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VÆRKSTEDSAKTIVITET

TRYK MED BLADE 
OG HITTEFREMBILLEDER

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale er, at børnene anvender naturens materialer med ud
gangspunkt i en undersøgende eksperimenterende tilgang, som po
tentielt både skaber interesse for naturens forskellige former, over
flader, strukturer og skaber interesse for kunsten.  

• Indtag et børneperspektiv – en positiv stemthed overfor børnenes 
indsamlinger, ideer og subjektive opfattelser. Se morskaben i deres 
fantasier, forestillinger og udtryk– deres finurligheder og kunstne
riske kvaliteter.

• Giv plads til eksperimenterende ideer og muligheder, og før dialog 
gennem hele processen, så børnene støttes i at sætte ord på deres 
oplevelser og ideer.

IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og under
støtte deres inspiration i arbejdet med deres helt egne billeder.

• Tal med børnene om illustrationen til Kapitel 3: Myreflittigt samarbejde 
fra bevægelsesfortællingen Hoppeline og Bissebøvsen. 

 Dialogen er optakt til et sanseligt møde med naturen, hvor børnene skal 
indsamle naturmaterialer. Naturmaterialerne (blade, blomster m.v.) skal 
efterfølgende bruges i eksperimenter med farveaftryk. Monotypi/en
gangstryk er er overraskende, ukompliceret teknik som lægger op til nye 
billedprocesser.  

 

DU SKAL BRUGE
• Kraftigt tegnepapir
• Gummihandsker
• Skumgummistykker til at påføre 

farver med
• Akrylmaling/flydende tuschfarve/

plantefarverfarver (fx afkog af rød
beder, saft af forskellige bær, afkog af 
løgskaller, hakket og presset grønkål) 

• Limstift
• Sakse
• Farvekridt
• Alverdens naturmaterialer, som kan 

sætte et fladt aftryk. 
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PROCESSEN

NATUROPLEVELSE 
Tag på en oplevelsesrig tur til skov, strand, have eller park, hvor der kan findes naturmaterialer til tryk. Processen med 
aftryk er nemmest, hvis der indsamles genstandene, der kan trykkes flade. 

AFTRYK: 
Det er en god ide at starte med at give børnene gummihandsker og forklæde på.  Naturmaterialet fx et blad lægges på et 
stykke plast ved siden af papiret. Dup et tyndt lag maling på hele bladet med et stykke skum. Vend bladet over papiret og 
pres godt til. Løft bladet af papiret og gentag trykprocessen på samme papir med andre indsamlede naturmaterialer og farver. 

HITTE - FREM - FIGURER: 
De færdige og tørre aftryk af naturmaterialer bruges efterfølgende til at skabe et nyt billedudtryk. Børnene går på jagt i af
trykket efter fantasifulde væsner imellem de forskellige linjer, former, strukturer og farver. Væsnerne skitseret som tegning 
på aftrykket. De kan klippes ud eller der kan males med akryl eller farvekridt/farveblyant ovenpå, så der opstår et nyt motiv. 

AFRUNDING
Udstilling og præsentation
Børnene kan lave en naturinstallation fx skovinstallation som iscenesættes af naturmaterialer fx stammer, grene, mos, 
blade, hvor de udklippede figurer eller malerier indgår.
Lad børnene fortælle magiske historier om deres fantasidyr og billedernes indhold i fællesskab.    

 

FORSLAG TIL ANDRE AKTIVITETER
Børnene kan bruge deres aftryk som baggrunde 
for animationsfilm. 

Her vises en animation, som er lavet af Ole, 
Bente og Maria på læreruddannelsen – linjefa
get billedkunst i Haderslev. 
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