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INDLEDNING

Denne afrapportering opsummerer de væsentligste resultater af ombygningen: Hvad blev forandret, og hvad forandrede sig. Den er et resultat af
en evalueringsproces, hvor fortællinger fra hverdagen står i centrum, og
hvor arbejdet med at udkrystallisere forandringer har været en eksploraI oktober 2015 ansøgte Randers Krisecenter Den A.P. Møllerske Støttefond

tiv og praksisnær proces. Evalueringen kan derfor berette om, hvordan ar-

om midler til at renovere deres lille gård på bare 223 m2. Det førte til en

kitektur og indretning forandrer handlemuligheder og relationer – og om,

ombygning, hvor landskabsarkitekt Helle Nebelong forvandlede en lille fli-

hvordan handlinger og pædagogisk fokus bidrager til at indholdsudfylde og

sebelagt gård til en sansehaveinspireret gårdhave, der stod færdigt i august

udnytte potentialerne i et fysisk rum.

2017.
Rapporten falder i fire dele. Først beskrives evalueringsmetoden, og der
Formålet med ombygningen var at skabe et udendørsrum, hvor kvinder og

skabes overblik over datagrundlaget. Dernæst beskrives gården før og efter

børn, som ofte er henvist at blive på krisecenterets område af sikkerheds-

ombygningen, og hypoteserne om, hvilken forskel ombygningen potentielt

hensyn, kan ”få oplevelsen af et ‘pusterum’. Et sted, som er indbydende, og

kunne gøre indkredses. Så følger rapportens primære del, nemlig analysen,

hvor det æstetiske udtryk er i højsædet og samtidig rummer muligheder for

som er delt op i otte afsnit, der hver repræsenterer et forandringstema. Ana-

leg og læring” (projektansøgningen). Særligt var der fokus på at skabe for-

lysen afsluttes med en konklusion og en perspektivering, hvor udfordrin-

bindelse mellem de indendørs aktivitetsrum (og aktiviteter) og uderummet,

ger og læringsmuligheder diskuteres. Endelig er der afslutningsvist et bilag

at styrke mor-barn-relationen, at skabe rum for forskellige, samtidige akti-

med de 20 fortællinger, der udgør det primære datamateriale for analyserne.

viteter samt at skabe mulighed for at arbejde med børnenes sansemæssige
udvikling og trivsel.

God læselyst!
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”De små kroge i gårdhaven

”En lille pige på 3 år

så sin mor danse og
le. Det er længe siden,
hun har gjort det.”

betyder, at kvinder og børn
kan sidde ‘for sig selv’, selvom der er liv og leg i gården.
Der er plads til at finde ro og
fordybelse, men også plads til
at lave aktiviteter sammen.”

”Gårdens bede, hegn, skakbræt,
”Vi så et barn, som for et øje-

blik havde fundet vejen frem
gennem en leg, hvor sansninger og fordybelse var primære
elementer.”

kanin og andet er den perfekte
ramme omkring børnenes leg. De
øver sig i at holde balancen, træner
deres motorik, øver sig i turtagning
og behovsudsættelse.”
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EVALUERINGSDESIGN
OG FORANDRINGSFORTÆLLINGER

DOKUMENTATION GENNEM FORANDRINGSFORTÆLLINGER

kortidsgæster og derfor ikke oplever forandringen selv? Hvordan gør man
det, når årstider og vejr spiller en rolle for effekten af ombygningen? Og
hvordan gør man det, når nogle af de effekter, man håber at se, må forventes
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Hvad er en
Forandringsfortælling?

...og hvor de synes, at indsatsen
har spillet en rolle

at være synlige for det faglige blik, men ikke nødvendigvis for kvinder og

I september 2018 blev der igen holdt en workshop med personalet. Her

børn selv? Det er disse udfordringer, evalueringen af Randers Krisecenter

blev der arbejdet med en tværgående analyse af fortællingerne. De oprinde-

har skullet adressere og finde gode dokumentationsløsninger på.

ligt formulerede forandringstemaer blev udforsket og konkretiseret gennem

Den bærende metode i evalueringen bygger på Most Significant Change

fortællingerne. Og der blev formuleret yderligere fire forandringstemaer,

Teqnique (MST), hvor indsamlingen af konkrete fortællinger om betyd-

som var til stede i fortællingerne, og som personalet fandt betydningsfulde.

ningsfulde forandringer står centralt. Styrken ved MST er, at den er prak-

Også disse blev udforsket og konkretiseret gennem fortællingerne. Som

sisnær og eksplorativ, men samtidig systematisk. Dokumentationsproces-

en del af udforskningen arbejdede personalet med at finde ‘modfortællin-

sen strakte sig over et år efter ombygningen, for på den måde at få indfanget

ger’ – det vil sige fortællinger, der modsagde eller udfordrede de positive

de årstidsbestemte variationer.

forandringer, der var identificeret i de otte temaer. Endelig arbejdede grup-

Dataindsamlingen blev indledt med en workshop før ombygningen. Her

pen med at spejle deres pædagogiske praksis i fortællingerne med afsæt i

beskrev personalet, hvordan gården blev brugt på forskellige årstider og

spørgsmålet: Hvad kan vi gøre i hverdagen, hvis vi gerne vil skabe endnu

formulerede de områder, hvor de håbede på at se forandring. En nøglemed-

mere af disse typer forandring, og dermed udnytte potentialet i ombyg-

arbejder blev trænet i at indsamle forandringsfortællinger, og efter ombyg-

ningen optimalt. På den indgår forandringsfortællingerne i en systematisk

ningen indsamlede hun i perioden august 2017 til august 2018 20 fortællin-

evaluering og fungerer samtidig som udviklingsproces, hvor personalets

ger fra kollegaer, børn og kvinder.

muligheder for at øge effekten af ombygningen understøttes.
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SPØRGESKEMAER ET KIG IND I KVINDERNES PERSPEKTIVER

For at indfange beboernes perspektiver i en mere kvantitativ form blev ar-

Hvis man ser på de kvantitative besvarelser i spørgeskemaet, er det ikke

bejdet med forandringsfortællinger suppleret af en spørgeskemaundersø-

muligt at spore en effekt af ombygningen. Tværtimod oplevede fx 100 % af

gelse, hvor beboerne på tre tidspunkter i evalueringsperioden (forår 2017,

kvinderne uden børn, at de havde meget eller rigtig meget glæde af gården

forår 2018 og sommer 2018) blev stillet de samme spørgsmål.

ved målingen før ombygningen, mens den andel var på hhv. 60 og 50 % ved
de efterfølgende målinger. Det er dog vores vurdering, at det primært siger
noget om datagrundlaget. Med så små populationer kan en enkelt kvin-

1. I hvilken grad har du brugt gården?

des besvarelser rykke betydeligt ved resultatet. Desuden er det forskellige

2. I hvilken grad har dine børn brugt gården?

kvinder, der har svaret på spørgeskemaerne i hver indsamlingsperiode, da

3. Hvad har I brugt gården til? (åben svarkategori)

beboersammensætningen i krisecenteret hele tiden skifter. Endelig er der

4. I hvilken grad har du (og dine børn) haft glæde af gården?

meget stor forskel på antallet af besvarelser i de forskellige indsamlings-

5. Hvordan har I haft glæde af gården? (åben svarkategori)

perioder, da antallet af beboere har været svindende over tid. Derfor har vi
valgt ikke at anvende svarene fra skalaspørgsmålene i evalueringen og blot
konstatere, at de forskelle, der kan spores i fortællingerne ikke er afspejlet

Hver indsamlingsperiode strakte sig over ca. 14 dage og indhentede så vidt

eller indfanget via den kvantitative undersøgelse.

muligt svar fra alle de kvinder, der boede på krisecenteret i den pågældende

De åbne svarkategorier har været mere informative. Ikke fordi kvinderne

periode. Den første indsamlingsperiode lå før ombygningen og fungerede

beretter om en forskel fra før ombygningen – hvilket de jo af gode grunde

som en baseline, mens de to efterfølgende indsamlinger er foretaget efter

ikke har viden om. Men fordi mange af elementerne i haven begynder at

ombygningen. Første indsamling blev besvaret af 4 kvinder uden børn og

dukke op i kvindernes svar, som positive aspekter af det at bruge og have

5 med. Anden indsamling blev besvaret af 5 kvinder uden børn og 12 med,

glæde af gården. De kvalitative svar i spørgeskemaerne er derfor – i den

mens den sidste indsamling blev besvaret af 2 kvinder uden børn og 3 med.

udstrækning det er relevant – inddraget i analysen.
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DATAGRUNDLAG

Samlet er datagrundlaget for evalueringens analyser:
•

Ansøgningsmaterialet til Den A.P. Møllerske Støttefond

•

Referat fra den indledende workshop på Randers Krisecenter, hvor
der blev tegnet et billede af gården og dens anvendelse før ombygningen samt udpeget potentielle forandringstemaer

•

20 forandringsfortællinger (findes bagerst i evalueringsrapporten)

•

De kvalitative besvarelser i spørgeskemaet til kvinder med og
uden børn, indsamlet en gang før ombygningen og to gange efter.

•

Referat fra den afsluttende workshop på Randers Krisecenter, hvor
der blev arbejdet med analyse og læring af fortællingerne.
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GÅRDEN FØR

Randers Krisecenter beskriver gårdens udtryk før ombygningen som
koldt, kedeligt og uinspirerende.
Til de helt små børn var der en sandkasse, og til de større børn var der
en lille vippe, et træ og nogle ‘køretøjer’. Til de voksne var der et par
bænke og et ‘rygeskur’. Resten ag gården var belagt med fliser. Der var
ingen belysning, hvilket medførte, at kvinderne løb gennem gården om
aftenen, når de skulle ud med skrald og ned til containerne i bunden af
gården.
Generelt blev gården brugt relativt begrænset af både kvinder og børn –
og mest i forbindelse med rygning eller på personalets initiativ. På tværs
af årstider var børnene delt meget op i aldersgrupper. De små børn legede mest i sandkassen eller sov i deres barnevogne, mens de større børn
legede ‘vilde’ lege, cyklede, sjippede, kørte mooncarløb og klatrede i
træer. Legene var typisk relativt kortvarige. Generelt var der relativt få
aktiviteter på tværs af aldersgrupper børnene imellem, mellem mødrene
og børnene samt mellem rygere og ikke-rygere.

GÅRDEN EFTER

Da gården blev indviet i slutningen af august 2018, var de samme 223
kvadratmeter indrettet med en række forskellige elementer og ‘rum’.
Sandkassen er fornyet og omkranset af stubbe. Der er etableret et spiralformet vandløb, et skakbræt, en sofa, en pilehytte, en fortællestol med tilhørende skamler samt en række små bede med krydderurter og blomster.
Midt i det hele står en kanin af træ, og på rækværket hænger to tavler,
som børnene kan tegne på.
Krisecenterets værested, som ligger langs hele den ene side af gårdhaven, er blevet åbnet op mod gården med store skydedøre, så der kan
skabes forbindelse mellem ude og inde. Der er lavet belysning for at gøre
gårdhaven indbydende og tryg – også efter mørkets frembrud.
Med denne forandring af det fysiske rum var det – med et citat fra åbningstalen – Randers Krisecenters forhåbning at skabe et eventyr:
”…et lille rige i det store. Et lille rige, som på mange måder kunne hjælpe kvinder og børn til at finde glæden igen. Skabe nye fortællinger og
opdage andre veje i livet.”
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FORHÅBNINGER OG POTENTIALER

I ansøgningen til Den A.P. Møllerske Støttefond har Randers Krisecenter

Af den fremgår det, at “Behandlingen af samfundets (…) socialt udsatte er

beskrevet deres forhåbninger til gården således: ”I det daglige arbejde med

på mange måder et arkitektonisk grænseland. Brugerne er ekstra sårbare

børnene på krisecentret, beskæftiger vi os med teater, musik og fortællin-

og påvirkelige over for omgivelserne. Derfor kan vi her gøre en stor forskel

ger. Med renoveringen ønsker vi at kunne trække disse aktiviteter med ud

med gennemtænkt design, og samtidig kan vi få indsigt i samspillet mellem

i gården. (…) Vi ønsker en skærpet opmærksomhed på at skabe rum, hvor

mennesker og arkitektur, som har relevans for os alle.” (s. 8). Nogle af de

den tætte relation mellem mødre og børn kan styrkes, og hvor der samtidig

effekter, som medarbejderne i rapportens seks cases fremhæver, er: mere

er små nicher, hvor kvinderne kan være ”alene”. Dette for at imødekomme

ro, mindre tvang, færre konflikter, større modtagelighed for behandling og

behovet for et voksenrum for såvel mødre, som for kvinder uden børn. For

samtaler, større selvværd og mere respekt (s. 8). På Danner Krisecenter,

bl.a. at lykkes i det forebyggende arbejde ift. børnene har vi valgt at have

hvor de har etableret en terapihave, fremhæves bl.a. følgende virkninger:

et særligt fokus på børnenes sansemæssige udvikling, da det har betydning

mindsket stressniveau, hurtigere stabilisering, aftabuisering og øget vitali-

for barnets mulighed for trivsel. (…) Ved at lege og sanse lærer barnet sin

tet (s.17).

krop at kende. Sanseindtrykkene fra kroppen og tyngdekraften er nødvendig

Også international forskning peger på potentialerne i at arbejde med natur

for både den motoriske og følelsesmæssige udvikling. At løbe, dreje sig,

og fysiske rum, når man søger at styrke tryghed, trivsel og udvikling blandt

bukke sig, røre ved ting osv. giver barnet sanseindtryk. Desto mere varieret

borgere i udsatte positioner (fx: CC Marcus and NA Sachs: Theraputic

legen er, desto mere bidrager den til barnets udvikling.” Dermed koblede

Landscapes: An evidence-based approach to designing healing gardens and

Randers Krisecenter forandringer af det fysiske rum – gården – direkte med

restorative outdoor spaces. Wiley, 2013).

de sociale og personlige udviklingsmuligheder for beboerne.

