
arkitektur 
og fortælling

PAPIRKONTORET



Arkitektur og fortælling
Papirkontoret 2016
www.papirkontoret.dk

Hæftet er udarbejdet af Papirkontoret 
og støttet af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling samt Dokk1.

Foto: Papirkontoret og Mads Lykke



I foråret 2016 afviklede Papirkontoret et længerevarende 
workshopforløb i Aarhus hovedbiblioteks børnelab på Dokk1.
De mange stedsspecifikke workshops af hver 4 timers varighed var 
tilrettelagt for børn i skolernes indskoling og på mellemtrinnet. 
Forløbet blev støttet af Ministeriet for børn, undervisning og 
ligestilling samt Aarhus hovedbibliotek på Dokk1.
Aarhus Litteraturcenter bidrog med sparring. 

I dette inspirationshæfte tager Papirkontoret udgangspunkt i fem 
eksempler fra forløbet og beskriver ideer og praksis i deres arbejde 
med stedsspecifikke workshops for børn.

tilrettelagt for indskoling og mellemtrin

Inspiration til workshops om 
arkitektur og fortælling
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PAPIRKONTORET

Papirkontoret er et tværkunstnerisk samarbejde mellem Sidsel Effersøe, arkitekt 
med speciale i arkitekturformidling for børn, og Bodil Nygaard, illustrator, lærer, 
fortæller og billedkunstner. Papirkontorets faglige platform er kombinationen af 
fortælling og arkitektur. I sammenkoblingen af det sproglige og det rumlige udtryk 
er der et stort og spændende område for kunstnerisk udforskning og fordybelse for 
såvel børn som voksne. 
Sidsel Effersøe og Bodil Nygaard har siden samarbejdets begyndelse i 2011 udviklet 
undervisningsforløb i form af stedsspecifikke workshops, hvor børn og unge 
beskæftiger sig med stedernes arkitektur og de fortællinger, der knytter sig til 
stederne. Det kan være den by, man befinder sig i - havnen - landskabet - huset - 
skolen - landet…
Stedernes fortællinger bliver i Papirkontorets workshops omsat til ordkunst og 
billeder samt byggerier af analoge 3D illustrationer i papir, pap og andre 
lettilgængelige materialer. Der klippes og skæres, formgives, leges og fortælles.
Det er Papirkontorets grundlæggende tanke, at mennesket oplever stærkest og er 
mest fantasifuldt og nyskabende, når det er det hele menneske, der får lov at udfolde 
sig. I Papirkontorets workshops oplever deltagerne sprogets muligheder, leger med 
fortællinger og ord, får hænderne i gang med blyant og innovative byggerier og får 
kroppen i bevægelse i fælles lege. 
Med de stedsspecifikke og tværkunstneriske workshopforløb udfordres og motiveres 
børnene og de unge til at udtrykke sig stærkere sprogligt og kunstnerisk. 
Og de får indsigt i arkitekturens og fortællingens virkemidler og muligheder.  
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Det starter med en undersøgelse af stedet: Hvad er det for et sted - hvad sker der her 
- hvad er det arkitektonisk interessante - er her nogle gode fortællinger?
Alle vegne findes der spændende steder og arkitektur, som man i form af workshops 
kan udforske og beskrive sammen med en klasse. Og overalt gemmer der sig 
historier, der kan hentes frem i lyset og genfortælles eller bearbejdes.     
De beskrevne workshops tager udgangspunkt i et bestemt sted, nemlig 
hovedbiblioteket Dokk1, som ligger på havnen i Aarhus. Men de fem workshops 
og den metode, der beskrives, kan udmærket overføres til andre områder, hvor man 
ønsker at arbejde stedsspecifikt. 
Det er ikke alle, der bor i en by ved havn og å, men så kan man se sig om og finde 
de steder og temaer, der er karakteristiske for netop det område, hvor man befinder 
sig med sin klasse. Stedet kan være den by, man bor i, eller det kan være en bestemt 
bygning eller gade. Det kan også være skolen eller en park med skulpturer. Eller 
hvad med gravhøjen på marken? Eller måske den virksomhed, klassen netop skal til 
at arbejde med?
Alle stederne er interessante at undersøge arkitektonisk, for arkitektur er ikke kun 
bygningsarkitektur, men også byplaner, landskabsarkitektur, historiske 
mindesmærker, konstruktioner og design. Og alle stederne har deres særlige og 
interessante begivenheder og historier, som kan findes via samtaler og interviews, 
i billedkunst og på fotos, i lokalarkivet, i aviser og bøger. 
I workshoppen forbindes de to - stedets arkitektur og stedets fortællinger - så der 
opstår ny indsigt og forståelse af det givne steds betydning og kvaliteter. 
 

