
Lad tanker og drømme flyve 
- Søren Kierkegaard for alle 

Kommunikationsarrangement 

TAVS-gruppen, Nordjylland 
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TAVS-gruppen 

• Tværfaglig gruppe, som formidler viden om 
alternativ kommunikation med udgangspunkt 
i Region Nordjylland: 

– Åbent værksted  

– Tema-arrangementer 

– Hjemmeside: www.tavsgruppen.dk  

http://www.tavsgruppen.dk/


Temaer 

Tidligere temaer: 

Mellem himmel og hav i Nordjylland 

Eventyrprojekt i anledning af H.C. Andersens 200 
års fødselsdag. 
 

Temaet for dette arrangement var:  
 

”At tænke og drømme – vælge og handle for 
at skabe mening! ” 



Hvorfor Kierkegaard? 

• 2013 er 200-året for Kierkegaards fødsel 
 

• Han er fader til eksistentialismen, som tager 
udgangspunkt i troen på, at mennesket skaber sin 
egen tilværelse gennem valg og handlinger. 
 

• For at vise at hans tanker og citater er for alle. 
 

• For at vise hvordan børn, unge og voksne med svære 
funktionsnedsættelser via udforskning og handling 
kan erfare sig selv. 



Hvad har vi taget udgangspunkt i? 

”At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe 
sig selv” -En udfordring med valg, hvad vil du vælge og hvad mon, der 
gemmer sig bagved dit valg? 
 

”Det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv, og 
dette kan et hvert menneske, når han vil det” -Hvem er jeg? Hvad 
hedder jeg, hvor gammel er jeg og hvad kan jeg lide? 
 

”Hvad er sandheden andet end en leven for en idee”  
–Et udklædningshjørne omkring et drømmescenarium, hvem kunne 
jeg tænke mig at være? 
 

”Forventningsglæde er den største” -Velkommen i spillebulen! Se om 
du vinder! 
 

”At træde i karakter.” -Oplev dig selv i musikken og med musikken. 

 



1. Arrangement 

• Invitation til børnehaver, skoler og 
institutioner for børn, unge og voksne 

    i Region Nordjylland 

• 1 dag  

– børn var inviteret til om formiddagen 

– Unge, voksne var inviteret  

    til om eftermiddagen 

• Gratis 

 



Yderligere arrangementer 

• 2. gang Østermølleafd. Rolighedsskolen, 
Thisted 

• Hele skolen deltog, samt børn fra 
specialbørnehave i Thisted 

• 3. gang Behandlingscentret, 
Østerskoven, Hobro 

• Inviteret unge/voksne fra den del af 
regionen, ikke afholdt endnu 

 

• 2½ time om formiddagen. Gratis 
 





Modtagelse 

Mødt af personer klædt i tøj fra 
tiden og ”Søren Kierkegaard” 
  

Udlevering af: 
1. badge  
2. oplevelsespjece  
3. cafebilletter  
4. kommunikationstavle/brikker samt 

forskellige muligheder for at vælge 
aktiviteter. 

          

De samme billeder gik igen ved 
aktiviteter og oplevelsespjece 
  
Instruktion til de pårørende og personale 









Gangen 

Man skulle gennem et forhæng til 
en gang, hvor vinduerne var 
skærmet for at skærpe sanserne: 
 

• Der var blid musik og fuglesang. 
• På væggene var der citater og 

taleklodser med citaterne. 
• I vinduerne var der blomster, som 

duftede 



Spillebulen 

” Forventningens glæde 
er den største” 

  

I spillebulen handler det om at 
tage en chance og prøve at vinde.  

Hvad mon jeg får af spørgsmål, 
og hvor meget skal jeg satse?  

Jeg slår sikkert en sekser. 

Der er to valgmuligheder: 

• Dragespillet  

• roulettespillet. 

 



Musik 

”At træde i karakter.” 
  

Oplev dig selv i musikken  
og med musikken. 
  

I musikværkstedet blev alle 
gruppernes deltagere inviteret til at 
træde ind i en verden af musikalske 
lyde.  
 

Målet var at alle deltagerne skulle 
finde deres egen lyd. 
 

Hver gruppe lavede en sang om 
hvad de kunne lide og ikke kunne 
lide. Sangen blev til gruppens sang. 
 

 



Min historie 

”Det store er ikke at være dette eller 
hint, men at være sig selv, og dette kan 
ethvert menneske, når han vil det.”   
  

Fantasi og drømme – hvem er jeg? 
I dette værksted handler det at lade 
fantasien få frit løb, intet er forkert så alle 
historier er gode. 
 

Valg af symboler fra kasser,  
samlet på tavle. 
 

Historien toner frem via en  
projektor på lærredet,  
mens der digtes.  
 

Historien printes ud  
og lamineres til sidst. 

 









udklædning 

”Hvad er sandheden andet 
end en leven for en idee” 
 

Et udklædningshjørne omkring 
et drømmescenarium, hvem 
kunne jeg tænke mig at være? 
 

Mulighed for at vælge mellem 
8 forskellige 
udklædningspersonligheder:  
 

Prinsesse, Klovn, Cowboy, 
Aladdin, Heks, Fin dame, 
gammel mand og forskellige 
hatte 









1. At vove, 2 rum 

”At vove er at tabe 
fodfæste en kort stund.  
Ikke at vove er at tabe sig 
selv”  
  

1 En udfordring for de modige.  
 

Et sort rum med uhyggelige 
oplevelser!!! 
 
Kæmpe touchskærm.  
Billeder og snak om,  
hvad man kan være bange for,  
og hvad der er spændende. 

 









2 Liv og død, 2 rum 

”Livet forstås baglæns, 
men må leves forlæns” 
  

2 Om livet, fra vugge til død 
 
Et sort rum med baby i vugge, 
barn i kørestol, voksen pige og en 
gammel mand. 
 
Masser af symboler til at snakke 
om livet og hvad der optager en 
nu, som kærlighed, skole m.m. 
samt mediamixerbog på skærm. 
 

 







Cafe 

Slap af eller lad op med en 
forfriskning i cafeen! 
 
At gå på opdagelse er 
spændende, men der er også 
brug for en pause med mulighed 
for at få lidt at drikke og spise.  
Måske er der brug for at snakke 
lidt om det man har set og skal 
se. 
 

Med billetter kunne man vælge i 
cafeen og se på ting fra gammel 
tid 



 



 





Hvad har brugerne fået ud af det 

• De har fået nogle oplevelser og mulighed for at 
kommunikere om dem. 

• Personale/pårørende har fået ideer til hvordan de 
kan give oplevelser og muligheder for at give 
udtryk for det der opleves. 

• Personalet var positivt overraskede over 
børnenes formåen 

• Spontanudtryk: 
– Det kan vi bare lige gå hjem og bruge i skolen 
– Vi har fået mange ideer 
– Det skal vi hjem og prøve 
– Laver I det til næste år igen? 

 



Hvad har vi fået ud af det 

• Oplevet hvordan vores formidling af Kierkegaard 
kan bruges til at give personer med begrænset 
kommunikation mulighed for at få formidlet 
tanker og ønsker 

• Det blev tydeligt at denne arbejdsform kan 
bruges på stort set alle emner 

• Inspireret personale og nærpersoner til at 
arbejde også med filosofiske emner 

• At se glæden i børnenes øjne over at være 
optaget af aktiviteterne 

 