Evalueringen, som du kan læse resultatet af på de kommende sider, har haft

En forandring af de fysiske rum kan være en meningsfuld og virksom in-

til hensigt at undersøge, om ombygningen af Randers Krisecenters gårdha-

tervention for borgere i socialt udsatte positioner. Det dokumenteres blandt

ve skaber positive effekter for beboerne, sådan som litteraturen giver grund

andet af rapporten ‘Sociale Mursten - seks eksempler på arkitektur, som gør

til at antage, og som har været krisecenterets forhåbning med renoveringen.

en forskel for socialt udsatte’ (Arkitektforeningen m.fl. 2017).
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ARKITEKTUR

PÆDAGOGIK

TRIVSEL
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ANALYSE

ANALYSE
”Vi er gået fra at have ingenting til at have alt ” – Leder, Randers Krisecenter
I forbindelse med de indledende drøftelser af evalueringsdesignet opstille-

1. Der leges længere lege.

de Randers Krisecenter fire hypoteser, eller forhåbninger til, hvilke forskel-

2. Gårdhaven stimulerer og udvikler børnenes brug af fantasi.

le den nye gårdhave ville gøre:

3. Der er skabt et frirum, hvor det er muligt at forglemme sig og den
vanskelige situation, man er i.

1.At der ville opstå nye muligheder for læring og sansemæssig udvikling.

4. Der skabes nye muligheder for fællesskab.

2. At der ville blive flere aktiviteter i gården på kvinder og børns eget initiativ.

På de følgende sider kan du læse en analyse af de otte forandringstema-

3. At gårdhaven ville støtte mere op om mor-barn-relationen end den op-

er, som fortællingerne rummer, og som personalet har udpeget som be-

rindelige gård.

tydningsfulde. Hvert tema er bygget op om et afsnit med en analyse af,

4. At kvinderne ville bruge gården til at trække sig og finde ro.

hvordan temaet er repræsenteret på tværs af fortællingerne, og hvad det
er ved den nye gårdhave, som bidrager til at skabe forskellen. Spørgeske-

Fortællingerne viser, at alle disse virkninger udspiller sig i hverdagen. På

maundersøgelsen inddrages, hvor det er relevant, og hvor det er muligt,

tværs af de 20 indsamlede fortællinger optræder de fire temaer i forskellige

indgår et illustrativt eksempel fra kvindernes kvalitative svar om deres

variationer. Fortællingerne nuancerer og konkretiserer dermed de indle-

brug og glæde af gården. Endelig rummer hvert afsnit en liste over, hvilke

dende formuleringer. Derudover har personalet på den afsluttende analy-

forandringsfortællinger der handler om temaet samt et uddrag af en af for-

seworkshop udpeget yderligere fire forandringstemaer, som de ser som vig-

tællingerne. Alle fortællinger berører flere temaer og går derfor igen i flere

tige i deres arbejde med at skabe trivsel og udvikling for kvinder og børn:

afsnit, men med vægt på forskellige aspekter af historien.
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1. NYE MULIGHEDER FOR LÆRING;
SANSEMÆSSIG OG MOTORISK UDVIKLING
Allerede i projektbeskrivelsen og den indledende dialog om evalueringen
formulerede Randers Krisecenter en hypotese om, at gårdhaven ville kunne
skabe bedre læringsmuligheder for børnene – både ved at tilbyde motorisk
og sansemæssigt udviklende leg, og ved at udgøre et rum for pædagogisk at
arbejde med læring. 13 ud af 20 forandringsfortællinger rummer elementer,
hvor gårdhavens indretning danner rammen om motorisk og sansemæssig
læring. Set på tværs af fortællingerne understøtter havens indretning det på
forskellige måder:
•

”Min datter kunne bruge nogle af
de ting, der stod ude i gårdhaven til
at øve sig i at gå.”

Gården giver mulighed for, at alle sanser bliver stimuleret af dufte,
farver, smage osv., som ikke var der før.

•

•

•

Elementerne og opdelingen i små ‘rum’ giver mulighed for læring
og udvikling i mere roligt tempo, hvilket den tidligere gård ikke

Også i spørgeskemaundersøgelsen finder man spor af forandring: I de kvali-

skabte rum for.

tative svar om, hvordan børnene bruger haven, er der flere citater, der peger

Indretningen af gården skaber i sig selv mulighed for motorisk

på, at børnene har kunnet øve sig i noget. Det nævnes ikke i førmålingen.

udvikling. Den indbyder til at balancere, hoppe, cykle ud og ind

Der er med andre ord klare indikationer på, at den nye indretning og det nye

mellem ting, tegne, klatre m.m.

indhold i haven gør, at gårdhaven – trods sine relativt få kvadratmeter – er

Haven gør det nemmere for personalet at sæt gang i leg, fordi man

blevet et langt mere mangfoldigt og tilgængeligt læringsrum. Dette under-

ikke først skal hive ting frem fra et redskabsrum eller lignende.

støttes i høj grad af, at de ansatte fylder det ud ved aktivt at bruge mulighe-

Elementerne i gården (vandet, stolene, træerne, kaninen m.m.) er

derne i gårdens indretning som en indgang til at skabe situationer og forløb,

nemme at inddrage i pædagogiske lege og samtaler.

der understøtter læring.
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Sneen fra stien er samlet i en stor bunke, som for en dreng på knap 3 år ligner en ”stooor bakke”.
Drengen kæmper sig møjsommeligt op på toppen af bakken. Lader benene forsvinde under sig, som
kun et lille barn kan, glider den ‘lange’ tur ned ad bakken og ender med et bump på de hårde fliser.
Han tager endnu en tur ned ad bakken. Denne gang lukker han øjnene og spænder i hænderne, lige inden han rammer fliserne. Han griner med det samme, og scenariet gentager sig flere gange. Drengen
har sin leg helt for sig selv, bag det lille røde hegn, som fint skærmer ham fra de andre og lidt større
børns leg. De andre børn har fundet på at lege ”Jorden er giftig”. De har fundet de store træbrikker
fra dam-spillet og med dem lavet en vej rundt i gården. Hvis man træder ved siden af, er man død. På
turen rundt lurer mange farer. Man skal krydse den store bæk, som med sin stærke strøm kan være
meget farlig for børn at falde i. Børnene krydser den via broen, som går hen over bækken, enkelte tør
vove forsøget og krydse den ved hjælp af de små sten, der ligger i bækken. Stenene er glatte på grund
af sneen, og det kræver god balance og stort mod at tage denne vej. På hver side af bækken ligger
dam-brikkerne, så børnene kan komme i sikkerhed hurtigt. På turen rundt kommer man også forbi en
kæmpe kanin, som griber ud efter børnene, hvis de kommer forbi. Ingen ved helt, hvad der sker, hvis
den fanger nogen, men der er teorier om, at den spiser børn, så alle er meget forsigtige.

FORTÆLLINGER OM
LÆRING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skakbrættet
Bladet i bækken
Sansning
Jorden er giftig
Isens magi
Suppe
Påskeharen
Betjent
Tandbørstning
Hekse
Taxa
En spiselig have
Skyggespil
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2. AT TRÆKKE SIG OG FINDE RO

De kvinder og børn, der flytter ind i krisecenteret, kommer typisk fra en

Derudover fremhæves enkelte af gårdens nye elementer som særligt gode

kaotisk situation, præget af både indre og ydre uro. Dertil kommer, at de,

til at skabe ro: krydderurterne og deres dufte – ikke mindst lavendlen, som

imens de bor på krisecenteret, ofte er henvist til at blive på matriklen af

er sat særligt med det formål. Vandet, hvis lyd beroliger, og hvis bevægelse

sikkerhedshensyn. Derfor har det været et ønske for Randers Krisecenter

inviterer til fordybede lege – som drengen der lader sig opsluge af et blads

at skabe en gårdhave, hvor både voksne og børn har mulighed for at finde

rejse gennem den lille bæk. Her synes ikke mindst elementernes sanselig-

ro. Som en medarbejder udtrykker det: ”Det er vigtigt at have et sted – når

hed at være et vigtigt gennemgående træk. Duftene, lydene og det, at haven

man har levet i rod og kaos og larm indvendig, så er der meget brug for at

er et æstetisk sted at være, bidrager til, at voksne og børn søger ud, slår sig

man kan trække sig – et sted, hvor man både føler sig tryg og inspireret, og

ned og finder ro.

et sted, hvor der er plads til inspiration til refleksion.”

Det ser altså ud til at være lykkedes – på meget få kvadratmeter – at skabe

På den afsluttende analyseworkshop udpegede personalet seks forandrings-

en gårdhave, som alene i kraft af sin indretning inviterer til en rolig, efter-

fortællinger om dette tema. De er meget forskellige, men rummer alle ele-

tænksom eller fordybet stund. Ifølge personalet betyder det for nogle, at de

menter, der handler om ro og fordybelse for børn eller voksne. Spørge-

kan trække sig, uden at behøver at trække sig helt tilbage til deres værelse

skemaundersøgelsen rummer også citater, der nævner muligheden for at

og blive afskåret fra de øvrige. For andre betyder det, at de overhovedet

trække sig og få et pusterum. De findes både før og efter ombygningen, men

oplever eller husker at finde ro i en kaotisk tid, under det vilkår, at de lever

efter ombygningen nævner kvinderne eksplicit gårdens indretning som en

på relativt lidt plads.

aktiv del af det at søge og finde ro.
Noget af det, der synes afgørende, er havens opdeling i mindre rum, som
giver plads til flere aktiviteter på én gang. Personalet taler om, at ombygningen har skabt ‘oaser’, hvor det er muligt at fordybe sig i sit eget, selvom
der foregår noget andet andre steder i gården.

” Haven har givet mig ro, især vandfaldet. Både lyden og måden den er
lavet på.”
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Jeg står op kl. 6.00. Så er der helt stille i huset, og der er stadig ingen ude i gården. Jeg kan godt lide at
sætte mig ud i gården og bare være. Det giver mig ro at sidde der. Så lytter jeg til vandet, der løber. Ja,
vandet giver faktisk meget ro. Jeg kan også godt lide duften fra alle de forskellige blomster. Måske
fordi jeg selv har en have derhjemme, som jeg plejede at være meget ude i, men den sidste lange tid
ville han ikke have, at jeg gik ud i haven. Her kan jeg nyde at være ude, når jeg vil. Gården hjælper
mig til at få det bedre, fordi den giver mig ro. Jeg kan også godt lide at sidde herude om dagen, når
børnene leger her. De er gode til at lege sammen. Nogle gange skændes de, men der er ikke alt det
der ‘slåsseri’. Børnene leger i hele gården, men de kan altså rigtig godt lide vandet. Jeg har selv fire
børnebørn.
Om aftenen sætter jeg mig herud igen. Jeg har mit strikketøj med, og så sidder jeg bare og slapper af.
Hvis det regner, sidder jeg her under halvtaget eller ovre i rygehjørnet, men det er nu bedst, når solen
skinner. Det er lidt trist, når det regner, men jeg går herud alligevel. Det er dejligt med frisk luft. Jeg
sover også meget bedre om natten, når jeg har været herude og få den friske luft og ro. Når klokken
bliver 22.00, så sidder jeg her for det meste alene. Det kan jeg godt lide.

FORTÆLLINGER OM
RO
•
•
•
•
•
•

Bladet i bækken
Snekanin
Notesbog
Strikketøjet
Skyggespil
Terapihaven
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3. GÅRDEN STØTTER OP OM MOR-BARN SAMSPILLET

”At hygge med min datter og lege
med hende der. Hun cykler og vi
samler æbler. Vander blomster.”

Et andet betydningsfuldt aspekt ved haven er sanseligheden – ikke mindst
repræsenteret ved krydderurterne. Deres duft og smag inspirerer til aktiviteter og fælles oplevelser for børn og voksne. Flere af fortællingerne rummer
et væsentligt pædagogisk aspekt, hvor personalet bevidst bruger haven til

I ansøgningen og på den afsluttende workshop beskriver Randers Krisecen-

at skabe situationer, der understøtter samspillet. Som fx i fortællingen om

ter, at mange af de kvinder, der flytter ind på krisecentret mangler overskud

påskeharen, hvor havens mange kroge giver mulighed at skabe en spæn-

til – og i nogle tilfælde ikke er vant til – at være i tæt og positivt samspil

dende og sjov ‘æggejagt’ med udfordringer til alle aldre, og hvor mødrene

med deres børn. Derfor har ambitionen bl.a. været at skabe et uderum, som

automatisk involveres. Der er også fortællinger, hvor havens indretning,

inviterer til fælles samvær, og som kan bruges aktivt i den pædagogiske

stemning og dufte i sig selv skaber rum for positivt samvær. Som i ‘Dans i

indsats for at understøtte og styrke mor-barn-relationen. Ingen træer vokser

gården’, hvor aftenkaffen i den nye sofa udvikler sig til dans og fingerknips,

ind i himlen. Mange af kvinderne bruger (ifølge personalet) fortsat en del

inspireret af duften af mynte, som spreder sig ved et barns kåde berøring.

tid på at ryge, være sammen med de andre kvinder og observere børnenes

Også i spørgeskemaundersøgelsen antydes nye former for samvær, inspi-

leg frem for at lege med dem. Alligevel vurderer personalet, at gården i

reret af gårdhavens nye elementer. Én har hjulpet sin datter med at lære at

højere grad er blevet ramme om positive oplevelser, og at mødrene er mere

cykle, en anden har samlet æbler og vandet blomster med sin datter.

til stede, når børnene leger i gården.

Fortællingerne indikerer altså, at ombygningen har skabt en gårdhave, hvor

Dette afspejler sig også i forandringsfortællingerne, hvor 9 ud af 20 knyt-

der oftere og nemmere opstår positive hyggestunder, hvor samspillet mel-

tes til mor-barn-relationer. I en del af fortællingerne starter samspillet ved

lem mødre og børn styrkes – eller hvor der bare samles på gode fælles ople-

børnenes leg, som spreder sig til mødrene og involverer dem. Det gælder fx

velser i en svær tid. Personalet beretter desuden om, at de i langt højere grad

fortællingen om skakbrættet. Gården bringer børn og mødre ud oftere og i

kan bruge den nye gård som en pædagogisk ramme for at styrke samspillet

længere tid, hvilket øger chancerne for positiv interaktion.

og for at lade kvinderne opleve og forstå deres børn på nye måder.
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En varm formiddag stimler børnene og børnepædagogen sammen i gården. De skal finde krydderurter til en lækker suppe, som alle kan få til frokost. Turen går rundt i gården, hvor der bliver duftet,
smagt og mærket på de forskellige krydderurter. Børnene samler urterne ind i en kurv, de har med.
Mens turen går rundt i gården, taler børnene med hinanden om, hvad der kunne være godt at få med
i en suppe.
Efter at have samlet krydderurterne, går børnene i gang i køkkenet. De supplerer med løg, hvidløg og
andet godt og tager fat på at hakke, snitte og skære. Suppen står nu og simrer, og rummet bliver fyldt
med den dejlige duft af suppe, som langsomt lokker sultne mødre til bordet sammen med deres børn.
Der er denne dag ingen kræsne børn eller voksne.