STEDET
- en af workshoppens otte byggesten



Ny fortælling
Der opbygges en fortælling baseret på informationer om det sted, vi beskæftiger os 
med i workshoppen. Fortællingen skal indeholde billeder og sansninger, og den skal 
åbne for spekulationer og undren. Fortællingen skal inspirere eleverne til bagefter at 
illustrere det, de har set for sig mellem ordene. 
Fortællingen kan digtes på forhånd, eller den kan skabes undervejs sammen med 
eleverne. Eksempelvis digter vi til bibliotekstemaet en fortælling om en bogtyv. 
Vi tager udgangspunkt i bibliotekarernes fortællinger om aktuelle tyverier af både 
bøger og møbler og i debatten om, hvordan fremtidens bibliotek skal være. 
 
Genfortælling
Der genfortælles fra en roman eller novelle eller anden litteraturgenre. Indholdet har 
relation til workshoppens tema. Eksempelvis kan Daniel Defoes roman om 
Robinson Crusoe genfortælles til temaet om øer.
Til temaet om byen ved havet genfortæller og udbygger vi handlingen i folkevisen 
om Agnete og Havmanden. 

Rekvisitter
Der kan bruges rekvisitter til at gøre fortællingen mere virkelig. Rekvisitterne skal 
være enkle og inspirere eleverne til at finde og opleve det magiske sted mellem 
fiktion og virkelighed. I fortællingen om bogtyven viser vi eleverne en bog, tyven 
har tabt på sin flugt fra biblioteket. Titlen på den tabte bog er afgørende for, at 
eleverne kan løse en kodebesked, som tyven har givet dem. Bogen fremtræder derfor 
som et virkeligt element i fiktionen.   
Genfortællingen om Robinson Crusoe begynder med forevisningen af en gammel 
tilsandet flaskepost med brev. Eleverne hjælper med at få brevet ud og læser 
Robinson Crusoes bøn om redning: HELP ME. Brevet slutter med Robinsons 
underskrift.

FORTÆLLINGEN
- en af workshoppens otte byggesten
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Registrering
Vi taler om arkitektur ud fra det sted, hvor eleverne befinder sig eller det sted, de 
arbejder med i workshoppen. I eksemplet med biblioteksworkshoppen er vi inde i en 
bygning. Med sanserne laves en registrering af stedet: Hvordan er det at være her? 
Er her lyst eller mørkt? Hvor kommer lyset ind? Hvor højt er der til loftet? 
Hvordan føles materialerne? Hvordan lyder materialerne, når man banker på dem? 

Referencebilleder
Til de enkelte temaworkshops ser eleverne fotos, der viser forskellige bygninger 
og konstruktioner med relation til workshoppens tema. Eksempelvis er billederne 
i biblioteksworkshoppen et foto af Dokk1 samt fotos af andre biblioteksbygninger 
som hovedbiblioteket i Stockholm, Den sorte Diamant i København, et 1800 tals 
bibliotek i Baltimore. Og i workshoppen om husbåde ser eleverne fotos af 
landsbyer af husbåde i Thailand, gamle husbåde i kanalerne i Amsterdam og helt nye 
parcelhusagtige husbåde i Københavns havn.  
Referencebillederne giver mulighed for at lave sammenligninger mellem forskellige 
bygningformer og også sammenligninger mellem bygningernes indre arkitektur. 
Med billederne som udgangspunkt kan der sættes fokus på primære arkitektoniske 
elementer som form, materialer, lys og farver. Og fokus på sekundære elementer 
som adgangsforhold, døre, trapper, vinduer og gangbroer. Eleverne gøres 
opmærksomme på arkitektoniske kontraster og kvaliteter som eksempelvis 
hårdt/blødt, dekoreret/enkelt, højt/lavt. Referencebillederne inspirerer eleverne til det 
modelbyggeri, de derefter skal i gang med. 

Modelbyggeri
Modelbyggeri er en metode, arkitekter bruger til at undersøge de bygninger og rum, 
de arbejder med, inden projektet går i gang. Og modellerne er en fysisk måde at vise 
ideer på. I modelbyggeriet får eleverne mulighed for at arbejde med og tage stilling 
til de arkitektoniske elementer, som de er blevet præsenteret for. 
Der kan arbejdes med rum set indefra eller bygninger set udefra, og der kan arbejdes 
med de udearealer, der er ved eller på bygningen. Med menneskefigurer i lille skala 
eller små udklippede fotos af eleverne kan der arbejdes med skala i modellerne.

