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VÆRKSTEDSAKTIVITET

SKRALDECOLLAGE

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale i opgaven med fremstillingen af skraldecollage er, at børnene ud
forsker og anvender forskellige materialer til at udtrykke deres følelser, forestil
linger og ideer til et billede. 

• 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 
billedet. 

• 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 dialogen 
med barnet gennem hele processen, så de får mulighed for at sætte ord på 
deres tanker, og hvad de gerne vil udtrykke. 

KAN DU FINDE:

hoppeline/værkstedsaktiviteter/SKRALDECOLLAGE/04/2020

IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og understøtte 
deres inspiration i arbejdet med deres helt egne visuelle fremstillinger og ud
formninger af en skraldecollage. Det handler også om at øge børnenes miljøbe
vidsthed.

• Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 3: Sally Sukkertop og den lille 
Trampetrold. Indled med en dialog om, hvad børnene får øje på i billedet? Er 
det ok at smide affald i naturen? Spørg ind til, hvilke former for emballage, 
naturen selv kan omsætte hurtigt og hvilke former for emballage, der tager 
lang tid og kan skade naturen. Hvad sker der, hvis dyrene spiser fx slikpapir? 

• Fortæl børnene, at de skal bruge affald til at lave skralde billeder. 

DU SKAL BRUGE
• Billedrammer/trærammer
• Papir/karton
• Maleredskaber
• Limpistol (der findes en 

limpistol til børn, som ikke 
bliver så varm som de nor
male limpistoler)

• Limstænger
• Limstift
• Sakse
• Alverdens genbrugsembal

lage, fx slikpapir, kapsler, låg
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PROCESSEN

Forberedelse: Indsamling af forskellige former for emballage i forskellige farver, mønstre og materialer. Klip og riv em
ballagen i mindre stykke, og lav en sortering i fx farver, mønstre og materialer. 

1.  Snak med børnene om de forskellige materialer, der er til rådighed, og giv gerne eksempler på, hvordan de kan brug
es. Der kan vælges et tema at arbejde ud fra, fx dyrene i skoven. 

2. På et stykke papir med en evt. ramme omkring laver børnene en collage af forskellige genbrugsmaterialer. De enkelte 
collagestykker limes på papiret. Der kan efterfølgende arbejdes med baggrunden i billedet med fx farvekridt

AFRUNDING
Lav en udstilling med børnenes collage. 

I kan også klippe figurerne ud og lade dem indgå et fælles skraldebillede.  
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