FORTÆLLINGER OM
MOR-BARN SAMSPIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skakbrættet
Sansning
Gemmeleg
Suppen
Påskeharen
Hekse
En spiselig have
Dans i gården
Snekanin
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4. FLERE AKTIVITETER PÅ EGET INITIATIV
”Synsindtrykket gør en forskel. Når man står indenfor og kigger ud på gården, kan man se langt flere muligheder, og man får lyst til at gå derud”.
Sådan opsummerer en medarbejder under den afsluttende analyseworkshop gårdhavens virkning på folks lyst til at komme ud. Det er betydningsfuldt, fordi personalet førhen oplevede at skulle være primus motor i at få
udendørsaktiviteter til at ske. Det er fortsat ofte dem, der sætter lege og

”Børnene synes det er sjovt at lege
ude i gården, og de synes gården er
indbydende, og de har lyst til at gå
ud i gården og lege.”

aktiviteter i gang, men samtidig oplever de, at gården i langt højere grad
inviterer kvinder og børn udenfor. Det gælder især, når vejret er godt, men
de 12 fortællinger, hvori børn og/eller voksne beboere selv tager initiativ til

tyder det, at flere bliver trukket ud med afsæt i deres forskellige behov. Der

udeliv, går på tværs af årstider.

er sofaen, hvor man kan opsøge selskab, eller sidde for sig selv. Der er ru-

Meget af forandringen ser ud til at bestå i, at gården er blevet indbydende,

mopdelingerne, der giver plads til alene-leg, selvom der er andre i gården.

som en beboer udtrykker det i spørgeskemaundersøgelsen. Gårdhavens ind-

Som i fortællingen‘Jorden er giftig’, hvor en lille dreng kan kælke i fred,

retning, lyde og dufte trækker i sig selv børn og voksne udenfor og byder

mens andre er i gang med en anden leg. Der er plads til at trække sig lidt

sig til som ramme for leg, hygge, refleksion m.m. Fortællingen om gemme-

væk og skrive, tænke og reflektere. Og der er plads til at lege med hinanden,

leg beskriver fx en gårdhave med mange gode gemmesteder, som gør legen

men i parallelle lege, som i fortællingen ‘Robin Hood’, hvor haven skaber

sjov – hvilket er en væsentlig ændring fra den oprindelige, mere ‘nøgne’

rum for, at børn med helt forskellige lege alligevel er i gang med en fælles

gård. Også når gården er tom, ser den ud til at kunne trække børn og voksne

leg. Det sidste understøttes af de mange elementer i haven, som inviterer

udenfor. Som pigen, der trækkes ud af ‘isens magi’ eller kvinden med strik-

og pirrer børnenes fantasi – et tema, der foldes yderligere ud i næste afsnit.

ketøjet, der nyder roen i gården i de tidlige morgener og sene aftenstunder.

Det er altså gården som æstetisk og indbydende helhed, der inviterer store

Dertil kommer, at haven kan rumme flere formål og aktiviteter på samme

og små beboere udenfor. Samtidig indbyder gårdens enkeltelementer – van-

tid. De kan være adskilte eller flette sig ind i hinanden, men tilsammen be-

det, skakbrættet, blomsterne m.m. – hver for sig til leg eller hvile.
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Det er tidligt eftermiddag, en dag i februar. En mor og hendes to børn sidder i fællesstuen. Moren
hviler sig i gyngestolen, mens børnene, en dreng på 2 år og en pige på 4 år, leger på gulvet. Efter
lidt tid vil pigen gerne ud og lege. Hun forsøger forgæves at få sin mor med på ideen, men moren
er træt og vil gerne blive oppe i stuen. Lidt efter er pigen selv gået ud og er gået i gang med at lege.
Det lille vandløb er frosset til, og de små keramikfisk er lukket inde bag et dække af is. Pigen går
frem og tilbage på isen, mens hun af og til prøver, om om hun med foden kan slå hul på den stærke
is. Hun bukker sig ned og mærker hen over den kolde is, mens hun kigger på de små fisk, som hun
gerne vil hjælpe fri af deres fangenskab. Pigen, som kun har været i kort tid på krisecentret, har virket
indelukket, og hun har haft svært ved at deltage i eller selv finde på lege indenfor. I de næste 45 minutter udspiller der sig en koncentreret og stille kamp for at befri fiskene. Pigen undersøger isen. Hun
tramper på den, rører ved den med hænderne og mærker, at den er både glat, hård og kold på en gang.
Pigen undersøger gården for muligheder og vender tilbage med et løbehjul, som hun banker ned mod
isen for at lave hul. Isen er for stærk, og pigen må opgive sit mål om at komme igennem isen og befri
fiskene. Hun går ind i huset igen, måske med et lidt mere åbent blik i øjnene.

FORTÆLLINGER OM
EGET INITIATIV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skakbrættet
Bladet i bækken
Jorden er giftig
Snekanin
Robin Hood
Isens magi
Gemmeleg
Betjent
Tandbørstning
Notesbogen
Strikketøjet
Terapihaven
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5. AT BRUGE OG UDVIKLE SIN FANTASI

I den tværgående analyse af fortællingerne blev det klart for personalet på
Randers Krisecenter, at haven har skabt en vigtig forandring, der handler
om fantasi. Temaet knytter sig tæt til tema 1 om læring og til de næste om
frirum og lange lege, men udspiller sig også i sin egen ret i fortællingerne.
Ni af forandringsfortællingerne blev udpeget som historier om fantasi. Om
at børnene med gårdhaven har fået et uderum, der stimulerer deres fantasi.

”Mit barn har udforsket gårdhaven
- kravlet rundt og kigget på fiskene
i vandløbet.”

Om at legene bliver mere fantasifulde. Om at børn alene, i fællesskab og i
samspil med voksne får mulighed for at udfolde og udvikle deres fantasi.
Gårdens indretning understøtter fantasien, fordi de mange elementer i ha-

Som i det foregående tema har gårdhavens indretning altså i sig selv en

ven bringer fantasien frem og hjælper børn i alle aldre til af finde på og

vigtig betydning for den forskel, ombygningen gør. Men også de ansattes

udvikle legen. De forskellige elementers funktion og betydning er desuden

måde at udfylde og udnytte gårdens muligheder spiller en vigtig rolle. I en

ikke fastlagt så tydeligt. Derfor er der rig mulighed for at blande elementer

række fortællinger er personalet med til at understøtte og stimulere børne-

sammen og tillægge dem forskellig betydning i legen. Dam-brikkerne kan

nes leg på en en måde, så havens elementer kommer i brug og understøtter

også være elementer i jorden er giftig. Kaninen kan være påskehare eller

det fantasifulde element i legen. I andre fortællinger ser man personalet ‘gå

farlig fange-kanin. Klatrevæggen kan også være målskive i en snebold-

med’, når et eller flere børn sætter en fantasifuld handling i gang. Dermed

kamp. Elementerne giver også inspiration til forskellige aldersgrupper, som

giver de – via havens elementer – barnets fantasi plads og rum til at udfolde

kan bruge de samme ting til helt forskellige formål og lege. Der er med

sig. Det gælder fx når en sneboldkamp, der eller kunne være blevet for vild,

andre ord skabt en flertydighed, hvor gårdhaven og dens forskellige delele-

bliver hjulpet på vej i nye retninger. Eller når en snak om tandbørstning får

menter byder sig til som skiftende ramme for børnenes fantasi.

lov at blive til en leg med havens altid villige trækanin.
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Det er formiddag, og huset er meget stille. De største børn er i skole, og andre er taget ud af huset,
men en dreng på 5 har fundet vej ud i gården. Han er blevet optaget af et blad, som langsomt har fulgt
strømmen gennem det lille vandløb i midten af gården. Undervejs har drengen måttet hjælpe bladet
lidt på vej, men fingrene bliver meget kolde i det kolde vand. Drengen kigger sig undersøgende rundt
i gården og får øje på en lille pind under æbletræet i sandkassen. Han samler hurtigt pinden op og
kommer nu bladet, som sidder fast mellem to sten, til undsætning. Langsomt og forsigtigt får han
lirket bladet fri og følger det nu tålmodigt, på dets vej ned ad vandløbet. Flere gange må han hjælpe
det lidt på vej, og han kigger op ad vandløbet, som for at se, om han kan gøre noget for, at der kan
komme mere fart på vandet. Han vender sig dog hurtigt om mod bladet og følger det videre på vej.
Da bladet når ned til afløbet, snurrer det stille rundt om sig selv, og drengen giver et lille hop og griner
af bladets dans i vandet. Han tager bladet og løfter det tilbage til starten af vandløbet, hvor han sætter
det op på den lille, bløde kugle af vand, som dannes der, hvor vandet kommer op ad stenen. Herefter
starter processen igen. Sådan fortsætter drengen i et stykke tid, indtil han bliver optaget af fortællestolen som står og troner i sit hjørne. Han får nu travlt med at finde ud af, om stolen kan flyttes, og om
han kan få den til at køre, mens han sidder på den. Bladet er efterladt og ligger mellem to sten og må
vente, til drengen eller et andet barn får øje på dets kamp for at finde vej gennem vandet.

FORTÆLLINGER OM
FANTASI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jorden er giftig
Skakbrættet
Bladet i bækken
Snekanin
Robin Hood
Påskeharen
Betjent
Tandbørstning
Hekse
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6. FRIRUM - AT GLEMME SIG SELV

En anden betydningsfuld forandring, gårdhaven har bragt med sig, er, at
den styrker beboernes muligheder for at glemme sig selv og deres situation,
fordi de fordyber sig i aktiviteter, stemninger, samvær eller sansninger. Dermed skabes et frirum, hvor udfordringerne kan træde i baggrunden for en
stund, og hvor beboerne kan ”lade op til de kampe, de skal igennem”, som
en medarbejder udtrykte det på den afsluttende analyseworkshop. Samtidig

”Det gav et frirum.”
”Jeg har fx siddet på et tæppe i
solen og strikket - det var skønt!”

rummer det for nogle en uvant erfaring med at kunne give slip: ”For mange
er det noget nyt, når man kommer hertil, at man har et frirum.”

I kraft af gårdhavens invitation til at lade sig opsluge af leg træder hverda-

De fleste af de 10 fortællinger, personalet knyttede sammen med ‘frirum’

gens bekymringer eller hæmninger i baggrunden. Det gælder fx i ‘Taxa’,

knytter sig til børnene, som gennem legen kan give slip, være børn og glem-

hvor drengen glemmer, at det er svært at være i gården, fordi indretningen

me de ganske alvorlige situationer, de er i. Nogle fortællinger, som ‘Skak-

udfordrer ham, når kan skal krydse ud og ind mellem de naturlige forhin-

brættet’, ‘Betjent’ og ‘Jorden er giftig’, er båret af fælles lege. Andre, som

dringer, som samtidig skærmer ham mod andres mere ‘vilde’ kørsel. Også

‘Taxa’ og ‘Bladet i bækken’, handler om børn, som alene finder fordybelse

havens sanselighed ser ud til at spille en væsentlig rolle. I ‘Dans i gården’

og glemmer alt omkring sig. ‘Dans i gården’ handler især om de voksne,

spiller duften af mynte en central rolle og i ‘Sansning’ er det lyset fra lan-

som en stund finder legen og glæden frem med arabisk musik, knipseøvel-

ternerne og lydene fra bækken, der skaber den magiske stemning, hvor bør-

ser og latter.

nene bliver stille, og kvinder trækkes til.

Fælles for fortællingerne er, at gårdens indretning skaber eller understøtter

Som i en række af de andre temaer er det ikke alene haven, men også per-

den situation, hvori selvforglemmelsen opstår. En medarbejder udtrykker

sonalets bevidste brug af de muligheder, haven byder til, som er med til at

det sådan: ”Fra at gården blev brugt til at få frisk luft, er den nu blevet et

gøre forskellen. Det fysiske rum og den pædagogiske indholdsudfyldelse

frirum.” Fantasien – som haven stimulerer og understøtter – ser ud til at

af det er to forskellige, men sammenhængende aspekter af haven som et

spille en væsentlig rolle.

frirum.
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Det er dagen efter åbningen af vores nye gårdhave. I gården er Sarah sammen med fem børn. Det er
flot og klart i vejret, og børnene og Sarah bliver enige om, at de vil tænde de lanterner, som er hængt
op i gården i forbindelse med indvielsen. Børnene skal hjælpe med at komme lys i lanternerne, derefter skal de gå ind og først komme ud igen, når Sarah har tændt lysene. Børnene bruger kanten rundt
om sandkassen som afsæt til at kunne nå lamperne. De benytter samtidig chancen til at øve balancen
hen langs træstubbene. Da børnene er gået ind, tænder Sarah lygterne og kalder herefter børnene ud.
Sarah forklarer, at oplevelsen af lysene i træerne og den lette belysning af gården, kombineret med
lyden af rislende vand fra vandløbet, skabte en helt særlig sanseoplevelse. Børnene blev tavse og lyttede. Den dæmpede belysning fra lamperne ved vandløbet trak børnene hen omkring dette og gjorde
lyden af vandet, der løb, til en vigtig del af oplevelsen. ”Lanternerne indbød os til at gå ud, men det
var tydeligt, at vandløbet indbød os til at blive ude.” Børnene fulgte vandet ned til udløbet og blev der
optaget af de mange små skamler i forskellige figurer, som stod rundt omkring i gården. Dette førte
til en snak om former og farver, og seancen omkring lyd i gården blev udvidet til at handle om både
lys, lyde, former og farver.