  
Ved tegning af vinduer gives modellen en skala.

ARKITEKTUREN
- en af workshoppens otte byggesten



Tegning af fantasiarkitektur
Eleverne er arkitekter og tegner den bygning eller konstruktion, der er temaet for
workshoppen. Vi taler med eleverne om, at det er en af måderne at indlede en 
arkitektur- eller designopgave på: At lade mest muligt være åbent. Det kan være 
beliggenhed, form, materialer og funktioner. Man kan lade fantasien få plads, og 
derefter stramme ind til det bedst mulige resultat. 

Eleverne arbejder grafisk.
Materialer: Hvidt A3 papir, blyant og tusch 

Illustration af fortælling
Eleverne er illustratorer og tegner de billeder, de har set for sig i løbet af 
workshoppens temafortælling.Vi taler med dem om, hvor forskelligt man kan se det 
fortalte for sig, og hvilke situationer, man synes, er vigtigst i fortællingen.

Eleverne arbejder med farver. 
Materialer: HvidtA3 papir, blyant, sort tusch, farver 

Iagttagelsestegning
Eleverne er iagttagere og tegner det, de kan se i det nærmeste miljø. Vi taler med 
dem om, at det er svært at tegne alt det, man ser, men at de kan udvælge de 
elementer, de synes, er særligt interessante at fastholde på papiret. Og vi taler om, 
hvad man gør, hvis det valgte motiv er i bevægelse eller forsvinder ud af synsfeltet, 
mens der tegnes. 
   
Eleverne arbejder med farver.
Materialer:  Hvidt A3 papir, blyant, tusch, farver

TEGNINGEN
- en af workshoppens otte byggesten
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Vi har valgt at lade samme leg gå igen i alle workshops. Det er en 
opmærksomhedsleg, der let kan ændres, så den passer til workshoppens tema. 
Men det kan lige så godt være en anden leg, der bruges. Det vigtigste er, at legen 
kan få eleverne ud på gulvet, få deres kroppe i gang og få dem til at bevæge sig med 
glæde i et socialt fællesskab.  
Leg og bevægelse hører med til en god fortælle- og byggeworkshop. Legen 
understøtter temaet, eleverne får iltet kroppen og klaret tankerne og oplever 
hinanden udfolde sig på andre måder end ved den mere stillesiddende læring.    

Legen: 
Eleverne står i en cirkel og aftaler i fællesskab fagter og bevægelser, der illustrerer 
workshoppens tema. Hvis temaet er biblioteker, kan bevægelser og fagter illustrere: 
Lav bog - høj bog - tre bøger på reol. En elev står i midten, peger og styrer legen. 
Man går ud af legen og cirklen, når man er uopmærksom og glemmer at illustrere 
den type bog, man et kort øjeblik er blevet udpeget til at være. De to eller tre elever, 
der er tilbage, har ”vundet” legen.  
I beskrivelserne af de fem workshops er der eksempler på tematiske ændringer af 
legen.

høj bog lav bog tre bøger på reol

LEGEN
- en af workshoppens otte byggesten



Elevernes tegninger og byggerier skal ses, og eleverne skal have tid og mulighed for 
at fortælle om deres tanker og ideer bag de værker, de har tegnet eller bygget. Der 
skal også være mulighed for, at de andre elever kan spørge ind til og kommentere 
værkerne. 
Det, at man fortæller om sin tegning eller byggeri, skærper formuleringsevnen og 
giver værk og ideer mere tyngde og betydning.   

Udstillinger: 
Der er den hurtigt etablerede udstilling i løbet af selve workshoppen, hvor 
tegningerne sættes op på væggen, byggerierne sættes på hylder og podier eller 
hænges ned fra loftet, og eleverne viser deres værker frem og fortæller om dem. 
Og der er den længevarende udstilling, hvor elevernes værker kan blive set og 
oplevet af andre end kunstnerne selv og deres klasse.  
Begge måder er med til at anerkende elevernes ideer og deres arbejde med at 
realisere dem.      

