
   

    Lille Du – vejledning til billedkunst, kulisse og scenografi 
 
Ideer til værksteder med Verdensmål:  
 
Mindre børn: 

• Leg med at bygge et tårn af farvede plastmadpakker, fx i regnbuefarver og sæt dem i farveskala, 
evt. som Verdensmål-ikonet. 

• Kan man mon bygge mad til madpakker af genbrugsmaterialer – som belagt smørrebrød? Af fx pap, 
stof, karton, plast eller andet. Sæt dem sammen med lim eller clips.   

• Tegne madder fra madkasserne – måske på akvarel (farvelæg med vandfarve) eller akrylfarver. Kan 
det bruges som udsmykning/baggrundstæppe til koncert?  

• Vær ikke for fokuseret på det færdige resultat – processen er ligeså vigtig…  
 
Større børn:  

• Leg også med at lave ’påklædningstøj’ tøj i gips eller papmache for at synliggøre, at tøj er noget, vi 
’tager på os’ for at se ud på en særlig måde. 

• Mal gips- eller papmachétøjet efterfølgende og brug det evt. som ’udklædning’ til koncert.  

• Man kan også hænge gips- eller papmaché tøj op på et stativ/bøjle, som børnene så kan skiftes til 
at stå bag. På den måde kan I synliggøre, at vi ikke er vores tøj/facade – vi er menneskene bag.   

• Prøv måske at ’sy’ tøj af julegavepapir eller indpakningspapir – lav evt. en catwalk til koncert.  

• Tøjet kan også hænges på børn - som på påklædningsdukker til 
koncert eller hæng det på tørresnor gennem rummet til 
koncert 

• Tøj kan fx laves i grupper på 4 børn, der hjælper hinanden. 

• Vær ikke for fokuseret på det færdige resultat – processen er 
ligeså vigtig…  

 
  
Materialer:  

• Aflagte madkasser, gerne i alle verdensmål farverne  

• Aflagt/brugt tøj, bukser, bluser og sko, hue… find selv på mere 

• Gips 

• Murerspande  

• Afdækningsplast/voksdug 

• Akrylmaling 

• Pensler 

• Pap, karton, sakse 

• Clips og lim.  

• Brug evt. skruer/skruemaskine til at sætte madkasser sammen med.   
 

 
Har du brug for mere inspiration eller hjælp til at arrangere værksteder? Så tag 
gerne selv kontakt til billedkunstner Susanne Ahrenkiel, som evt. kan afholde 
Værksteder med Verdensmål på din institution. 
 
Læs mere om Susannes kunst og arbejde her: https://susanne-ahrenkiel.dk/   

https://susanne-ahrenkiel.dk/