FORTÆLLINGER OM
LÆRING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skakbrættet
Bladet i bækken
Sansning
Jorden er giftig
Isens magi
Suppe
Påskeharen
Betjent
Tandbørstning
Hekse
Taxa
En spiselig have
Skyggespil
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7. LÆNGERE LEGE

•

”Man kan lave mange forskellige
ting, den underholder på mange
måder.”

Der er større mulighed for at bruge sanserne i legen, hvilket ser ud
til at stimulere til at blive ved legen eller aktiviteten. Det gælder fx
i jagten på krydderurter i fortællingerne ‘En spiselig have’ og
‘Suppen’.

•

De forskellige elementer i gården inviterer til at udvikle legen og
dermed strække den ud. Som fx i ‘Skakbrættet’ og ‘Robin Hood’,
hvor børnene lader de forskellige dele og elementer af gården indgå på skiftende og fleksible måder, og dermed gør det nemt at lade

En vigtig forskel, ombygningen har gjort, er, at den indbyder til leg. Det er
beskrevet i afsnittet om fantasi og i afsnittet om aktiviteter på eget initiativ.

legen udvikle sig.
•

Fordi gården har fået mange kroge og funktioner, kan den i højere

På den afsluttende analyseworkshop blev personalet desuden opmærksom-

grad end før rumme forskellige behov på samme tid. Det betyder,

me på, at legenes længde rummer en selvstændig og betydningsfuld foran-

at flere (og forskellige aldersgrupper) kan være i gården samtidig

dring. Hvor legene i den gamle gård ofte blev relativt korte, så beskriver

uden at forstyrre hinanden – og dermed kan blive ved med en leg,

forandringsfortællingerne lege, som bliver ved længe.

selvom der også er andre, der bruger gården.

Hele 14 af de 20 fortællinger handler om lege, som personalet vurderer
blev længere end lege i den gamle gård, og hvor ombygningen indvirkede

Som i en række af de andre temaer har personalets brug af gårdens nye mu-

på legens længde. Nogle af dem involverer personalet, som hjælper legen

ligheder en væsentlig betydning. De udnytter gårdens elementer til at sætte

på vej, mens andre beretter om lege, der primært eller udelukkende foregår

gang i og understøtte lege. Og i en række tilfælde bruger de også gårdens

på børnenes initiativ. På tværs af fortællingerne ser der ud til at være flere

nye muligheder til at ‘omdirigere’ lege (fx en sneboldkamp), der ellers ville

forskellige måder, den ombyggede gårdhave understøtter det på.

være blevet stoppet, når den fx blev for vild.
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Det er en onsdag aften i januar. Det sner, og gården er dækket af et tykt lag sne, som skinner klart i
lyset fra lamperne i gården. Indenfor er beboere og personale ved at være færdige med at spise aftensmad. En af de voksne beboere er meget ivrig for at komme ud i sneen og melder sig derfor til at
passe børnene. Fire børn og Kathrine går med ud i gården for at lege i sneen. Gården er nu fyldt med
lyde fra børnene, som skiftevis griner og hviner, når de kommer i kontakt med den kolde sne. Hurtigt
får børnene den ide, at de kan bruge de mange figurer i gården som forhindringer på en bane i sneen.
Børnene leger og hygger sig med sneen, og hurtigt opstår der en sneboldkamp. Den bliver vildere
og vildere, og på et tidspunkt må Kathrine guide deltagerne, så alle kan være i gården. De børn, der
gerne vil lege sneboldkamp, går i den ene ende af gården, hvor Kathrine sørger for, at de ikke løber
tør for sne, ved at skovle en lang sti gennem gården og aflevere sneen i store bunker til børnene.
Klatrevæggen bliver nu forvandlet til en målskive, hvor farverne spiller en central rolle. I den anden
ende af gården er nogle børn fortsat i gang med at lege sneboldkamp. Den voksne beboer får nu den
ide, at de skal lave en snemand. Da sneen ikke har den optimale konsistens, får børnene den ide at
bygge snemanden udenpå kaninen, som står helt stille og kigger ud i gården. Den voksne synes det
er er strålende ide og giver højlydt sit besyv med, hvilket får børnene til at vokse en lille smule, og
de går stolte i gang med at aftale, hvad der skal ske. En næse må findes, så Kathrine går ind efter en
gulerod, og nu sætter projekt snemand i gang. Snart står det flotte resultat klar, og de stolte børn og
voksne nyder synet af snekaninen, der står og stråler i lyset fra lamperne. Kaninen hilses godnat, og
trætte, men glade går børn og voksne ind.

FORTÆLLINGER OM
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Skakbrættet
Bladet i bækken
Sansning
Jorden er giftig
Snekanin
Robin Hood
Isens magi
Gemmeleg
Suppe
Påskeharen
Betjent
Hekse
Taxa
En spiselig have
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8. FÆLLESSKAB

En sidste, men væsentlig pointe i denne analyse er, at gårdens indretning ser
ud til at skabe og understøtte fællesskabet mellem beboerne. Det er vigtigt,
fordi de i en periode skal deles om relativt begrænset plads. Alle, der bor i
krisecenteret er i en stressfyldt og afgørende overgangsperiode i deres liv,
som oplevelser af fællesskab kan virke positivt ind på.

”Det har været mega hyggeligt at
sidde derude.”

17 af de 20 fortællinger handler på forskellige måder om fællesskab. Det
er ikke i sig selv nyt. I spørgeskemaundersøgelsen nævner kvinderne det
at sidde sammen, lege sammen og lære de andre at kende både før og efter

arbejders ord ”får en rolle som bedstemor for nogle børn, så selvom hun

ombygningen. Men personalet vurderer, at gårdhaven understøtter nye ty-

egentlig er alene og har brug for at trække sig, bliver hun en del af et fæl-

per fælles oplevelser og fællesskab – på tværs af børn i forskellige aldre;

lesskab.”

mellem kvinderne og mellem voksne beboere og børn. Før ombygningen

På tværs af fortællingerne ser der ud til at være især to elementer i den nye

var gårdens aktiviteter mere aldersopdelte, og kvindernes fællesskab var

have, som understøtter nye fællesskaber. For det første er der skabt mere

koncentreret om rygehjørnet. De fleste fortællinger handler om konkrete,

fleksible rum for forskellighed i legen. Det betyder, at flere kan være med

fælles lege og aktiviteter, som gårdhaven giver gode betingelser for. Det

i den samme leg ud fra deres forudsætninger. Samtidig giver fleksibiliteten

gælder fx i fortællingen om gemmeleg, hvor en 4-årig pige fortæller om de

mulighed for, at lege mellem børn kan være parallelle og fælles på samme

mange gode gemmesteder, som gør legen sjov for både børn og voksne. En-

tid, som i ‘Robin Hood’, hvor ‘prinsessen’ sætter rammerne for eventyret,

kelte fortællinger handler desuden om børn eller voksne som – via havens

mens to drenge kan komme ind og ud af legen, uden at det bliver forstyrren-

indretning – får mulighed for at veksle mellem at være alene og sammen

de, og uden at de behøver at være med på præmissen i legen hele tiden. For

med andre. Som i historien om kvinden med notesbogen, som finder ro i

det andet ser selve sanseligheden i haven ud til at spille en rolle. Det, at ha-

gården, men også nyder børnenes leg – og indimellem bliver involveret i

ven dufter og smager, skaber fælles nysgerrighed hos børnene og på tværs

den. Eller i fortællingen ‘Strikketøjet’, hvor en ældre kvinde, med en med-

af børn og voksne, og giver lyst til at smage, dufte, plante m.m. sammen.
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Mens en af drengene kører på mooncar, sætter en anden dreng fælder op i form af sjippetov. De er
meget optaget af deres leg. Det sidste barn, en pige på 4 år, forsøger forgæves at få dem med i hendes
leg. Hun vil gerne lege Robin Hood, og rollerne er fordelt. Desværre har drengene ikke helt forstået,
hvad deres opgave er, så det er en lidt kompliceret opgave for pigen. Hun sætter sig demonstrativt i
fortællestolen, som i dagens anledning er blevet Marions prinsessestol. Drengene er nu blevet til Robin Hood og en soldat. De løber rundt ude i skoven og kommer nogle gange ind for at fange prinsesse
Marion med deres lange reb. Prinsesse Marion har opgivet at styre Robin og soldaten og lader nu al
sin opmærksomhed falde på prins John (pædagogen). Prins John føres i et fast greb til slottet, som til
forveksling ligner en skakplade. Her stilles de mange soldater op i form af skakfigurerne. Prinsesse
Marion har en tryllestav, så hun tryller rask væk gode ting frem, som Prins John skal smage. Indimellem må prins John tage ud i Sherwoodskoven, hvor han skal hjælpe soldaten med at fange Robin
Hood. Robin Hood er dog ikke interesseret i at blive fanget, så han søger tilflugt i æbletræet, hvorfra
han sender sine mange pile ned mod både soldaten, prins John og prinsesse Marion. Til stor fortrydelse for Marion, som havde helt andre planer med Robin Hood. Prins John bliver flere gange ramt af de
dødelige pile, men prinsesse Marion vækker ham til live med sin tryllestav, og de kan nu søge tilflugt
i den lille pilehytte. Soldaten er blevet optaget af udluftningssystemet i udkanten af Sherwoodskoven,
så lige nu har Robin Hood frit spil. Han begiver sig derfor over til skovens store kanin, som ikke når
at se, at der er fare på færde, før den er viklet ind i Robin Hoods lilla reb.
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Skakbrættet
Sansning
Jorden er giftig
Snekanin
Robin Hood
Gemmeleg
Påskeharen
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Betjent
Tandbørstning
Hekse
Notesbogen
Strikketøjet
En spiselig have
Skyggespil
Dans i gården
Terapihaven
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KONKLUSION

Analysen blev indledt med en meget entydig oplevelse fra lederen af Ran-

•

Der er skabt et inviterende og inspirerende gårdrum, som pirrer

ders Krisecenter: ”Vi er gået fra ingenting at have til at have alt.” Da hun

børn og voksnes fantasi, indbyder til leg og tilbyder sig selv som

sagde det, pegede hun ned i nabogården, som fortsat ligner den gamle gård.

ramme om at være sammen Det giver lyst til at gå ud og gør det

Nøgen. Grå. Uinspirerende.

muligt at fordybe sig, lade sig opsluge, finde glæde og bruge sin

Denne oplevelse af forandring kan ikke spores i spørgeskemaernes kvan-

fantasi.

titative del, hvor datamængden er for lille og for belagt med usikkerhed til

•

Der er skabt en gårdhave, som, på trods af dens få kvadratmeter

at drage konklusioner ud fra. Men forskellen kan dokumenteres med spør-

kræver noget af kroppen: balance, styrke m.m. Det udfordrer og

geskemaernes kvalitative svar og i forandringsfortællingerne. De positive

udvikler børnenes motorik.

forandringer fylder ikke overraskende meget i fortællingerne, da det også

•

Der er skabt et gårdrum, hvor man kan lave mange forskellige ting

er det, der har været i fokus for indsamlingen af dem. Omvendt: Hvis ikke

på samme tid uden at forstyrre hinanden. Samtidig er de forskelli-

gården havde gjort en positiv forandring, ville det heller ikke have været

ge elementer ikke mere adskilt, end at forskellige lege i forskellige

muligt at ‘finde’ fortællingerne. Helt overordnet kan vi derfor konkludere,

af havens delelementer nemt kan bindes sammen til overlappende

at ombygningen ser ud til at have haft en positiv betydning for beboerne og

aktiviteter, hvor børn og voksne kommer til at omgås hinanden på

for personalets oplevelse af gårdhaven som et rum for samvær og pædago-

tværs af forskelle.

gik.

•

Personalets aktive indsats for pædagogisk at inddrage og udnytte

I analysen er virkningerne delt op i otte temaer, som er udkrystalliseret og

gårdens nye fysiske rum og muligheder er afgørende for den for-

konkretiseret sammen med krisecenterets personale, med afsæt i de 20 fort-

skel, der kan spores i fortællingerne. Den fysiske forandring gør i

ællinger. Når vi ser på tværs af temaanalyserne, tegner der sig samlet set et

sig selv en del af forskellen. Men personalets bevidste udnyttelse

billede af en gårdhave, som med sin indretning har forandret sig og foran-

af den forstærker eller skaber også en væsentlig del af forskellen.

drer hverdagen for beboerne og for det pædagogiske arbejde i krisecenteret:
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På den afsluttende workshop blev personalet bedt om at supplere de positive forandringsfortællinger med ‘modfortællinger’. Med afsæt i dem kan vi
nuancere konklusionen om gårdhavens virkning: Gårdhaven fjerner ikke de
udfordringer, kvinderne kommer ind på krisecenteret med. Og deres samspil med børnene er i mange tilfælde fortsat udfordret, selvom personalet
oplever at have fået nye muligheder for at understøtte det. Så selvom gården understøtter samvær og fællesskab, er det ikke altid, at det er samværet
med børnene, kvinderne vælger til. Gårdens indretning – og særligt vandløbet – kan også skabe konflikter, når børnenes leg fører vådt tøj med sig.
Personalet understreger dog, at de opfatter det som en positiv mulighed for
at arbejde med mor-barn-relationen, snarere end som et problem. Endelig
har ombygningen også betydet et stop for nogle af de aktiviteter, der foregik i gården før ombygningen: fodbold og ‘mooncarræs’. For personalet er
også det dog primært positivt, da det var aktiviteter, der ofte skabte konflikt
og gjorde det svært at for andre at være på gårdens få kvadratmeter.
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PERSPEKTIVERING
Forandringsfortællinger er en metode til dataindsamling og systematisk un-

men man kan langt mere gøre det til noget, hvor moren også er en

dersøgelse af, om og hvordan en intervention gør en forskel for de menne-

aktiv del. Nu, efter ombygningen er haven et fælles tredje, hvor vi

sker, den er rettet imod. Samtidig åbner fortællingerne for faglig refleksion

kan plukke æbler osv. Her skal der måske lidt mere være en ’skal-

og læring.

del’, hvor vi bevidst skal skrue op for, at moren skal deltage mere

Personalet på krisecenteret har oplevet processen med at indsamle og skri-

sammen med barnet. Frem for at tage over eller tage styringen.”

ve fortællingerne som lærerig. De skulle spotte forandringsfortællinger

•

”Gården giver et billede af, hvordan de har det med hinanden – hvem

og dele dem med den nøglemedarbejder, der var ‘historieindsamler’. Hun

trækker sig, hvem har et fællesskab sammen, hvem har svært ved at

skrev historien ned og bad ‘fortælleren’ om at læse den for at sikre, at den

være social og sidder meget alene osv. De observationer kan vi bruge

var rigtigt gengivet. Det at skulle fortælle historier om forandring og reflek-

i vores samtaler med kvinderne. Det er tit der, de giver udtryk for,

tere over, hvorfor de var vigtige, og hvilken rolle gårdhaven spillede, har i

hvad de synes er svært.”

sig selv været lærerigt. Kombineret med at få historien på skrift skærpede

•

”Måske er der nogle af kvinderne, der ikke har fantasien til at se,

det personalets blik for, hvordan de kunne udnytte potentialerne i den nye

hvad de skal bruge gården til. Så derfor er der måske nogle ting, der

have og dermed være med til at understøtte forandringerne yderligere.

ikke bliver brugt, fordi de skal have det vist, før de kan gøre det. Der

På den afsluttende workshop vendte vi tilbage til fortællingerne i et læ-

for skal man invitere ud til at bruge det sammen med mor og barn.”

ringsperspektiv. Vi afsluttede dagen med spørgsmålet: Er der steder, hvor
vi kan udnytte potentialet i den nye gårdhave endnu mere, end vi gør i dag?