Afslutninger:
Ved at lave en god afslutning på et forløb viser vi eleverne, at det, de har 
produceret, har betydning. Og hvis afslutningen er festlig med rosende ord, giver det 
god energi, som eleverne kan gå videre med. 
Afslutningen kan arrangeres efter den enkelte workshop, hvor man klapper ad 
hinandens udstillede værker. Eller afslutningen kan have form af en fernisering, hvor 
familie og venner inviteres til at komme, se og værdsætte elevernes værker og være 
med til at fejre et afsluttet forløb.       
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UDSTILLINGEN
- en af workshoppens otte byggesten



Materialernes kvaliteter
Materialerne skal først og fremmest være nemme at arbejde med. De skal kunne 
klippes, skæres og bøjes, så eleverne kan arbejde selvstændigt og hurtigt få ideer 
omsat visuelt. 
Papir, pap og pinde er primære materialer, der kan noget forskelligt såvel rumligt 
som konstruktivt: 
- Papiret er fleksibelt og bevægeligt og fremstår i forskellige farver. 
- Det hvide papir har den kvalitet, at det skaber en rolig baggrund, hvor formerne
  står tydeligt frem. 
- Det farvede papir kan erstatte brugen af tusser eller maling.
- Pap kan hurtigt skabe rum, og det kan skæres i forskellige former.
- Bølgepap er et bøjeligt og fleksibelt byggemateriale.
- Pinde og sugerør har søjlekarakter og kan skabe et let arkitektonisk udtryk. 
De nævnte materialer har en abstrakt karakter, der kan udfordre fantasien til nye 
muligheder. Der er ikke et facit for, hvordan de skal bruges. Det er ofte eleverne, der 
kommer til at vise underviserne nye muligheder for materialernes anvendelse.  
Materialerne har den fordel, at de er nemme og billige at skaffe. Papir og pap, 
emballage, grillpinde og sugerør fra køkkenskuffen - eleverne kan bygge med alt.

Sanserne skal i spil
Det taktile er et vigtigt element, når der skal vælges materialer. Følesansen 
stimuleres af forskellige kvaliteter som ru/glat, hårdt/blødt, stift/bøjeligt. 
Høresansen registrer forskellige lyde, når der klippes, bøjes og skæres. Pap og papir 
lugter forskelligt, og i valget af materialer skal det visuelle og æstetiske overvejes.
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- en af workshoppens otte byggesten



VÆRKTØJET

Limpistol

Limpatroner

Forlængerledninger

Sakse

Malertape

Skærekniv

Skæreunderlag

Tang

Krydderurtesaks

Hullemaskine

Sav

Blyanter

Tusser
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STEDET

FORTÆLLINGEN: Man kan skabe sin egen fortælling eller læse eller genfortælle 
en historie om et bibliotek.

TEGNINGEN: Eleverne tegner deres fantasibibliotek. 

ARKITEKTUREN: Hvordan skal dit bibliotek se ud?
Spørgsmål til inspiration:
Hvor placerer bygningen sig på byggegrunden?
Er biblioteket sammensat af flere rumlige former?
Står biblioteket på pæle? 
Er der en have ved biblioteket?
Er der parkeringsplads? 
Er der en pool? 
Flyder biblioteket på havet?
Hvordan kommer man til biblioteket?
 
LEGEN: Biblioteksleg: En høj bog - en lav bog - tre bøger på reol.

MATERIALERNE: Byggeplade på f.eks. 20 x 20 cm., pap, bølgepap, papir, pinde, 
sugerør, klistermærker, farvet karton, mønstrede servietter, muffinforme ... 

UDSTILLINGEN

Hvilke former har biblioteket?

Er der et mønster på facaden?
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Står biblioteket på pæle?

Er der altaner?

WORKSHOP: BIBLIOTEKER

Ligger biblioteket i en park?



Hvilke former har biblioteket?

STEDET: 
Vi er i Dokk1, det nye bibliotek på havnen. 
Hvordan ser her ud?
Funktion: Vi taler med eleverne om, hvad et 
bibliotek er, og hvilke funktioner, der knytter sig 
til det. Hvad laver bibliotekaren, bogopsætteren, 
teknikerne og vagterne? Hvad kan man foretage sig 
på et bibliotek ud over at låne og læse eller kigge i 
bøger?
Vi fortæller om diskussionen mellem de 
bibliotekarer og forfattere, der foretrækker den 
gamle type biblioteker med mange bøger, fred og ro 
og få aktiviteter, og de bibliotekarer, som arbejder 
for at ændre bibliotekerne i retning af 
multifunktionelle kulturhuse.
Arkitektur: Vi undersøger arkitekturen. Vi har sat 
fotos op på væggen med eksempler på forskellige 
biblioteksbygninger, og sammen med eleverne 
gennemgår vi ligheder og forskelle. Vi går en runde 
i biblioteket og ser på materialer, lysindfald, 
registrerer lydforholdene, taler om bærende 
søjlekonstruktioner, trapper m.m.
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TEGNINGEN: 
Eleverne er arkitekter og tegner et bibliotek, som 
de ønsker, det skal se ud. Vi taler om, at man som 
arkitekt kan starte med at fantasere frit for derefter 
at regulere på sin tegning, så den kommer til at 
passe til økonomiske og politiske krav. Men lige 
nu er elevarkitekterne i den første spændende fase, 
hvor alt er muligt.
Vi hænger tegningerne op, og eleverne fortæller om 
deres biblioteker. 

