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VÆRKSTEDSAKTIVITET

SÆBEBOBLEBILLEDER

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
• 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 oplevelser og udtryk.

Opskrift på sæbebobler: 
• 5 dl. koldt vand
• 4 dl. færdigblandet sæbeboblevand
• ½ dl. grøn Fairy opvaskemiddel (klart det bedste mærke)
• ½ dl. glycerin

Sæbebobleblandingen har godt af at stå 24 timer før brug.

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 deres 
egne visuelle fremstillinger af magiske og finurlige sæbeboblebilleder.

• Gennemfør bevægelsesfortællingen kapitel 6: Bertas Grotte
 I Bertas grotte er der hul op til himmelen, vandfald og en stor flot sø. Der er 

bobler i vandfaldet og søen.
 Snak med børnene om bobler:  
  - Hvad er bobler?
  - Hvor findes der bobler?
  - Hvilken form har bobler?
• På nettet findes der mange eksempler på filmklip med sæbebobler, fx fra 
 Experimentarium, som børnene kan se.

DU SKAL BRUGE
• God kvalitet tegnepapir/

akvarelpapir i A3
• Handsker
• Afdækningsplast til borde
• Forklæder
• Sugerør
• Plastikglas
• Sæbebobler
• Flydende tuschfarve 
 (Ecoline)/frugtfarver
• Tynde pensler 
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PROCESSEN
Afdæk bordene med plastik.  Give børnene gummihandsker og forklæde på. 
Hvert barn får et stykke godt tegnepapir/akvarelpapir i A3, en kop med lidt 
sæbeboblevæske og et sugerør. På bordet er der opstillet beholdere med 
farve og en tynd pensel til hver farve. 

Børnene bruger sugerøret til at puste kraftigt i sæbebobleblandingen, så der 
kommer store bobler op over koppens kant. Boblerne trækkes hen over pa-
piret, så der ikke dannes en sø af bobler (det kræver øvelse og flere forsøg). 
Tilføj hurtigt lidt farve til boblerne og se, hvilket flot mønster boblerne laver. 
Der kan tilsættes flere forskellige farver. Gentag processen. 

Det er også en mulighed, at farvernes tilsættes bobleblandingen på forhånd. 
Kom hver farve i hver sin kop. Lad børnene puste bobler, og put et stykke 
godt tegnepapir/akvarelpapir let ned over boblerne. Boblerne springer og 
laver et boblemønster på papiret. 

AFRUNDING
De færdige og tørre boblebilleder kan bruges til et nyt billedudtryk. Der kan 
tegnes, males, klippes i de fantastiske boblebunde. 

Der kan også arbejdes med at bruge boblebillederne til blæksprutter. Du 
finder aktiviteten på hjemmesiden. 
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