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VÆRKSTEDSAKTIVITET

DESIGN AF MØNSTRE

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Kulturen byder på mønstre i alle afskygninger. Gennem denne aktivitet får 
børn mulighed for at gå på jagt efter, undersøge og eksperimentere med 
mønstre. Mønstre laves gennem systematiske gen tagelser af det samme 
motiv. 

                   
Børnene designer deres eget mønster ved hjælp af genstande med huller, 
som aftegnes med blyant på et stykke akvarelpapir. Der opstår et abstrakt 
mønster ved at gentage forskellige genstandes former mange gange oven
på hinanden, fx en ispind, som på billedet.    

KAN DU FINDE:
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IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og understøtte deres inspiration i arbejdet med frem
stilling af mønsterbilleder. 

Tag eksempelvis udgangspunkt i bevægelsesfortællingen kapitel 3: Sally Sukkertop og den lille trampetrold

• Indled en dialog om, hvad børnene ser på billedet af mønstre, fx i slikpin
den, svampe m.v..

• Lad børnene opdage forskellige typer af mønstre i institutionen ved, at 
de tager billeder med IPad eller kamera. For at børnene kan få en fornem
melse af mønstres struktur kan de lave gnidetryk af forskellige overflader 
ved at lægge et stykke tegnepapir over fladen/mønstret og gnide kraftigt 
med en blød grafitstift, blødt kul eller farvestift med den brede side.  

• Præsenter og snak med børnene om forskellige typer af mønstre (udtryk 
og stilarter) i kulturen. Det kunne være gennem et museumsbesøg, na
turoplevelser; tekstiler; tapeter; arkitektur m.v.

DU SKAL BRUGE
• Alverdens materialer og objekter 

der kan bruges til en systematisk 
gentagelse af et motiv

• Akvarelfarve
• Pensler
• Akvarelpapir/tegnepapir af god 

kvalitet
• Tegneredskaber
• IPad/kamera
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PROCESSEN

1.  Børnene designer deres eget mønster ved hjælp af genstande med huller, som aftegnes med blyant på et stykke 
akvarelpapir. Der opstår et abstrakt mønster ved at gentage forskellige genstandes former mange gange ovenpå 
hinanden.    

2. Efterfølgende kan børnene male de tomme former med akvarelfarver og dermed skabe et udtryksfuldt mønster. 

AFRUNDING
Fælles udstilling af mønsterbilleder. 

Afslut aktiviteten med fælles samling, hvor børnene fortæller om deres design af mønstre for hinanden. 
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