LEGEN: 
Vi viser eleverne en opmærksomhedsleg, hvor vi i 
en kreds danner et bibliotek, og hvor eleverne, når 
de bliver peget på af den, der står midt i kredsen, 
skal forestille: En lav bog - en høj bog - tre bøger 
på reol.  Det er en leg, der kan omdannes, så den 
passer til andre temaer.

UDSTILLINGEN: 
Sammen udstiller vi bibliotekerne, og eleverne 
fortæller om deres ideer.  

ARKITEKTUREN OG BYGGERIET: 
Eleverne får udleveret en plade af pap, som udgør 
byggegrunden til deres bibliotek. Vi viser, hvordan 
bygningen kan anbringes på pladen, så der stadig er 
plads på grunden uden for bygningen til eksem-
pelvis have, parkeringsplads, en sø, - eller grunden 
kan være havet, og biblioteket et flydende bibliotek. 
Vi viser, hvordan de forskellige materialer kan 
bruges som søjler, beplantning, vinduer, trapper og 
tagflader, og eleverne finder på og bygger. 
Byggetid: halvanden til to timer.

FORTÆLLINGEN: 
På baggrund af, hvad vi har fået fortalt, dels om 
nogle tyverier på biblioteket, dels om debatten om 
bibliotekernes fremtidige funktioner, fortæller vi 
eleverne en historie om en bogtyv, der opdages 
af to børn. Tyven er en bibliotekar fra det gamle 
bibliotek, som ikke har ønsket at flytte med til det 
moderne Dokk1. Han etablerer nu sit eget bibliotek 
hjemme i lejligheden med lænestol, te og 
standerlampe. Da han bliver klar over, at børnene 
har opdaget ham, skriver han en besked til dem via 

første bogstav i titlerne på de bøger, han stjæler. 
Eleverne er med til at løse koden og tyde den 
besked, han på den måde har skrevet til børnene i 
fortællingen.  
Fortællingens rekvisit er en bog, som tyven taber 
ved flugten fra biblioteket. Titlens første bogstav er 
det manglende bogstav i koden. 



STEDET

FORTÆLLINGEN: Man kan skabe sin egen fortælling eller læse op af beretninger 
om kraner, kranførere og livet på havnen.

TEGNINGEN: Iagttagelsestegning af kranerne på havnen med vægt på kranernes 
konstruktioner. 

ARKITEKTUREN:
Spørgsmål til inspiration:
Hvor høj er kranen? 
Hvilken konstruktion? 
Er der et førerhus?
Er kranen mobil?
Hvad løfter kranen?

LEGEN: Lille kran - kran med stor svingarm - tre containerkraner på række.

MATERIALER: Byggeplade feks. 15 x 15 cm., grillpinde, blomsterpinde, 
mikadopinde, metalpinde, snor, papir, pap, farvet tape, papirclips til kroge ...

UDSTILLINGEN
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WORKSHOP: KRANER
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STEDET: 
Vi ser os om på havnen. Sammen med eleverne 
registrerer vi de mange forskellige typer kraner - 
havnekraner, byggekraner, værftskraner, flydekraner 
og kraner, installeret ombord på skibene.
Vi fortæller om livet på havnen før kranernes tid, 
om det hårde slid med losning og lastning og om 
de nye muligheder, som kom med opfindelsen og 
udviklingen af kranerne.
Vi fortæller om det gods, kranerne arbejder med, og 
finder på en globus de lande, godset kommer fra. 
Vi fortæller en række korte autentiske historier om 
kranføreres oplevelser.
Vi viser fotos af kraner og gennemgår de forskellige 
typer sammen med eleverne. 
Vi gennemgår konstruktion, materialer, ligevægt, 
bevægelighed, rækkevidde og højde.

