
         Livet i Havet – skab fantasifulde havdyr!   
 

• Lav spændende fisk og havdyr i papmaché 

• Brug rengjort plast, som børnene har med hjemmefra. 

• Skab dyr ved at tape plasticdele sammen m. malertape.  

• Beklæd dem med gamle aviser og tapetklister. Mal dem til sidst. 

• Til de større børn kan man også lave papmaché overkrops-figurer, masker eller finner, som man kan iklæde 

sig, fx til afsluttende koncert.  

 
Uddybet vejledning til kreativ proces fra kunstner Susanne Ahrenkiel: 
 
Rammesætning 
 

• Bestem evt. på forhånd, hvad jeres tema er, f.eks.: havdyr, fiske, søheste. Eller en følelse, fx glæde, tristhed. 

Temaet skal herefter omsættes til noget skulpturelt.  

• I kan også bestemme på forhånd, hvilke farver der skal bruges, f.eks. pastelfarver eller grøn-blå 

• Derfra har børnene mulighed for at skabe sit eget udtryk med det, der er bestemt 

• Vær ikke for opsat på det perfekte udtryk, men giv mulighed for at materialerne kan variere og en figur kan 

få et sjovt udtryk ved brug af anderledes materialer. 

• Jeg har god erfaring med brug af glimmer, så man fx kan dyppe en hale, et næb eller en vinge.  

Materialer:  
• Tapetklister af cellulose (pulver)  
• Avispapir, toiletpapir, papirserviet, papirdug  
• Aluminiumtråd (diam. Ca. 2,5 mm)  
• Maling   

 
Diverse tilbehør til at bygge en figur op:  

• Æggebakker, plastflasker, små plastbøtter, 
propper, div. plastdimser 

• Evt. gammelt/defekt legetøj, biler, sandskovle 
osv. kan bygges på, hvis I har  

• glimmer og palietter  
• Lav øjne af knapper, kapsler eller mal dem på. 

Færdige øjne kan også bruges 
 
Værktøj og tilbehør:  

• Skåle/plastbeholder og tætsluttende 
plastposer 

• Rørepinde, små grene, bambuspinde el. 
lignende.  

• Pensler 
• Tang til ståltråd 
• Sakse 
• Evt. ler eller modellervoks 
• Evt. sand til at fylde i plastflasker til at give 

vægt, så de ikke vælter 
• Malertape  

 
 
 
 

Fremgangsmåde i store træk:  
 

• Bland tapetklister efter vejledningen på 

pakningen - det kan gemmes i flere dage, hvis 

den stilles i en skål, i en lufttæt pose. 

• Find de “dele” der skal bruges og sæt dem løst 

sammen med malertape 

• Riv smalle strimler af avispapiret. Pensl et lag 

tapetklister på grundformen (evt. en flaske, gl. 

bold, papirkugle, kasse) og sæt avisstrimlerne 

fast ved at pensle på dem med en pensel 

dyppet i tapetklister. 

• Strimlerne skal lappe ca. 0,5 cm over 

hinanden. 

• Når det første lag er tørt, starter du med det 

næste  

• Lim lag-på-lag til du har 3- 7 lag med aviser 

dyppet i tapetklister - eller mere. 

• Når figuren er helt tør, males den. (afhængig 

af hvor mange lag, der er brugt kan det tage 

1-2 dage at tørre)   

• Man kan også vælge KUN at sætte figurerne 

sammen med malertape – uden papmaché 

• Figurerne bliver ikke helt så solide, men 

tidsmæssigt tager det ikke så lang tid.  

• Det bliver ikke nødvendigvis lettere kun at 

bruge tape, for mange børn skal have ekstra 

hjælp med at surre tape på.  



 
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/


   

    Lille Du – vejledning til skulpturer, billedkunst og leg med gips  
 
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/


   

     Jeg lever og jeg ånder – leg med skyggebilleder og skyggeteater  
 
Ideer til værksteder med Verdensmål:  
 

• Spænd et stort hvidt lagen eller et lærred op. Brug evt. projektor på mod en væg.  

• Leg med skyggeteater/skyggebilleder, fx en scene med en person med ånde/røg, som 
kommer ud af munder (som ånde). Lav fx ånde med silkepapir, stof eller vanddamp.  