•

”Scenen og klatrevæggen skal vi stadig finde ud af, hvordan vi bruger
mere. Vi bruger den, men vi tror at vi kan udnytte dem endnu mere.

Nogle væsentlige pointer fra denne refleksion var:
Arbejdet med forandringsfortællinger kan på den måde pege bagud mod en
•

”Vi kan gøre endnu mere ud af at bruge havens muligheder for at

forskel, der skabes – et før og efter – og samtidig bruges fremadrettet til at

understøtte mor-barn-relationen, ved endnu mere at tænke den ind

øge og styrke de forskelle, man ønsker at skabe. Processen kan på samme

som et pædagogisk rum sammen med moren. Lige nu kører det

tid skabe feedback (evaluering) og feedforward med afsæt i systematisk

meget med, at børnene er i en aktivitet, og så kan moren bare se det,

indsamlede og analyserede fortællinger om forandring.
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FORTÆLLINGER
EFTERÅR 2017

SANSNING
Det er dagen efter åbningen af vores nye gårdhave. I gården er Sarah sam-

Sarah filmer seancen og viser den efterfølgende i fælleskøkkenet. Det får en

men med fem børn. Tre af dem skal flytte fra centeret dagen efter. Børnene

anden beboer til at gå ud for at få denne oplevelse også. Børnene er stadig

synes, der skal ske noget særligt, når nu det er sidste aften for nogle af dem.

udenfor, de taler om, hvor flot det ser ud med lys i træerne.

Blandt børnene er der tre piger. De taler om gården, og den ene pige, som
har været på centeret under meget af ombygningen, taler om, hvad der er
sket i gården, mens hun har boet her.
Det er flot og klart i vejret, og børnene og Sarah bliver enige om, at de vil
tænde de lanterner, som er hængt op i gården i forbindelse med indvielsen.
Børnene skal hjælpe med at komme lys i lanternerne, derefter skal de gå
ind og først komme ud igen, når Sarah har tændt lysene. Mens børnene går
rundt og kommer lys i lanternerne, bliver Sarah opmærksom på, at de gamle
træer i gården synes mere tilgængelige, nu hvor gården er lavet om. Børnene bruger kanten rundt om sandkassen som afsæt til at kunne nå lamperne.
De benytter samtidig chancen til at øve balancen hen langs træstubbene.
Da børnene er gået ind, tænder Sarah lygterne og kalder børnene ud igen.
Sarah forklarer, at oplevelsen af lysene i træerne og den lette belysning af
gården kombineret med lyden af rislende vand fra vandløbet skaber en helt
særlig sanseoplevelse. Børnene bliver tavse og lytter. Den dæmpede belysning fra lamperne ved vandløbet trækker børnene hen omkring dette og gør
lyden af vandet, der løber, til en vigtig del af oplevelsen.
Som om det er planlagt, lyder kirkeklokkerne i det samme og skaber en
sansning omkring tid og rum, som børnene også bliver opmærksomme på.

REFLEKSION
Gården var pludselig blevet et sted, hvor lyd og lys gav lyst til at opholde
sig, selv efter mørkets frembrud. Sarah bemærker, at det tidligere havde
været lidt uhyggeligt at gå i gården i de mørke aftentimer.
”Lanternerne indbød os til at gå ud, men det var tydeligt, at vandløbet indbød os til at blive ude”. Børnene fulgte vandet ned til udløbet og blev der
optaget af de mange små skamler i forskellige figurer. Dette førte til en snak
om former og farver, og seancen omkring lyd i gården blev udvidet til at
handle om både lys, lyde, former og farver.De børn, som havde sidste aften
på centeret, havde fået en særlig oplevelse med fra deres sidste aften.
Før ombygningen havde gården været et meget lukket og mørkt sted om aftenen. Kvinderne gik ud, når de skulle ryge, og småløb med skraldeposerne
ned i den mørke krog af gården til skraldespandene. Nu var gården blevet
til et indbydende rum at opholde sig i, som havde sin helt særlige stemning
i det lette lys fra lanternerne, lamperne rundt i gården og belysningen af
vandløbet.
34

BLADET I BÆKKEN
Herefter starter processen igen. Sådan fortsætter drengen i et stykke tid,
indtil han bliver optaget af fortællestolen, som står og troner i sit hjørne.
Han får nu travlt med at finde ud af, om stolen kan flyttes, og om han kan få
den til at køre, mens han sidder på den. Bladet er efterladt og ligger mellem
Det er formiddag, og huset er meget stille. De største børn er i skole, og
andre er taget ud af huset, men en dreng på 5, har fundet sin vej ud i gården.
Han er blevet optaget af et blad, som langsomt har fulgt strømmen gennem

to sten og må vente, til drengen eller et andet barn får øje på dets kamp for
at finde vej gennem vandet.

det lille vandløb i midten af gården. Undervejs har drengen måttet hjælpe

REFLEKSION

bladet lidt på vej, men fingrene bliver meget kolde i det kolde vand. Dren-

Det rindende vand i gården vækkede en interesse i drengen. Han blev opta-

gen kigger sig undersøgende rundt i gården og får øje på en lille pind under

get af at følge vandets retning og bladets sejlads ned ad strømmen. Drengen

æbletræet i sandkassen. Han samler hurtigt pinden op og kommer bladet,

var helt opslugt af legen og havde fundet en legekammerat i bækken. Sanser

som sidder fast mellem to sten, til undsætning. Langsomt og forsigtigt får

og fantasi skabte rum for en leg, hvor drengen kunne finde fordybelse og ro.

han lirket bladet fri og følger det nu tålmodigt på dets vej ned ad vandløbet.

I den gamle gård ville drengen sikkert have valgt at køre på en mooncar

Flere gange må han hjælpe det lidt på vej, og han kigger op ad vandløbet,

eller på anden måde have fart på sin leg. Det store åbne rum i gården gav fo-

som for at se, om han kan gøre noget for, at der kan komme mere fart på

kus på muligheden for fart og bød ind til leg, der bredte sig ud over det store

vandet. Han vender sig dog hurtigt om mod bladet og følger det videre på

areal. Samtidig var det svært at finde på lege, når man var alene i gården.

vej. Da bladet når ned til afløbet, snurrer det stille rundt om sig selv, og

I den nye gård giver vandløbet og de små rum en oplevelse af afgrænsning,

drengen giver et lille hop og griner af bladets dans i vandet.

skaber en ro og giver også plads til leg, som er langt mere præget af fordy-

Han tager derefter bladet og løfter det tilbage til starten af vandløbet, hvor

belse og ro, hvilket denne dreng ofte havde brug for, men sjældent kunne

han sætter bladet op på den lille, bløde kugle af vand, som dannes der, hvor

finde.

vandet kommer op ad stenen.
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SKAKBRÆTTET

Det er en sen eftermiddag sidst i august. Der er lidt køligt i vejret, men det
er tørvejr og for en gangs skyld er de store hegn, der skærmer arbejdet i
gården, rykket en smule, så lidt af gården står åben. Den lille sti fra køkkendøren og hen til det ternede skakbræt gør det muligt at komme hen på
brættet og lege med brikkerne.
En flok børn står ved vinduet og kigger ud. ”Må vi gerne komme ud”, spørger de ivrigt, henvendt til både mødre og personale. Det må de gerne, så
længe de holder sig på denne side af hegnet. Børnene får hurtigt skoene på
og løber hen på skakbrættet. Der er seks børn i alderen 3-12 år. De ældste

ge. Der bliver grinet og fjollet, og mødrene kommer flere gange frem
i døren eller ud i gården, hvor de kommenterer på, at det er dejligt at se deres
børn lege og være glade.Skakbrættet skaber et samlingspunkt, hvor alder er
uden betydning. Børnene har lyst til at komme ud i gården, og mødrene
bliver tiltrukket af børnenes glæde ved legen. Erfaringerne fra tidligere års
leg i gården er, at børnene har samlet sig om køretøjerne eller sandkassen,
mødrene har ikke så ofte involveret sig i legen uden personalets opfordring.

REFLEKSION

børn går straks i gang med at placere brikkerne på deres rette pladser, de

Det særlige i denne situation var, at så mange børn var samlet om den sam-

yngste kigger på og taler ivrigt om, hvad hesten kan, og at tårnet ligner en

me leg, men i forskellige positioner. Flere af mødrene blev tydeligt draget

skammel. Børnene forsøger først at spille efter de regler, de kan huske, men

til legen, da de hørte deres børn grine, og af en nysgerrighed imod, hvad

hurtigt går de i gang med at skabe deres eget spil. Mødrene bliver inddraget

børnene lavede.

for at hjælpe med at huske regler og som støtte, når de yngste børn indtager

Fortællingen udspillede sig en dag, mens gården stadig var under opbyg-

lidt for meget plads på brættet. Spillet får hurtigt et liv, både inde på brættet

ning, og børnene ‘tørstede’ efter at få udendørsplads at lege på. Det var dog

og ved siden af.

tydeligt, at skakbrættet lagde op til en meget anderledes leg end den, der

Den yngste pige indtager en vigtig plads som observatør, da det første tårn

tidligere har været i gården, og at figurerne på brættet kaldte på noget i bør-

ryger ud. Tårnet bliver placeret, så hun har overblik over både skakbrættet

nenes fantasi. De nød at skubbe rundt med de store brikker, mens figurernes

og døren til køkkenet, hvor der kan tilkaldes hjælp fra de mødre, der er gået

funktioner blev tydeligere for dem. Hestene blev flyttet til lyden af travende

ind efter kaffe. Hun sætter sig på tårnet og kommenterer ivrigt spillet. De

hove, og kongen gav lyd fra sig, når han blev truet, mens bønderne virkede

ældre børn debatterer spillets gang, og om reglerne er rimelige eller urimeli-

næsten krigeriske i deres måde at bevæge sig over brættet og slå hinanden
ud.
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ISENS MAGI

tilbage på isen, mens hun af og til prøver om hun med foden kan slå hul på
den stærke is.Hun bukker sig ned og mærker hen over den kolde is, mens
hun kigger på de små fisk, som hun gerne vil hjælpe fri af deres fangenskab.
Det er tidligt eftermiddag, en dag i februar. En mor og hendes to børn sidder

Kathrine, som står og kigger på legen, fascineres af pigens fulde koncen-

i fællesstuen. Moren hviler sig i gyngestolen, mens børnene, en dreng på

tration om projektet.Hun synes hverken at mærke kulden på fingrene, når

2 år og en pige på 4 år, leger på gulvet. Efter lidt tid vil pigen gerne ud og

hun rører ved isen, eller den kølige luft omkring sig. Pigen, som kun har

lege. Hun forsøger forgæves at få sin mor med på ideen, men moren er træt

været i kort tid på krisecenteret, har virket indelukket og har haft svært ved

og vil gerne blive oppe i stuen. Kathrine kigger ind på pigen, som tydeligvis

at deltage i eller selv finde på lege indenfor. Kathrine bemærker, at hun nu

meget gerne vil udenfor en tur.

giver sig helt hen i legen: ”Hun gav ligesom sig selv fri, det var virkeligt

Der er koldt udenfor, men klart og godt vejr. Familien har været inde hele

rart at se”. I de næste 45 minutter udspiller der sig en koncentreret og stille

dagen. Kathrine (socialrådgiver på Krisecenteret) siger: ”Du vil gerne ud

kamp for at befri fiskene.

og lege”, pigen nikker. I det samme ringer krisecentrets telefon, og Ka-

Pigen undersøger isen. Hun tramper på den, rører ved den med hænderne

thrine må gå for at besvare opkaldet. Da hun kort efter kommer tilbage, er

og mærker, at den er både glat, hård og kold på en gang. Pigen undersøger

pigen selv gået ud og er gået i gang med at lege. Pigen har tydeligvis selv

gården for muligheder og vender tilbage med et løbehjul, som hun banker

taget ansvar for at komme ud. Hun har kun en jakke på, ingen vanter, hue

ned mod isen for at lave hul. Isen er for stærk, og pigen må opgive sit mål

eller overtræksbukser. Kathrine overvejer at gå ud og hjælpe pigen til at få

om at komme igennem isen og befri fiskene. Hun går ind i huset igen, må-

mere tøj på, men da hun får øje på den leg, der udspiller sig i gården, vælger

ske med et lidt mere åbent blik i øjnene. I hvert fald har Kathrine set en

hun at vente:

anden side, af pigen, som viste en åbning ind til det ubekymrede barns leg.