TEGNINGEN: 
Eleverne iagttager området, vælger en eller flere 
kraner på havnen eller vandet og tegner det, de ser.
Vi hænger tegningerne op, og eleverne fortæller om 
deres tegning og deres valg af kran.

FORTÆLLINGEN: 
Temafortællingen er sammensat af informationer, vi 
har fået fortalt eller læst os til. En del af 
fortællingen udspiller sig på et nedlagt skibsværft, 
som i sin tid var en af byens største arbejdspladser. 
Fortællingen handler om Rødtop, kranføreren med 
det røde hår, som er med i en sabotagegruppe under 
anden verdenskrig. Han advarer og redder flere af 
sine kammerater fra at blive taget af det tyske politi, 
fordi han har det store udsyn over alt, hvad der 
sker på havnen, fra førerhuset i toppen af pladsens 
højeste kran.

LEGEN: 
Vi ændrer sammen med eleverne bibliotekslegen til 
en leg, hvor de illustrerer forskellige kraner. 
Det kan være: Lille kran - kran med stor svingarm 
- tre containerkraner på række. Det er eleverne, der 
finder på.

ARKITEKTUREN OG BYGGERIET:
Eleverne får udleveret bundplader af pap, som de 
kan bygge deres kran på. Vi viser, hvordan de kan 
konstruere og bygge kraner af forskellige materialer 
som pinde af træ og metal, sugerør og snor. 
Eleverne afprøver forskellige konstruktions-
teknikker. Vi viser, hvordan de kan bygge førerhuse 
og larvefødder af pap. Til sidst tegner eller bygger 
eleverne det gods, deres kran skal løfte.
Byggetid: halvanden til to timer.

UDSTILLINGEN: 
Sammen med eleverne udstiller vi kranerne, og de 
viser og fortæller hinanden om dem.



STEDET

FORTÆLLINGEN: Genfortælling af folkevisen om Agnete og Havmanden. Eller 
en anden historie, der foregår ved byen og havet. 

TEGNINGEN: Illustration af fortællingen.

ARKITEKTUREN: 
Eleverne bygger en fælles scenografi til fortællingen. Alle folder koraller i hvidt 
printpapir, som limes på pladen. Eleverne tegner, folder og bygger figurer, der limes 
på metalpinde og stikkes i havbunden.
Spørgsmål til inspiration:
Hvilke dyr og væsner lever i vandet?
Hvordan bor havfolket?
Ligger der et skibsvrag?
Er der dykkere ved vraget?
Er der en ottearmet blæksprutte?

LEGEN: Haj - krabbe - tre sild i stime

MATERIALERNE: Stor flamingo plade eller tyk papplade til havbund, metal-
pinde, papir, farvet karton, tusser, groft salt, tapetklister ...

UDSTILLINGEN

20

WORKSHOP: BYEN OG HAVET
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STEDET: 
Vi er på Dokk1, som er bygget der, hvor åen løber 
ud i havnebassinet og videre ud i havet.
Vi fortæller og snakker med eleverne om, hvordan 
byen og åens udløb har forandret sig fra oldtiden til 
middelalderen og op til nutiden. 
Vi fortæller om folkevisetraditionen og om visen 
om Agnete og havmanden, hvor handlingen 
udfolder sig et sted, der meget vel kunne være det 
sted, hvor Dokk1 nu ligger. På væggen har vi sat 
fotos med forskellige illustrationer af folkevisen, 
såvel maleriske som skulpturelle, herunder også et 
foto af den lokale skulptur af Johannes C. Bjerg, 
som forestiller Agnete og Havmanden og er opstillet 
ved Rådhuset i Aarhus.
   

FORTÆLLINGEN: 
Så følger dagens fortælling frit gengivet efter 
folkevisen om Agnete og havmanden. Modsat 
folkevisen lader vi vores fortælling ende med en 
skilsmisse, der ikke går så hårdt ud over børnene, 
som det sker i folkevisen. Undervejs illustrerer vi 
fortællingen på whiteboard efter 
elevernes forslag.   

TEGNINGEN: 
Nu illustrerer eleverne deres individuelle oplevelse 
af fortællingen med sort tusch og farver på hvide 
A3 papirark.  
Tegningerne hænges op, og børnene fortæller 
hinanden om deres tegninger. 

LEGEN: 
Vi viser eleverne, at en kendt leg kan laves om, så 
den passer til det, man beskæftiger sig med. 
Vi ændrer bibliotekslegen til en havleg, og eleverne 
aftaler tre bevægelser. Det kan være: haj - krabbe - 
tre fisk i stime.