• Tegn figurer på sort kraftigt pap/karton med hvide farveblyanter 

• Derefter klippes figurerne ud, og der limes en pind på fladen (pinden skal gå et godt stykke 
igennem figuren, ellers bukker den).  

• Alternativt tegnes figuren direkte på pap, kraftigt karton og klippes/ skæres ud -  derefter 
males den sort.  

• Figurerne bliver skyggefigurer, der kan projiceres op på en væg eller bag et lagen. 

• Man kan vælge at lave scener, der passer til versene, eller lave et lille skuespil. 

• Børnene kan også deltage i helfigur, som skygger, evt. samtidig med de udklippede figurer 
eller andre objekter, der laver flotte skygger.  

• Der skal måske eksperimenteres og leges lidt, før resultatet bliver fint 

• Det behøver ikke være perfekte figurer - sammensætningen af de forskellige figurer og 
udtryk bliver et fint samlet udtryk idet, alle er sorte/skygger. 

• Der kan også findes figurer i blade og bøger, der tegnes efter og tegnes over på kraftigt 
karton - så har man grundformen til figurer.  

 
Materialer:  

• Pinde 

• Karton 

• Pap 

• Sakse 

• Pensel 

• Sort maling 

• Elever 

• Ideer og tosset fantasi  

• Flere forsøg…  

• Tid og humor.  

• Arbejd gerne sammen i små grupper bag et 
lagen med en spotlampe.  

 

 
 
 



   

  
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/


 

 

    For enden af et eventyr – vejledning til billedkunst, kulisse og scenografi 
 
 
Ideer til Værksteder med Verdensmål 
 

▪ Sangen giver os lyst til at undersøge fremtiden – hvor er vi på vej hen? Hvordan ender vores 
eventyr – de ender jo heldigvis ofte godt☺  

▪ Den overordnede idé i det følgende er, at vi sammen ’sejler ind’ i fremtiden.   

• Lav evt. en tidslinje af mælkekartoner eller andet med en pil, som peger ind i fremtiden. Mal den evt. 
med verdensmål-farverne eller anden farveskala og slut den i det uvisse med FREMTID. Er 
fremtiden måske lysegrøn som håbet eller uvist og sløret?   

▪ Leg med at skabe scener, billeder, scenografi eller kulisser, som understøtter handlingen i sangen. 
▪ Det er oplagt at inddrage disse scenarier/kulisser i en afsluttende koncert, event eller udstilling med 

Sange til Verden.  
▪ Eksempel, 1. vers  

o Skab en undervandsscene som et akvarie/ glasbur og leg med at skabe scenarier bag 
sammen med børnene.  

o Brug fx kraftigt afdækningsplast eller film, som spændes ud ml. 2 stolper på et rullende podie 
eller et tøjstativ.  

o Det kan også være et omvendt bord med benene i vejret, der danner rammen.  
o Der kan udspilles små scener i ’akvariet’ med fx et barn og en fisk bag plast.   
o Lav evt. fisk i papir, pap, tekstil eller på pinde, som hænger i buret eller holdes af børnene. 

Der hænger måske fisk i ’akvariet’ eller optræder sammen med børnene? Hvad sker der 
under havoverfladen? Leg med det.  

▪ Eksempel, 2. vers. 
o Måske bygger I et skib eller en jolle, evt. som 

’papirhat’ (se billede nederst) 
o I båden sidder måske to børn og kaptajnen, som 

kigger i en lang kikkert (måske kigger han ind i 
fremtiden?) 

o Lav fx kikkerter af pap eller gamle toiletruller. 
o Sæt gerne hjul på båden, så den kan sejle gennem 

salen, evt. til koncert med Sange til Verden. 
o Båden kan bygges i krydsfinerplader eller af 

kraftigt pap. 
▪ form 1: Den nederste  bådform.  
▪ form 2:  toppen som trekant.  

o Den kan males eller der kan skrives tekst på den, 
måske beklædes med aviser?  