I gården skinner solen i det frostklare vejr. Det lille vandløb er frosset til,

Et barn, som for et øjeblik havde fundet vejen frem gennem en leg, hvor

og de små keramikfisk er lukket inde bag et dække af is. Pigen går frem og

sansninger og fordybelse var primære elementer.
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REFLEKSION
Jeg tror, at de mange forskellige muligheder i gården havde betydning for
pigens interesse i at komme ud. Jeg tænker ikke, at hun på forhånd, havde
nogen ide om, hvad hun skulle lave, når hun kom ud i gården, men mulighederne for leg trak i hende, da hun stod oppe i stuen og kiggede ned i gården.
Pigen kedede sig indenfor og havde lyst til, at der skulle ske noget andet.
Da hendes mor ikke bakkede hende op i ideen om at gå udenfor og lege,
tog hun selv initiativ til at komme ud. Måske var der lyset fra lamperne,
der skinnede ned på isen, som tiltrak pigens opmærksomhed. Måske var det
fraværet af det rindende vand, som ellers havde givet anledning til mange
sjove stunder, der fik pigens fokus rettet mod det frosne vand og fiskene,
der ikke kunne komme fri. I hvert fald skabte indretningen af gården et lille
rum for, at pigen for en stund kunne give sig hen til legen og finde smilet
frem igen.
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ROBIN HOOD

hjælpe soldaten med at fange Robin Hood. Robin Hood er dog ikke interesseret i at blive fanget, så han søger tilflugt i æbletræet, hvorfra han sender
Der en diset eftermiddag sidst i februar. Temperaturerne er okay, og tre af

sine mange pile ned mod både soldaten, Prins John og prinsesse Marion.

børnene er søgt ud i gården, mens mødrene laver mad.

Til stor fortrydelse for Marion, som har helt andre planer med Robin Hood.

Mens en af drengene kører på mooncar, sætter en anden dreng fælder op i

Prins John bliver flere gange ramt af de dødelige pile, men prinsesse Ma-

form af sjippetov. De er meget optaget af deres leg. Det sidste barn, en pige

rion vækker ham til live med sin tryllestav, og de kan nu søge tilflugt i den

på 4 år, forsøger forgæves at få dem med i hendes leg. Hun vil gerne lege

lille pilehytte. Dette er dog med fare for, at prins John ikke kommer ud

Robin Hood, og rollerne er fordelt. Desværre har drengene ikke helt forstå-

igennem det lille hul igen. Det synes Marion ikke at se det store problem i,

et, hvad deres opgave er, så det er en lidt kompliceret opgave for pigen. Hun

så Prins John må krybe sammen og kravle ind i hytten, hvor han endelig er

sætter sig demonstrativt i fortællestolen, som i dagens anledning er blevet

i sikkerhed for Robin Hoods pile.

Marions prinsessestol. Nu får hun øje på Martha (pædagog på Krisecente-

Soldaten er blevet optaget af udluftningssystemet i udkanten af Sherwood-

ret), og blikket i hende øjne viser tydeligt, at hun tænker, at hun har fundet

skoven, så lige nu har Robin Hood frit spil. Han begiver sig derfor over til

en, som er lidt lettere at styre.

skovens store kanin, som ikke når at se, at der er fare på færde, før den er

Drengene er nu blevet til Robin Hood og en soldat. De løber rundt ude i

viklet ind i Robin Hoods lilla reb.

skoven og kommer nogle gange ind for at fange prinsesse Marion, med

Prinsesse Marion er ikke tilfreds, men da det tager tid for prins John at

deres lange reb. Prinsesse Marion har opgivet at styre Robin, og soldaten

komme ud fra sit skjul, når Robin at vikle kaninen godt og grundigt ind.

og lader nu al sin opmærksomhed falde på prins John (Martha). Prins John

Da prinsesse Marion vil vikle den ud igen, bliver Robin Hood meget vred,

føres i et fast greb til slottet, som til forveksling ligner en skakplade. Her

og legen finder sin naturlige afslutning, idet Prins John må træde ud af

stilles de mange soldater op i form af skakfigurerne. Prinsesse Marion har

rollen, og blive Martha igen, så hun kan hjælpe børnene, inden konflikten

en tryllestav, så hun tryller rask væk gode ting frem, som Prins John skal

udvikler sig. Det er blevet tid til aftensmad, så alle fire går ind og efterlader

smage.Indimellem må prins John tage ud i Sherwoodskoven, hvor han skal

Sherwoodskoven og den indviklede kanin alene tilbage.
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REFLEKSION
De mange forskellige elementer i gården bød ind til at blive brugt i en
eventyrlig leg, hvor alle kunne få en plads. Pigen satte rammerne op for
eventyret, og de to små drenge kunne komme ind og ud af legen, uden at
det blev forstyrrende. Pigen trak både skakpladen, figurerne, pilehytten og
fortællestolen ind i sin del af fortællingen. Drengen brugte det store rum,
hvor de dels kørte rundt og dels satte fælder op med sjippetovet, som de
snoede rundt om hegn og træer, og i sidste ende den forsvarsløse kanin, som
på tragisk vis måtte se sig fanget. Æbletræet fik også en funktion i legen, og
det blev ikke så vigtigt, om drengene hele tiden var med på præmissen for
legen. De kunne brede sig ud over gården og gøre det, de ville, men samtidig blive fortalt ind i historien, ved hjælp af pigens fantasi.
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SNEKANIN

og hurtigt opstår der en sneboldkamp, som udvikler sig, som sneboldkampe
har det med at gøre. Den bliver vildere og vildere, og på et tidspunkt må
Kathrine guide deltagerne, så alle kan være i gården. De børn, der gerne vil
lege sneboldkamp, går i den ene ende af gården, hvor Kathrine sørger for, at
de ikke løber tør for sne ved at skovle en lang sti gennem gården og aflevere
Det er en onsdag aften i januar. Det sner, og gården er dækket af et tykt lag

sneen i store bunker til børnene. Klatrevæggen bliver nu forvandlet til en

sne, som skinner klart i lyset fra lamperne i gården.

målskive, hvor farverne spiller en central rolle.

Indenfor er beboere og personale ved at være færdige med at spise aftens-

Kathrine udråber farverne og børnene sigter efter at ramme de rigtige hånd-

mad. Der skal nu laves planer om, hvem der passer børn, og hvem der

tag. I den anden ende af gården er nogle børn fortsat i gang med snebold-

rydder op efter aftensmaden. En af de voksne beboere er meget ivrig for at

kampen. Den voksne beboer får den ide, at de skal lave en snemand.

komme ud i sneen og melder sig derfor til at passe børnene. Fire børn og

Da sneen ikke har den optimale konsistens til at bygge en snemand, får bør-

Kathrine (Socialrådgiver på Krisecenteret) går med ud i gården for at lege

nene den ide, at de bygger snemanden udenpå kaninen, som står helt stille

i sneen. Gården er nu fyldt med lyde fra børnene, som skiftevis griner og

og kigger ud i gården. Den voksne beboer synes det er er strålende ide og

hviner, når de kommer i kontakt med den kolde sne. Lyden af den knitrende

giver højlydt sit besyv med, hvilket får børnene til at vokse en lille smule,

sne under skoene og den dæmpede belysning i gården skaber en helt sær-

og de går stolte i gang med at aftale, hvad der skal ske. En næse må findes,

lig stemning af hule eller oase inde i gården, som ligger omkranset af den

så Kathrine går ind efter en gulerod, og nu sætter projekt snemand i gang.

mørke februaraften.

Snart står det flotte resultat klar, og de stolte børn og voksne nyder synet af

Hurtigt får børnene den ide, at de kan bruge de mange figurer i gården som

snekaninen, der står og stråler i lyset fra lamperne. Kaninen hilses godnat

forhindringer på en bane i sneen. Børnene leger og hygger sig med sneen,

og trætte, men glade går børn og voksne ind.
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REFLEKSION
I de mørke februaraftener har der sjældent været liv i den gamle gård, men
den nye udformning af gården kalder på, at man inde fra køkkenet får øje på
de hvide fnug, som daler ned, og den klare sne, som næsten lyser gården op
i skæret fra lamperne. Den oaselignende stemning i gården giver lyst til at
tilbringe meget tid udenfor, og de mange forskellige kroge og elementer byder på kort tid ind til forskellige lege. Der blev ryddet sne, og det praktiske
element blev kombineret med legen, i form af snebolde, som blev formet
fra bunken med den sammenskrabede sne.
Klatrevæggens røde, gule og blå-farvede håndtag kaldte på at blive inddraget i legen, og endnu en konkurrence kunne tage form. Forskellige aldersgrupper var sammen om at gøre legen i gården til en god oplevelse. Der
var plads til alle, og gårdens forskellige elementer satte gang i fantasien.
Figurerne fik deres rolle, klatrevæggen sin, og den fine kanin blev en helt
central figur i gården, både denne og de følgende dage, som den stod der,
med sin hvide snepels og sin gule næse. Belysningen i gården kaldte øjet
ud, og man fik øje på, at der var muligheder, trods mørket omkring og de
lave temperaturer.
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JORDEN ER GIFTIG

Han griner med det samme, og scenariet gentager sig flere gange. Drengen
har sin leg helt for sig selv, bag det lille røde hegn, som fint skærmer ham
Det er tidligt på eftermiddagen. Det har sneet hele natten, så gården ligger

fra de andre og lidt større børns leg. De andre børn har fundet på at lege

dækket af et tykt lag sne. Dog er temperaturerne på vej op, så sneen begyn-

”Jorden er giftig”. De har fundet de store træbrikker fra dam-spillet og med

der langsomt, men sikkert at forsvinde fra gården. Seks børn i alderen 2-9

dem lavet en vej rundt i gården. Hvis man træder ved siden af, er man død.

år bliver enige om, at de gerne vil lege i gården, mens mødrene er optaget

På turen rundt lurer mange farer. Man skal krydse den store bæk, som med

i værestedet. Der er skovlet en sti gennem hele gården, så beboerne kan gå

sin stærke strøm kan være meget farlig for børn at falde i. Børnene krydser

‘tørskoede’ ned med affald i den modsatte ende af gården. Sneen fra stien

den via broen, som går hen over bækken, men enkelte tør vove forsøget og

er samlet i en stor bunke, som for en dreng på knap 3 år ligner en ”stooor

krydse den ved hjælp af de små sten, der ligger i bækken. Stenene er glatte

bakke”.

på grund af sneen, og det kræver god balance og stort mod at tage denne

Drengen kæmper sig møjsommeligt op på toppen af bakken. Lader benene

vej. På hver side af bækken ligger dam-brikkerne, så børnene kan komme

forsvinde under sig, som kun et lille barn kan, og glider den ‘lange’ tur ned

i sikkerhed hurtigt.

ad bakken og ender med et bump på de hårde fliser. Han sidder lidt og tæn-

På turen rundt kommer man også forbi en kæmpe kanin, som griber ud ef-

ker, som om han overvejer, om turen var det hårde fald værd. Så klukker

ter børnene, hvis de kommer forbi. Ingen ved helt, hvad der sker, hvis den

han, bøjer hovedet og tørrer næsen med den våde vante. Drejer sig omkring

fanger nogen, men der er teorier om, at den spiser børn, så alle er meget

i den store flyverdragt, som fint holder kulden ude, men gør det lidt vanske-

forsigtige. De mest modige – eller måske dumdristige – prikker kaninen på

ligt at bevæge sig helt frit. Han rejser sig op, og sætter straks kursen mod

ryggen, når de går forbi. Herefter skynder de sig hvinende videre, og nogle

toppen af bakken igen. Han tager endnu en tur ned ad bakken. Denne gang

gange fører overmodet til, at de træder ved siden af brikkerne og må lide en

lukker han øjnene og spænder i hænderne, lige inden han rammer fliserne.

frygtelig død i berøringen med den giftige jord.
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REFLEKSION
Indretningen af gården gav børnene mulighed for at have gang i to forskellige lege uden at blive forstyrret af hinanden. Da børnene kom ud i gården,
fulgte blikkene den skovlede sti rundt i gården, og de største børn fik hurtigt
ideen om at bygge videre på stien ved hjælp af dam-brikkerne.
Gårdens indretning – med små kroge og hegn, der afgrænsede små arealer,
bækken, hvor vandet forsøgte at finde vej gennem sneen, og forhøjningen
ved amfi-scenen – skabte en næsten eventyrlig ramme omkring børnenes
leg. Alle elementerne fik en plads og spillede sammen med børnene.
Gården gav næring til børnenes fantasi, og legen fik gode rammer.
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HEKSE
Det er en formiddag i slutningen af maj. Solen skinner fra en skyfri himmel,

begejstring og optagethed af fortællingerne.

og børnene leger i gården. De kigger nu og da forventningsfuldt hen mod

Da alle bøgerne er læst højt, vender børnene sig mod de to sorte tavler,

porten. Endelig hører de lyden af en ringeklokke udenfor porten efterfulgt

som hænger på hegnet, og begynder at tegne hekse og katte. Fortællingerne

af et stille ”Halloooo.” Martha (pædagog) åbner porten, og ind kommer en

bearbejdes, og de gen- og omfortælles. Børnene hjælper hinanden med at

prægtig ladcykel, fyldt med hemmeligheder. Cyklen styres af ”biblioteka-

huske detaljer og roser hinandens tegninger. De skaber skabeloner for katte

ren med den gule hjelm”. Hun hilser glad på alle børnene, som er stimlet

og hekse, som bliver lette at tegne, og som senere overføres til tegninger på

sammen for at se, hvad hun har med. Op ad ladet på cyklen trækker hun

papir indenfor.

den ene bog efter den anden. Bøgerne handler om hekse i alle mulige afskygninger. Der er søde hekse, fjollede hekse, onde hekse, frække hekse og
mange andre. ”Det er snart sankthans”, proklamerer bibliotekaren, ”så nu
skal vi høre om hekse”.
Bibliotekaren sætter sig i den prægtige blå fortællestol under æbletræets
blomsterfyldte krone. Foran hende sætter børnene sig på de små træskamler, som de henter rundt om i gården. Børnene er optagede af at få valgt den
helt rigtige skammel. Farve og form skal passe til netop dem. Da skamlerne
er valgt, sidder de klar. Fortællingerne kan begynde!
Bibliotekaren læser, og børnene følger med i historierne. Det bliver en rutsjetur af forskellige følelser. Børnene skifter mellem at holde sig for munden af forskrækkelse, rejse sig op i spænding og holde sig på maverne af
grin.
I hjørnet bagved har de voksne nu taget plads. Måske smuglytter de en lille
smule til historierne. I hvert fald ser de ud til at nyde børnenes

REFLEKSION
Fortællestolen under æbletræets smukke krone skabte den perfekte ramme
for fortællingerne. Børnene havde rum og plads omkring sig, og mulighed
for at gå til og fra fortællingerne, uden at forstyrre.
Børnenes inddragelse af tavlerne strakte fortællingerne ud og lod børnene
være i fortællingens univers lidt længere. Samtidig blev temaet om hekse
bearbejdet i fællesskab, ved at børnene selv blev skabere af nye hekse, som
de kunne lave nye eller flere fortællinger om. Heksehistorierne blev efterfølgende trukket med ind i relationen mellem mødre og børn, hvor de talte
videre om dem.
Gårdens indretning blev en medspiller i fortællingerne og ramme om den
gode oplevelse, som børn og voksne havde i fællesskab. Både som aktører
og som tilskuere.
47

TAXA

En taxa kommer langsomt kørende rundt om hjørnet. Den lille dreng prajer
hurtigt den lille blå taxa og stiger selvsikkert ombord på bagsædet. Mette
(socialrådgiver på Krisecenteret), som har været så heldig at få tjansen som
chauffør, træder hårdt i pedalerne og styrer for vildt rundt mellem forhindringerne på vejen.
På hvinende dæk drejer taxaen rundt om hjørnet og svinger i fuld fart forbi
hegnet og hen over skakternene, forbi kaninen, hvis ører næsten blafrer i
suset fra taxaen. Drengen hviner om kap med dækkene og guider chaufføren mod den næste forhindring.
I sin iver glemmer drengen fuldstændigt, at han faktisk synes, det er lidt
svært at være ude i gården. Han hengiver sig til legen og nyder samværet
med den voksne. Måske glemmer han for et øjeblik tid og sted og lader
fantasien råde og tankerne få ro..

