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VÆRKSTEDSAKTIVITET

FULD FART FREM 
– PAPKASSEBILER

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale i opgaven med skabelsen af biler er, at børnene udforsker og 
anvender forskellige materialer til at udtrykke deres forestillinger og ideer 
til en bil.  

• Hjælp børnene med at vælge og fravælge elementer i den skabende 
proces, så de bliver bevidste om formsproglige valg og fravalg i deres 
produktion af bilen. 

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

• Giv plads til eksperimenterende ideer og muligheder, og inddrag dialo-
gen med barnet gennem hele processen, så de får mulighed for at sætte 
ord på deres tanker, og hvad de gerne vil udtrykke.

DU SKAL BRUGE
• Store papkasser til biler 

(flyttekas sestørrelse) 
• Farvet karton
• Maling
• Pensler
• Alverdens genbrugsmaterialer til 

udsmykning af biler
• Bånd til seler
• Limpistol (der findes en limpistol 

til børn, som ikke bliver så varm 
som de normale limpistoler)

• Limstænger
• Limstifter
• Sakse
• Hæftemaskine
• Hæfteklammer

KAN DU FINDE:
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IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og under-
støtte deres inspiration i arbejdet med papkassebiler.
 
• Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 2: Dåseblomster. 
• Indled med en dialog om Larvemobilen, fx:  
 – Hvordan kan Larvemobilen køre stærkt? 
 – Hvordan kan Larvemobilen skifte gear? Hvad er et gear? 
 – Hvor sidder bremsen i Larvemobilen? 
 – Hvordan kan man se, at Larvemobilen er fuld af energi? 
• Fortæl børnene, at de skal til at designe og bygge deres egne biler af 

papkasser.    
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PROCESSEN

1.  I papkassens top og bund skæres et hul til barnet. Man kan lime to eller flere kasser sammen, så der er plads til flere 
børn i samme bil. Med de større børn i børnehaven kan man bygge mere avancerede biler. 

2. Mal, tegn og lim ting på bilen (lygter, rat, udstødning, fælge, vinduesviskere, vinduer, nummerplade m.v.). Børnene 
skal have adgang til mangfoldige materialer, som de kan anvende i deres design af bilen. 

3. Lav to sikkerhedsseler af bredt elastikbånd, snor eller remme, så barnet kan bære bilen på skulderne. Disse kan fast-
gøres med hæfteklammer. 

AFRUNDING
Lav en bilbane sammen med børnene indenfor eller udenfor med skilte.  Lad børnene lege med deres biler til Racerbil-
sangen fra Hoppelines Hoppelopper 1.
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