 
 

• Eksempel, 3. vers.  
o Hvordan ser hvalen fra vers 3 ud? Mal fx en kæmpe hval på papir sat op på væggen (fuld 

størrelse - el. bare meget stor…) 
o Brug. evt. projektor til at projicere et billede af en stor hval op på væggen.    
o Et barn står på en trappestige (bjerg) med samme lange kikkert fra før og ser på hvalen.  
o ’Bjerget’ (trappestigen), som barnet (flere børn?) står på, kan evt. laves / klæbes op på 

væggen med elektrikertape i sort. Så kan barnet - på trappestigen - og hvalen være 
nedenfor, hvor barnet står og kigger efter hvalen? 

 

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 og find kontaktoplysninger: https://susanne-ahrenkiel.dk/   

https://susanne-ahrenkiel.dk/


    Sommeren er i hus – eksperimentér med at lave figurer på pinde!   
 

• Lyt til sangskriverens indspilning af sangen og udvælg nogle ord eller billeder, som inspirerer jer og 
som I vil undersøge nærmere.  

• Lav ord eller billeder fra sangen om til flad-figurer på pinde 

• Det kunne fx være gazeller, kæle-alligator, en båd der sejler, Hr. Hansens får eller solen. Måske 
finder I selv på andre ord, I vil undersøge? 

• Tegn først figurerne på fx sort pap eller karton - klip dem derefter ud i to eksemplarer, som I limer 
på hver sin side af fx en blomsterpind eller lign.  

• Pynt gerne figurerne med stof, kapsler, knapper, fjer, silkepapir, glimmer - eller hvad I nu finder på? 

• De kan også laves i hvidt eller farvet karton/pap, som man efterfølgende kan tegne/male på.  

• Pindefigurer kan efterfølgende måske bruges til at danse med under sangen? 

• De større børn kan også lege med at lave skyggeteater, hvor figurerne projiceres op på et 
udspændt lagen eller på en hvid væg 

• Måske danser børnene skyggeteater sammen med figurerne?  

• Prøv jer frem – der er ikke et rigtigt svar på, hvordan man gør…  
 

 
 

 
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/   



         Drøm om selvhjælp – skab tegninger og små skulpturer!   
  

• Lyt til sangskriverens indspilning af sangen og tal om, hvordan man kan 

vise omsorg ved at give knus eller ’række ud’ til hinanden. 

• Tegn eller mal billeder af munde, kys eller hænder, der rækker ud til 

andre  

• Prøv også at lege med at tegne eller male billeder af hænder, som 

holder et hjerte 

• Lav figurer i modellervoks af røde munde eller kys. 

• De større børn kan også lave to figurer, som omfavner hinanden – hver 

figur har sin egen farve.  

• Større børn kan også eksperimentere med at lave hænder, der rækker 

ud - i ler eller modellervoks.  

• Det kan også være, hænderne bærer vores fælles jordklode eller andre 

mennesker? 

• Måske finder I selv på flere ting, som I leger og eksperimenterer 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/   

 



    Til vores jord – leg med natur og genbrug i kunsten…   
 

• Lyt til sangskrivernes indspilning af sangen Til Vores 

Jord og tag en snak om hverdagsvar.  

• Hvordan kan man på en legende og sjov måde give 

brugte ting nyt liv?  

• Eksperimentér med at give fx brugte kopper, 

lysestager, glas, skåle mv. nyt liv ved at male på dem 

eller dyppe fx bunden af et glas i maling.  

• Eksperimenter med sjove måder at pakke de ’nye’ 

ting ind på (når de er tørre) i genbrugsmaterialer 

eller måske ting fra naturen?  

• Pak fx ind i stof, tøj, blade, aviser og pynt med sten, 

kogler eller lign.  

• Måske arrangerer I en dag, hvor I bytter brugte ting 

eller giver hinanden ’nye’ brugte gaver?   

 

• I kan også lege med at male med ’naturens farver’ 

(frugt og grønt, fx rødbeder, blomster, granatæble, 

krydderurter, appelsin) på papir, mens I lytter til 

sangskrivernes indspilning af sangen.  

• Til afsluttende koncert/event kan man inddrage 

krydderurter, når sangen spilles – det spreder aroma!  

• Lad evt. nogle børn nulre krydderurter, når sangen 

spilles eller sæt krydderurter under stolene, som 

nogle publikummer får til opgave at nulre undervejs, 

så der spreder sig duft i hele salen!  

 

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 og find kontaktoplysninger: 

https://susanne-ahrenkiel.dk/ 

https://susanne-ahrenkiel.dk/