REFLEKSION
Inden gården blev lavet om, var der god plads til at køre rundt på diverse
køretøjer i det store åbne rum. Gården blev dog hurtigt en trafikeret vej,
hvor cykler, mooncars og andre køretøjer suste rundt imellem hinanden.
Legen kunne let blive ensformig, og der kunne hurtigt opstå konflikter, idet
alle kørte rundt på det samme område, og hele gården var involveret i legen.
I den nye indretning af gården er der hegn, der skal styres udenom, en bro,
der kan passeres, vandløb, man kan køre igennem, og små kroge, som kan
bruges som parkerings- eller vendeplads. Kaninen holder øje med trafikken, og ‘skakbrættet’ synes næsten at give hjulene mere fart.
Motorikken og fantasien udfordres, og samtidig er der plads til, at der kan
leges og hygges i gården, uden fare for at blive kørt ned af et køretøj på
afveje.

48

NOTESBOGEN

Foråret er langsomt blevet lunere, og dagene er blevet lysere.
En af beboerne uden børn er mere og mere trukket udenfor, hvor hun ofte
sidder og kigger ud i gårdhaven mens hun skriver i sin lille notesbog. Hun
fortæller, at hun skriver tanker ned, og at det giver hende ro til refleksion at
sidde i gården. Noterne bruger hun i samtaler eller blot til sig selv.
Nogle gange sidder hun alene og synes at nyde indtrykkene fra gården,
andre gange samler der sig en lille flok af kvinder i hjørnet. Nogle hækler,
andre strikker, og andre igen tænder sig en cigaret og taler om stort og småt.
Kvinden nyder, at gårdhaven har både blomster og krydderurter, så den
føles som en lille have. Hun har sammen med to af de andre kvinders døtre

REFLEKSION
Kvinden har ikke sine egne to børn med, men nyder at kunne være sammen
med de andres børn i den udstrækning, hun kan rumme det. Her giver gården gode rammer for at være sammen med børnene og for at trække sig.
De små kroge i gårdhaven betyder, at kvinder og børn kan sidde ‘for sig
selv’, selvom der er liv og leg i gården. Der er plads til at finde ro og fordybelse, men også plads til at lave aktiviteter sammen og få ideer til at gøre
noget mere, som fx at plante flere krydderurter, til stor fornøjelse for både
små og store.

plantet ekstra krydderurter i potter, som nu står og pynter på trappen. Børnene dufter til og smager af og til på krydderurterne og holder godt øje med,
om de trænger til vand, og om de vokser, som de skal.
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EN SPISELIG HAVE

pigerne, når lyden af deres begejstring når ham, eller når stilheden ved deres optagethed bliver påfaldende.
Børnene finder lavendlerne og spørger, om de også kan spises. Annette forDet er aften, og beboerne har lige spist aftensmad sammen i det store fæl-

tæller, at lavendlen ikke kan spises, men at den i gamle dage blev brugt til

lesrum. Det er varmt, og døre og vinduer står åbne ud mod gårdhaven, hvor

at lægge i skuffer og skabe sammen med tøj for at undgå møl. Desuden blev

de forskellige farver fra blomster og planter lyser op i den klare aftensol.

den brugt til parfume, får børnene at vide. Det må prøves af, og pigerne gni-

Der er kommet citronskiver i kanderne med vand, som står på alle borde.

der armene ind i de velduftende lavendelblade. Den dejlige og beroligende

Børnene synes måske nok, det er lidt skørt. Det fører til en længere snak

duft af lavendel breder sig hurtigt, og børnene har en fælles opmærksom-

om, hvad der kan kommes i vandet for at give det smag. Annette (kontakt-

hed på sansningen omkring duften. Annette fortæller, at duften af lavendel

person på Krisecenteret) foreslår at plukke mynte fra gården og komme i

kan hjælpe en til at falde til ro, og at det derfor kan være godt at dufte til

vandet. Så snart aftensmaden er overstået, skynder børnene sig ud i gården,

lavendel, når man skal sove. Under legen har børnene kaldt deres mødre

hvor de skal finde den omtalte mynte. De dufter til mynten, rører ved den og

hen for at hjælpe med at finde planter, men også for at dele deres oplevelser

smager på den. Nu går den vilde jagt efter flere spiselige planter. De finder

og erfaringer. Mødrene har duftet, følt og smagt sammen med børnene, de

citronmelisse, som også skal føles på, duftes til og smages. En af drengene

taler om citronerne i vandet, som gav smag, og børnene er enige om, at de

holder sig på sikker afstand af ‘forsøgene’, men tæt nok på til at han kan

også skal prøve at komme mynte og citronmelisse i vandet. Mens pigerne

følge med i hele seancen og se de andres reaktioner.

har været meget optaget af at finde og plukke planterne, har en af de mindre

Tre piger på 4 og 5 år lader sig opsluge mest af legen. De afsøger gården

drenge sat sig for at vande gårdens bede. Han løber i fast rutefart fra vand-

og optages af at bruge deres nye erfaringer med duft og smag til at finde de

løbet, hvor han med sin lille kop samler vand, som han forsigtigt bærer over

rigtige planter rundt om i gårdens bede. En af de yngre drenge går til og fra

til bede og krukker, som han vander. Tålmodigt fortsætter han den lange

legen. Han suser lidt rundt i gården på løbecyklen, men vender tilbage til

proces, som det er at nå rundt til de mange bede med så lille en kop.
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REFLEKSION
Samtaleemnet fra aftensmaden blev trukket med ud i gården, og børnenes
nysgerrighed og parathed til at undersøge planterne nærmere var vækket,
allerede inden de trådte ud i gården. Bedenes placering rundt om i gården
indbød børnene til at bevæge sig rundt og være nysgerrige og undersøgende. Deres sanser blev stimuleret ved dufte, smag og berøring, og de fik
mod på at undersøge flere og andre planter. Planterne var ‘til rådighed’ og
lod sig plukke, så børnene kunne både smage, dufte og føle. Sanserne blev
stimuleret, og børnenes nysgerrighed vakt. De lod sig begejstre og fik lyst
til at vide mere og prøve mere.
De fik en fælles viden, som de senere kunne bruge sammen, og de lavede
planer for videre ‘eksperimenter’. Nu skulle de prøve noget så skørt som at
komme mynteblade i vandet. Som om det ikke var skørt nok med citroner.
Men prøves skulle det, og smages også.
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BETJENT

Solen skinner, og der er meget varmt i gården. Nogle af de voksne har sat
sig i skyggen, mens børnene leger på køretøjerne i gården.
Annette (kontaktperson på Krisecenteret) er blevet konstitueret betjent og
skal holde øje med, at alle kører ordentligt. Hun udsteder bøder og gule
kort på stribe, mens børnene cykler rundt og forsøger at balancere cyklerne rundt i alle gårdens kroge og snoninger. De kæmper med balancen, når
hjulene rejser sig i de hårnåletynde sving. Man kan næsten fornemme lyden
af motorstøj, og hvinende bremser, når børnene læner sig frem over styret
og giver den gas.

REFLEKSION
Gårdens bede, hegn, skakbræt, kanin og andet er den perfekte ramme omkring børnenes leg. De øver sig i at holde balancen, træner deres motorik,
øver sig i turtagning og behovsudsættelse.
Undervejs udvidede børnene legen ved at bringe figurer fra Ramasjang ind i
legen, så de nu skulle huske, hvem der var hvem. Dette var måske nok mest
udfordrende for betjenten, men dog alligevel en god øvelse for børnene,
som i samarbejde fik valgt, hvad og hvem de skulle være.

Betjenten er på hårdt arbejde og må bruge al sin autoritet for at holde styr
på de gale trafikanter, som hujende og grinende kører over bækken, udenom
kaninen og ind imellem hegnene. Enkelte vover sig også hen over broen,
som strækker sig ‘hele vejen’ hen over det brusende vandløb.
Den strenge betjent styrer trafikanterne igennem trafikken på bedste vis.
Hun forlanger ordnede forhold, og de vilde cyklister må finde sig i at skulle
vente på tur eller få gule kort, når de kører for vildt og måske ligefrem er til
fare for de andre trafikanter.
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TANDBØRSTNING

Det er aften, og børnene har fået besked på, at det er ved at være tid til at
komme ind fra gården. De skal gøre sig klar til at komme i seng, aftenritualerne bliver gennemgået, heriblandt tandbørstningen.
Under snakken om tandbørstning, og hvorfor det er vigtigt, falder snakken
på kaninens meget store hvide tænder. En af drengene retter sig op og lader
blikket køre hen over gården. Derefter går han med faste skridt hen mod et
af træerne, hvorunder han finder en gren, som han i rask trav går hen til kaninen med. ”Det er en tandbørste”, konstaterer han stolt og begynder energisk at børste tænder på kaninen, som velvilligt stikker sine hvide fortænder

REFLEKSION
Fantasien fik frit spil i denne leg, og kaninen i gården blev pludselig rammen om en af hverdagens vigtige ritualer. Der blev skabt mulighed for at
forholde sig til, tale om og få ny viden om vigtigheden af at børste tænder.
Kaninen, som uden forbehold ‘stillede sig til rådighed’, gav børnene mulighed for at påtage sig rollen som omsorgsgiveren, der sørgede for, at kaninen
blev klar til at sige godnat. Det efterfølgende aftenritual blev mødt mere
velvilligt af børnene denne aften.

frem. En anden, lidt yngre dreng, finder hurtigt sin egen pind og kommer
hen for at hjælpe til. Mens kaninen får børstet og renset tænder, får børnene
og Annette en snak om Karius og Baktus, som let kan lave ballade og huller
i tænderne, hvis ikke man sørger for at børste dem hver dag.
Da kaninens tænder er børstet tilfredsstillende, går børnene op for at gøre
sig klar til at gå i seng og børste deres egne tænder. Kaninen bliver stående
midt i gården, og mon ikke dens fine hvide tænder, skinnede lidt om kap
med månen den nat?
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GEMMELEG

En pige på 4 år fortæller:
Vi leger gemmeleg ude i gården. Det er sjovt, for der er mange steder, vi
kan gemme os. Bag ved skraldespandene – det er et godt sted. Der gemmer
jeg mig. Der er nogen, der gemmer sig inde ved cyklerne eller inde ved
barnevogne. Det er også et godt sted, men jeg kan bedst lide at gemme mig
bag ved skraldespandene. Så bliver jeg fundet til sidst.
Hvis vi tæller, så kan vi stå lige, hvor vi vil, men vi må ikke kigge. S han
kigger nogen gange, men så siger vi, at han ikke må. Vi kan lege alle sammen. De voksne kan også være med.
Jeg synes det er sjovt, men det er også sjovt at tegne på jorden og på de sorte
(tavlerne). Det gør mig og I.

54

STRIKKETØJET

Jeg står op kl. 6.00 om morgenen. Så er der helt stille i huset, og der er sta-

Hvis det regner, sidder jeg her under halvtaget eller ovre i rygehjørnet, men

dig ingen ude i gården. Jeg kan godt lide at sætte mig ud i gården og bare

det er nu bedst, når solen skinner. Det er lidt trist, når det regner, men jeg

være. Det giver mig ro at sidde der. Så lytter jeg til vandet, der løber. Ja,

går herud alligevel. Det er dejligt med frisk luft. Jeg sover også meget bedre

vandet giver faktisk meget ro.

om natten, når jeg har været herude og få den friske luft og ro.