ARKITEKTUREN OG BYGGERIET:
Vi viser, hvordan eleverne sammen kan lave et 
undervandslandskab af foldede og klippede 
papirfigurer, og viser eksempler på fisk og andre 
havvæsner, der sættes på tynde metalpinde og 
stikkes ned i en bund af tykt pap eller flamingo.  
Til inspiration har vi sat billeder af fisk og koraller 
op på væggen, og eleverne har biblioteksbøger 
fremme på bordet med billeder af fisk, blæksprutter, 
hammerhajer og hvad der ellers lever i havet. 
Eleverne tegner og bygger fisk, Agnete og 
havmand, havslot, hammerhajer og søanemoner. 
Sammen anbringer vi de byggede og tegnede figurer 
i det fælles, undersøiske landskab. 
Havbundens glitrende sand laver vi af groft salt 
blandet op i tapetklister. 

UDSTILLINGEN: 
Vi udstiller undervandslandskabet, og eleverne 
fortæller om deres figurer.



STEDET

FORTÆLLINGEN: Om kunstneren Victor IV.
Beretningen om Victor IV findes på nettet. Den kan fortælles, som den er, eller man 
kan digte videre.

TEGNINGEN: Illustration af fortællingen eller arbejdstegning til de husbåde, 
eleverne vil bygge.

ARKITEKTUREN:
Spørgsmål til inspiration:
Hvordan bor man på en båd? 
Hvad er der brug for af rum i en bolig?
Hvor mange etager skal der være?
Hvilke rumlige former har boligen?
Er der uderum? Terrasser, swimmingpool, planter?
Er der trapper eller stiger?
 
LEGEN: Krydstogtskib - slæbebåd - tre husbåde ved kaj.

MATERIALERNE: En byggeplade skåret i pap i bådform. Bølgepap eller papir til 
ræling, pinde, sugerør, tape, farvet og mønstret papir og karton, klistermærker ...

UDSTILLINGEN
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STEDET:
Vi ser ud på havnen. Er der husbåde, man kan bo i?
Vi fortæller om den diskussion, der foregår i mange 
havne mellem de, der ønsker pladser til husbåde og 
det særlige miljø, der opstår omkring bådene og de, 
der betragter havnen som en forretning og ønsker 
havnekajerne åbne og fleksible for havnens 
udviklingsmuligheder og indtjening. Vi viser 
eleverne fotos af forskellige typer husbåde og 
fortæller om livet ombord. Der er fotos fra byer af 
husbåde i Østen til parcelhusagtige husbåde i en 
kanal i København. Vi taler om form og 
konstruktioner, manøvredygtighed, forskellige typer 
beboelse på bådene, gamle skibe med køl, som 
bliver bygget om til husbåde og nye husbåde bygget 
på pontoner og tegnet til permanent beboelse fra 
starten.

TEGNINGEN: 
Eleverne illustrerer situationer fra fortællingen eller 
laver arbejdstegning til de husbåde, de vil bygge. 
De fortæller hinanden om deres tegninger. 

FORTÆLLINGEN: 
Dagens fortælling baserer vi på amerikanske Walter 
Karl Glücks liv. I 1963 emigrerede han til Europa, 
tog navneforandring til Victor IV og flyttede ind i 
en gammel husbåd i centrum af Amsterdam.  
Victor IV førte logbog, selv om båden ikke kunne 
sejle. Det blev til 5000 logbogsblade med tegninger 
og overvejelser over stort og småt i livet - logbogs-
blade, der i dag er anerkendt og udstilles som de 
fine kunstværker, de er. 
Victor IV druknede under reparation af bådens 
bund. I fortællingen møder to børn Victor IV og 
hans hund under mystiske omstændigheder.
Fortællingens rekvisit er kopier af to ark fra Victor 
IV´s logbog.

LEGEN: 
Dagens tema er skibe, og eleverne ændrer 
bibliotekslegen til eksempelvis: Krydstogtskib - 
slæbebåd - tre husbåde ved kaj. 

ARKITEKTUREN OG BYGGERIET:
Eleverne får hver udleveret en tilskåret papplade 
som bund og basis for deres byggeri af husbåd. 
Vi finder sammen med eleverne på, og viser dem, 
hvordan båden kan konstrueres med byggeri i flere 
etager, altaner, trapper, swimmingpool, hundehus, 
vasketøjsnor m.m. 
Vi fortæller om og viser eksempler på maritime 
signalflag. Vi foreslår signalflagene overført til det 
stationære liv på husbådene, og eleverne foreslår 
visualiseringer af ”Kom over til kaffe” eller ”Hold 
jer væk, vi er sure.” De tegner og farvelægger 
signalflagene og sætter dem på bådenes flagstænger.

