lav gipsaftryk 
Materialer: Gips, vand, salt, skåle, skeer, ståltråd til ophæng, evt. pap, evt. ler 

Lav gipsaftryk af spor, I kan finde (jeres egne, andres, eventuelle dyrs eller lignende). 

Aftryk sættes bedst i en blød overflade som f.eks. mudder, brug evt. pap til at lave en 

afgrænsende form. 

Gipsen røres – put en smule sat i, så størkner det hurtigere. Find sporet, afgræns det 

evt. med pappet, og hæld gipsen ned i det. Sæt ophæng i, når det er størknet lidt.  

Alternativt kan I også tage ler med, som I deler i små stykker og bruger til at lave aftryk 

af en overflade, som I så kan lave gipsafstøbningen i. 

 

  



   

  

 

Tegn lyde 
Materialer: Papir, blyanter/tegnegrej 

Tegn de lyde, I kan høre. Lyt! Hvad kan I høre? Det kan også være en anden sansning, 

f.eks. dufte, bare ikke det, I ser. Øvelsen går ud på at tegne LYDEN, dvs. at lave et 

visuelt udtryk for lyden, og ikke blot tegne det, som laver lyden.  

Eksempler: 

    
Solen mod huden  Lyden af en fugl  Lyden af en bil, der kører forbi 

 

Lav gnideaftryk 
Materialer: Papir, farvekridt med god afsmitning 

Vælg en interessant overflade, f.eks. et træ, en 

skulptur, bordet eller lignende. Læg papiret hen 

over overfladen. Gnid farvekridtet mod papiret 

som vist på billedet til venstre (med den lange 

side nedad).  

 

 

Find smådyr 

Hvis årstiden er til det, kan I gå på jagt efter smådyr i skovbunden. Vend træstubbe 

eller sten, og se, hvad I kan finde.  

På dette link kan I se eksempler på nogle af de dyr, som lever i skoven og på engene 

omkring Skovsnogen - Deep Forest Art Land: http://www.skovsnogen.dk/local-wildlife  

 

Fri leg 

Ofte vil en del af børnene blot være optagede af at lege og udforske området på egen 

hånd, hvilket naturligvis også er vigtigt. 

  

http://www.skovsnogen.dk/local-wildlife


   

  

 

Praktiske oplysninger 

Det er gratis at besøge Skovsnogen - Deep Forest Art Land med sin institution, men 

det er vigtigt, at man på forhånd anmelder sit besøg på mail til 

skovsnogen@hotmail.com med antal af personer, tidspunkt, samt kontaktoplysninger. 

Dette bruges blandt andet til dokumentation af besøgsantal.   

I kan finde et kort over værkernes placering på dette link: 

https://drive.google.com/file/d/0BxnnOFvKfVv2dDV1ek1LS1gwa28/view  

Det er desuden muligt at få et speciallavet undervisningsforløb, som kan udformes efter 

netop jeres behov. Dette varetages af Kristina Taaning, som er uddannet lærer og 

daglig leder af Skovsnogen - Deep Forest Art Land.  

 

Priser: 

FORBESØG i jeres institutioner for det pædagogiske personale. 

Varighed: ca. 1 time 

Her gives en introduktion til Skovsnogen Deep Forest Art Land, samt kort gennemgang 

af undervisningsmaterialet.  

450 kr. + evt. transport 

EKSPEDITION med guide(r) i Skovsnogen Deep Forest Art Land: 

Tidsramme: 09.00-13.00 (kan tilpasses jeres behov) 

Varighed: ca. 4 timer (ekskl. transport) 

1200 kr. for op til 30 børn 

1800 kr. for op til 50 børn  

 

Er I interesserede i at benytte tilbuddet om et speciallavet undervisningsforløb, eller vil 

I høre mere, så kontakt Kristina Taaning på mail: skovsnogen@hotmail.com  

 

God tur! 

De bedste hilsner 

Kristina Taaning 

Daglig leder 

Skovsnogen Deep Forest Art Land 
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