Jeg kan også godt lide duften fra alle de forskellige blomster. Måske er det,

Når klokken bliver 22.00, så sidder jeg her for det meste alene. Det kan jeg

fordi jeg selv har en have derhjemme, som jeg plejede at være meget ude i,

godt lide.

men den sidste lange tid, ville han ikke have, at jeg gik ud i haven. Her kan
jeg nyde at være ude, når jeg vil.
Gården hjælper mig til at få det bedre, fordi den giver mig ro. Jeg kan også
godt lide at side herude om dagen, når børnene leger her. De er gode til at
lege sammen. Nogle gange skændes de, men der er ikke alt det der ‘slåsseri’. Børnene leger i hele gården, men de kan altså rigtig godt lide vandet.
(Beboeren peger hen mod stenen, hvor vandet langsomt løber op fra, og
vi lytter sammen til vandets rislen, mens det løber ned mod spiralen og
forsvinder).
Nogle gange kalder børnene på mig. Så kalder de mig bedste, og så spørger
de: ”Må vi godt det bedste? ” Så siger jeg, at de skal spørge deres mor.
(Hun griner let) Jeg har selv 4 børnebørn.
(Hun fortæller videre om sin dag): Om aftenen sætter jeg mig herud igen.
Jeg har mit strikketøj med, og så sidder jeg bare og slapper af.
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SUPPE

Mynten har også en lidt syrlig duft, men den skal i suppen alligevel.
Efter at have samlet krydderurterne går børnene i gang i køkkenet. De supplerer med løg, hvidløg og andet godt og tager fat på at hakke, snitte og
skære. Suppen står nu og simrer, og rummet bliver fyldt med den dejlige
duft af suppe, som langsomt lokker sultne mødre til bordet sammen med
deres børn. Der er denne dag ingen kræsne børn eller voksne.
En varm formiddag stimler børnene og børnepædagogen sammen i gården,

En pige på 4 år, fortæller senere om den dag, vi lavede suppe. Pigen har

de skal finde krydderurter til en lækker suppe, som alle kan få til frokost.

sproglige vanskeligheder og der arbejdes derfor med et særligt fokus på

Turen går rundt i gården, hvor der bliver duftet, smagt og mærket på de

sprog, sammenhænge og kronologi. Sigtet med at lave suppe sammen med

forskellige krydderurter. Børnene samler urterne ind i en kurv. Mens turen

børnene var netop at have fokus på dette.

går rundt i gården, taler børnene med hinanden om, hvad der kunne være

Pigen fortæller: ”Vi plukkede dem, og de skulle i kurven, og så gjorde vi

godt at få med i en suppe.

sådan (illustrerer med næsen, hvordan børnene duftede til krydderurterne).

De starter ved suppeurten, som står høj og rank. Den dufter stærkt, og nogle

De var gode. Vi måtte gerne plukke dem (nikker og kigger op på børne-

af børnene rynker lidt på næsen, men da den jo hedder suppeurt, er der ikke

pædagogen, som nikker tilbage). Indenfor så hakkede vi, og vi kom til at

så meget at rafle om. Den må med i kurven! De går videre og får samlet

græde. Sådan her (tørrer med knyttede hænder sine øjne). Det skulle ned i

mynte, oregano, timian, basilikum, persille og citronmelisse. Børnene duf-

vandet, og så skulle det tage lang tid, men så kunne vi spise det. Jeg spiste

ter til de forskellige krydderurter og beslutter sig for (med guidning fra den

også de der (løg) og det gjorde S også. Det var sjovt. Der skulle pasta i sup-

voksne) at lade citronmelissen komme i det vand, der skal drikkes frem for

pen, og så spiste vi den alle sammen. Jeg kunne godt lide den. Måske skal

i suppen.

vi lave den igen? (Pigen kigger spørgende op på børnepædagogen).
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REFLEKSION
Den dag, vi lavede suppe, blev gården en del af et helt særligt pædagogisk
fokus med denne pige. Ude og inde-rummet kom til at hænge sammen,
ved at børnene samlede de mange krydderurter udefra og bragte dem ind
i køkkenet, hvor de blev tilberedt og kom i suppen. Børnenes sanser blev
skærpet undervejs, og de blev nysgerrige på de forskellige planters funktion. I denne måde at bruge gården blev fællesskab, læring, sansninger og leg
koblet sammen, og både børn og voksne fik en rolle.
Efterfølgende har børnene været meget optaget af de forskellige krydderurter. De taler sammen om deres erfaringer med krydderurterne og har øje på,
at de kan plukkes, og at der hurtigt vokser nyt op.
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PÅSKEHAREN

Æggene er fordelt ud over hele gården, og da en af drengene finder et æg
henne ved rygeskuret, råber han overrasket: ”Den har været henne og ryge”.
Det havde børnene ikke regnet med. En påskehare, der ryger. Det synes de
ikke er så godt.
Undervejs må børnene tage hjælpemidler i brug for at nå op til æggene i
træerne og på stakittet. De finder hurtigt ud af, at bruge de små træfigurer/
skamler som hjælp til at nå de æg, der ligger højt oppe. Da skamlerne er
Det er påskeferie, og påskeharen har været forbi krisecentret.

tunge, må de hjælpes ad med at slæbe dem over gården og hen til de fundne

Han har lagt et brev til børnene, hvor han beder dem om hjælp til at finde

æg. Ved fælles hjælp lykkes det dem at få æggene ned.

nogle æg, som han har tabt. Fire børn i alderen 2-9 år skal sammen finde de

Børnene afsøger hele gården. Alle kroge og hjørner bliver gennemsøgt.

forsvundne æg. Børnene står ivrigt klar til at hjælpe, men inden missionen

Børnene går hen over broen, og en af dem tager efter lidt tid mod til sig

kan sætte i gang, må de lære den meget svære påske-æggejagts-remse. Den

og kigger under broen. Hvem ved, om der nu virkelig sidder en trold under

er ikke nem, men børnene har en jernvilje, så det lykkedes dem heldigvis,

broen. Det gør der heldigvis ikke, men et enkelt æg har puttet sig helt op ad

og jagten på æggene kan sætte i gang. Børnene orienterer sig hurtigt rundt

broens kant. Gemt for hele verden, men ikke for det skarpe barneøje. Han

i gården og går i gang med at lede.

hiver ægget frem, og der udbryder stor jubel. Hulen af pileflet støvsuges

Da et af børnene kommer til træ-kaninen i gården, udbryder hun begejstret:

også for æg, og de mange små rum i gården gør jagten både svær og sjov.

”Han er her endnu”. Børnene griner og kommer med forslag til, hvorfor

Endelig langt om længe er alle æggene fundet, og fangsten skal deles, men

påskeharen mon stadig er i gården. De bliver enige om, at han måske vil

legen er langt fra færdig. Børnene fortsætter med at digte fortællinger om

spise æggene selv, så de må skynde sig at finde dem alle sammen, inden

påskeharen, og med chokoladeæg i lommerne og i munden indtager de end-

påskeharen får fingrene – og tænderne – i dem.

nu engang hele gården i deres jagt på usynlige æg og mærkelige væsner.
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REFLEKSION
De mange små kroge og rum i gården gjorde æggejagten langt mere spændende end tidligere. Kaninen fik en rolle i legen, og de små farvede træskamler blev vigtige elementer i forsøget på at indsamle de æg, der var svære at
nå. Børnene arbejdede sammen om at løse opgaven, og de var udfordret i
legen, da der var mange steder æggene kunne ligge skjult.
Alle æggene blev fundet, og fordi de var gemt så mange forskellige steder,
nåede alle at finde mindst et æg. De store børn ledte i krogene og blev
udfordret der, mens de mindste ledte sammen med deres mødre i det åbne
rum, hvor det lykkedes dem at finde æg. Det betød, at alle børnene fik en
oplevelse af succes, hvilket var vigtigt.
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FORTÆLLINGER
SOMMER 2018

DANS I GÅRDEN

Det er en varm og solrig aften sidst i august. Ovenpå den lange, varme

Pigen kravler rundt på sofaen og sætter sig der, hvor hun kan få flest kram

sommer, har der været et skift i vejret. Temperaturen er faldet, og det er

eller lettest kan nå slikskålen. Hun kigger opmærksomt på sin mor, som

regnen også, så i den sidste uge har der ikke været så meget liv i gårdhaven.

smiler, griner og danser. Pigen ler og rejser sig op. Hun kan også en dans,

Denne aften aften skinner solen dog ned over gården, og der er ikke en sky

og nu skal alle være stille, mens hun viser den. Pigen snurrer rundt og snart

på himlen.

begynder alle at klappe og ‘knipse’ med pegefingrene.

Inde i huset er kvinderne i gang med oprydning og rengøring efter aftens-

Nu går der gang i et noget større projekt. Personalet skal lære at ‘knipse’.

maden, og imens leger en pige på 3 år med børnepædagogen ude i gården.

Alle er engagerede og viser ivrigt, hvordan fingrene skal flettes ind i hin-

Der er en god stemning, og kvinderne griner og danser i køkkenet. Solen

anden, og der gives gode råd. Personaler kæmper med at få en lyd frem og

skinner ned over det hyggelige sofahjørne i gården, og personalet foreslår,

først efter lang tid lykkedes det – tilnærmelsesvis.

at vi tager en kop kaffe i fællesskab, nu hvor rengøringen er overstået. Alle

Aftenen er lun, og gården omkranser selskabet med både dufte og synsind-

er med på ideen, og der hentes kaffe, te, saft og slik.

tryk.Da personalet rejser sig, bliver kvinderne siddende og hygger sig. Der

Alle slår sig ned i den store sofa, og der tales om, hvor hyggeligt det er at

er god plads til alle, og der er ingen vægge, der begrænser rummet.En due

sidde sammen og lytte til vandet, der risler, og se på blomster og planter i

lander i ‘bækken’ og drikker tørstigt af vandet, som langsomt løber ned

gården. Pigen løber glad omkring, og idet hun ‘fejer’ til mynten, som vok-

mod afløbet.Kvinderne griner sammen af dette, og pigen forsøger at liste

ser bag ved sofaen, breder der sig en duft af mynte i hele området. Kvinder-

sig ind på duen. Den opdager hende dog og letter, men lander i stedet på

ne smiler og ‘suger’ duften ind.

stakittet, hvorfra den sidder og kigger ud over gården. Der er liv, latter og

En af kvinderne tager sin telefon frem og finder iransk musik. Hun begyn-

fred i gården. En lille pige på 3 år, så sin mor danse og le. Det er længe

der at danse, og de andre kvinder klapper og hujer. Flere byder ind med

siden hun har gjort det.

danse og numre, og de forklarer om forskellene på dansene i de forskellige
lande.
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SKYGGESPIL

”Jeg er jo ikke sådan én, der leger så meget, så jeg bruger altså ikke legetin-

Måske har de små rum også en beroligende virkning på pigen, som i hvert

gene. Jeg kan bedre lide at sidde herude og se film på min telefon eller høre

fald synes at have mindre fysisk uro lige nu, end hun ellers har haft.

musik. Det kan jeg godt lide. Det er godt nok, at man kan være udenfor, og

”Jeg er ikke sådan en, der plejer at være ude, men her er det okay.”

de voksne er her også meget, men jeg kan bedst lide at sidde i skyggen. Skal
vi spille et spil? Vi kan godt sidde i skyggen, og det blæser jo ikke, så er det
godt at være udenfor.”Pigen leder pædagogen hen til hjørnet, hvor der ved
siden af brandtrappen er en lille, afskærmet krog, hvor man kan sidde i fred
og ro. Hun pakker et spil Uno ud, koncentrerer sig om at få blandet kortene
godt og deler derefter syv kort ud til hver. Der er helt stille i gården, og i
hjørnet er der stadig skygge.
Mens de to spiller, kommer solen højere og højere op på himlen, og pigens
kinder begynder langsomt at blive røde. Hun kigger sig omkring og tørrer
sin pande for mulige sveddråber. Det er tydeligt, at solens snarlige stråler i
det lille hjørne forstyrrer hendes koncentration.
Pædagogen spørger, om de skal finde et andet sted at sidde. Pigen vil gerne
være udenfor, så hun ser sig omkring efter et andet sted at finde skygge.
Heldigvis er der nu ingen sol ved bordet under halvtaget. De rykker hurtigt
op fra krogen og sætter sig til rette i den afgrænsede krog under taget, hvor
hverken vind eller sol kan forstyrre det hyggelige kortspil.
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TERAPIHAVEN

hende ro at rydde op og feje i gården, og at tilfredsstillelsen ved at se det
fine resultat, når gården atter er ryddelig, hjælper hende til at få det bedre,
hvis hun har en hård dag.
Små fortællinger fra gårdhaven, samlet til en fortælling om brugen af denne

Vandløbet midt i gården er en ‘evig kilde’ til begejstring såvel som fru-

hen over sommeren.

stration. (Børnene har været begejstrede, og mødrene har af og til været

I gårdhaven, har der været liv og leg hen over sommeren. Nogle af kvin-

frustrerede, når tøjet endnu engang skulle skiftes). Andre nyder dog også

derne har samlet sig på bænkene i det lille rygehjørne. Her drikker de kaffe,

godt af det rindende vand.

mens de fortæller deres egen historie og lytter til hinandens fortællinger.

Et due-par synes at have forelsket sig i den lille gårdhave med rindende

Børnene leger i gårdhaven, og de små buske med bær bliver undersøgt, og

vand. De stiller deres tørst, som kan være svær at få stillet, i den varme og

med stor begejstring bliver der spist af bærrene. Enkelte bær bliver også

tørre sommer. Efter at have drukket og badet, sætter de sig på stakittet og

smagt, før de er helt modne, men det synes ikke at tage modet fra de små

skuer ud over verden og ind i gården, til stor fornøjelse for børnene, som

fingre, som lystigt udforsker buske og træer.Æbletræerne bliver brugt, både

næsten synes, at de har fået kæledyr.

som klatretræer og som mulige måder at skaffe føde, når man i legen skal

I den store sofa i hjørnet sidder tre kvinder og strikker, mens de udveksler

forsørge familien eller sælge sine varer fra den lille pileflethule midt i går-

erfaringer og taler om målet for deres strikketøj.I den lille krog under halv-

den.Der udkæmpes en stadig kamp mellem hvepse og beboere om, hvem

taget, sidder en mor og to børn og tegner, og i gården køres der mooncar og

der har mest ret til æblerne. Heldigvis er der så mange æbler på træerne, at

taxi, hen over bækken og ned mod pæretræet.

der er nok til alle – og lidt til. De æbler, der ikke bliver spist, lander i sand-

Solen skinner, og i små sekvenser glemmer både børn og voksne, at livet

kassen og rundt om træet i gården.

lige nu er svært, og at alt pludselig blev anderledes.Her i gården kan de

En kvinde, som finder stor tilfredshed i at holde gården ren og pæn, bruger

trække vejret. De kan lege og hygge ligesom ‘helt almindelige børn og

dagligt lidt tid på at samle de nedfaldne æbler op. Hun forklarer, at det giver

voksne’.
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