UDSTILLINGEN: 
Sammen udstiller vi husbådene, og eleverne 
fortæller om deres værker. 



STEDET

FORTÆLLINGEN: Genfortælling af Daniel Defoes Robinson Crusoe.

TEGNINGEN: Tegn ti ting, som er det vigtigste at tage med til en øde ø. 

ARKITEKTUREN:
Spørgsmål til inspiration:
Hvordan ser din helt egen ø ud?
Hvordan er landskabet? 
Er der bakker, bjerge og søer?
Hvor er der ly for regn, vind og skygge?
Er der en storby på øen?
Hvad er der i havet omkring øen?
Kan man sejle på en tømmerflåde eller i en båd?
Er der mobildækning?

LEGEN: Robinson - hunden - tre aber i et træ.

MATERIALERNE: Byggeplade feks. 30 x 30 cm., melonbakke, æblebakke, farvet 
karton, pap, papir, sugerør, forskellige typer pinde, klistermærker ... 

UDSTILLINGEN

WORKSHOP: ØER
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STEDET:
Vi ser ud over havnen og vandet. I horisonten ligger 
to øer, Samsø og Thunø.    
Vi definerer sammen med eleverne, hvad der 
kendetegner en ø, og spørger, om de har været på en 
ø. Eleverne fortæller om deres oplevelser på øer. 
Vi ser på et kort og på en globus. På Danmarks-
kortet finder vi mange mindre øer og ser, at såvel 
Fyn som Sjælland er øer. På globussen ser vi meget 
store øer som Grønland og Australien og diskuterer, 
om det er øer, lande eller kontinenter. 
Vi fortæller, at mange forfattere har været optaget af 
og skrevet om øer, og vi viser eleverne et gammelt 
og et nyt eksempel: Et eksemplar af Defoes 
Robinson Crusoe og et eksemplar af Schalanskys 
”Atlas over afsidesliggende øer.”

FORTÆLLINGEN:
Workshoppens fortælling er en genfortælling af 
Daniel Defoes Robinson Crusoe. Genfortællingen 
indledes med, at vi viser eleverne en flaskepost, vi 
lige har fundet ved stranden. Flasken er gammel, 
tilsandet og viklet ind i tang. Eleverne tager brevet 
ud og læser på engelsk, at Robinson beder om hjælp 
til at komme væk fra øen. Det er betagende, at vi på 
den måde sidder med en flaskepost, der er sendt af 
sted fra en øde ø for ca. 300 år siden. 
Så starter fortællingen om, hvad der skete med 
Robinson. Selv om eleverne kort forinden har hørt 
om og set et bogeksemplar af Robinson Crusoe, gør 
brugen af flaskeposten som rekvisit, at vi sammen 
bevæger os ind i det spændende område mellem 
fiktion og virkelighed. 

TEGNINGEN: 
Efter fortællingen får eleverne til opgave at tegne 
max ti ting, de vil vælge at tage med til en øde ø.  
Der opstår mange spekulationer over, hvad man 
gør med hensyn til mangel på strøm på øen, når 
mobiltelefoner og IPads er noget af det vigtigste at 
medbringe næst efter familie og venner. 

LEGEN:
Vi ændrer igen bibliotekslegen, og eleverne foreslår 
de figurer, der kan forbindes med Robinsons øde ø.
Måske Robinson selv - hunden - tre aber i et træ. 

ARKITEKTUREN OG BYGGERIET:
Eleverne får udleveret en plade af pap, der kan 
fungere som hav. Vi viser, hvordan man kan klippe 
en ø ud af en melonbakke af papmaché fra grønt-
handleren. Og tilsvarende kan en meget lille ø eller 
et havskildpaddeskjold klippes ud af en æblebakke. 
Vi taler om det at bo. Hvordan man skaber ly for 
vind og vejr.
Til inspiration har vi sat fotos op på væggen af 
eksotiske både og kanoer, havdyr, luftfotos af øer 
og eksotiske naturmiljøer.  
Sammen med eleverne finder vi på og viser dem, 
hvordan de kan bygge både, tegne fisk, lave 
havskildpadder, bygge hytte og bro osv.  

UDSTILLINGEN: Vi udstiller sammen med 
eleverne de mange øer, og de fortæller om netop 
deres ø.
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