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VÆRKSTEDSAKTIVITET

STANGMONSTRE

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale i opgaven med fremstilling af monsterstangdukken er, at børnene 
udforsker og anvender forskellige materialer til at udtrykke deres følelser og 
forestillinger om deres monster gennem et skulpturelt udtryk. 

• Hjælp børnene med at finde frem til deres monsters historie (navn, egen
skaber, træk, personbeskrivelse) gennem samtale under hele processen.

• Støt børnene i at skabe denne historie gennem forskellige udtryk, materi
aler og teknikker.  

• Hjælp børnene med at vælge og fravælge elementer i den skabende pro
ces, så de bliver bevidste om formsproglige valg og fravalg i deres produk
tion af monstret. 

• 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 muligheder og inddrag dialogen med 
børnene gennem hele processen, så de får mulighed for at sætte ord på 
deres tanker og det, de gerne vil udtrykke med deres stangmonster. 

IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og under
støtte deres inspiration i arbejdet med deres egne visuelle fremstillinger og 
udformninger af monsterskulpturerne.

• Samtale med børnene om illustration til Kapitel 11: Monstrenes by, i be
vægelsesfortællingen Hoppeline og Bissebøvsen. 

 Eksempler på spørgsmål: Hvordan ser de forskellige monstre ud på bille
det (farver, former, tænder, øjne…)? Udtryksmæssigt: Er der nogle binde
gale, gnavne, bedårende, fandenivoldske, glade monstre på billedet? 
Kender børnene til andre monstre end dem i fortællingen?

 • Fortæl, at børnene skal i gang med at tegne og bygge deres helt egen monsterskulptur, og at de gennem denne skal 
vise, hvad deres monster er og kan. Det færdige produkt er et stangmonster, som børnene kan bruge til at spille 
teater og lege med. 

 

DU SKAL BRUGE
• Lim
• Limpistoler
• Gipsgaze i ruller/papmaché
• Blomsterpinde 
• Kraftig karton
• Tusser
• Sakse 
• Poscatusser
• Kamera 
• Akrylmaling
• Pensler 
• Alverdens genbrugsmaterialer, 

fx kasserede legetøjsgenstande 
og spil 

• Alverdens dekorationsmateri aler, 
fx perler, filtfigurer, fjer, pailletter, 
pomponer

KAN DU FINDE:
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PROCESSEN

1.  MONSTRET TEGNES: 
 Børnene tegner deres egen forestilling om et monster på et kraftigt stykke karton. I denne proces er dialogen med 

barnet særlig vigtig. 

2. TEGNINGEN UDKLIPPES, LIMES OP PÅ KARTON OG SKÆRES UD:
 Tegningen klippes ud og limes op på kraftigt karton. Dernæst klippes/skæres monstret ud igen, hvilket ofte kræver 

hjælp fra en voksen. Monstret fastgøres nu til en blomsterpind med kraftig tape på bagsiden af den udklippede figur. 
Lad evt. børnene tage fotos af figurerne, så de kan huske, hvordan deres figur ser ud, før den dækkes af gipsgaze.  

    
3. TEGNINGEN LAVES TIL EN GIPSSKULPTUR: 
 Gipsgazen klippes op i mindre længdestykker. Et ad gangen dyppes gipsstykkerne hurtigt i vand og lægges på fig

uren. (Husk, at hvis gipsgazen holdes for længe i vandet, så forsvinder gipsen fra gazen). Sådan bliver barnet ved, 
til hele figuren er dækket af gips. Overfladen glattes løbende med fingerene, så de små huller i gipsen dækkes. 
Stangmonstrene stilles til tørre et varmt sted. Det kan tage op til et døgn, før de er blevet tørre. 

4. MALING AF GIPSFIGUR: 
 Når stangmonstret er tørt, males det med en dækkende akrylfarve på begge sider. Det er ofte nemmere at male 

figuren med en skumsvamp end med en pensel. 

5. UDFORMNING AF STANGMONSTER:
 Alverdens genbrugsmaterialer og andre materialer præsenteres for børnene, og børnene udvælger materialer ud fra, 

hvad de ønsker at udtrykke med deres stangmonsterdukke. Gennem dialoger med barnet kan pædagogen bidrage til, 
at monsterstangdukkens form understøtter barnets fortælling om figuren, så det ikke blot bliver en dekoreret figur 
uden fortælling. Gennem brug af forskellige materialer udvikler børnene deres forståelse for materialernes betydning 
for stangdukkens udtryk.  

 Figuren konstrueres gennem metoden sammenføjet form. Børnene omformer og kombinerer materialer, som limes 
på figuren med limpistol. Detaljer kan optegnes med poscatusser – eller andre egnede tusser. 

AFRUNDING
Monsterstangdukkerne kan for eksempel indgå i leg, bruges i dukketeater for andre børn i institutionen eller for forældre 
eller måske på en digital skærm som en filmoptagelse. 

 
FORSLAG TIL ANDRE AKTIVITETER
Skyggeteater med monsterstangdukkerne. 
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