
Idekufferter hjælper kreativiteten på vej  

 

Kufferter med lækkert fyld, skal få billedkunst og de kreative ideer til at blomster hos de 0 – 6-

årige.  

Hvordan kan vi gøre det lettere for dagplejere og dagtilbudspædagoger at arbejde med billedkunst i 

deres hverdag?  

Det satte ”Små Børn og Kunst”, som er en udviklingsgruppe under Kulturelt LæringsCenter Viborg, 

i efteråret 2016 sig for at give et bud på.  

Susanne Ahrenkiel, der er kunstner, og Lis Wuisman Jørgensen, som er leder af billedskolen i 

Viborg, har i samarbejde med KLC Viborg og Kulturprinsen udviklet 10 inspirationskufferter med 

billedkunstaktiviteter til børn i 0-6 års alderen - fem til børn fra 0-3 år og fem til børn fra 3-6 år.  

Et udspring fra Tusindbenet  

Hver kuffert har sit eget tema med tre aktiviteter. Aktiviteterne udspringer af Tusindben-projektet i 

2014 og kan laves af dagplejere og pædagoger i deres hverdag sammen med børnene. Helst med 

fokus på og plads til det enkelte barns kreativitet.  

- Nogle går lige til det, hvor andre skal se det lidt an og måske er fordybet i længere tid. Det handler 

om processen og om at opleve sig selv og gruppedynamikken, fortæller Susanne Ahrenkiel, der for 

tiden rejser rundt og præsenterer kufferterne i institutioner, hvorefter de selv skal arbejde videre 

med dem.  

Hverdagen er rammen om aktiviteterne  

Aktiviteterne tager udgangspunkt i ting, som ofte bruges i institutionen i forvejen. F.eks. madpapir, 

akrylfarver, farve- og oliekridt og genanvendelse af glemte eller kasserede ting.  

Derudover bruges naturens materialer som sten, blomster, grøntsager, bær og brænde. Mange af 

aktiviteterne foregår ude på legepladsen.  

 



Af en idé kommer ofte en anden  

Projektet hedder idékufferter, fordi Susanne Ahrenkiels erfaring er, at af én idé kommer ofte en 

anden idé. Aktiviteterne kan sagtens foregå over et par dage, hvor man, gerne sammen med 

børnene, indsamler materialer den ene dag og udfører aktiviteten næste dag.  

- Der er en stor værdi og læring for børnene i at være med i hele processen og snakke og drømme 

om, hvad det kan blive til, og så ser man, hvad der sker. Det er en slags modprojekt i en tid, hvor 

alting skal gå meget hurtigt, og man skal kende resultatet på forhånd. Ting må gerne tage tid, og vi 

må gerne arbejde forskelligt, slutter Susanne Ahrenkiel.  

Indtil april er kufferterne ude i forskellige dagplejere og daginstitutioner for at blive afprøvet. 

Herefter vil man kunne låne dem via Sproghuset i Viborg.  
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https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/PPL/Sproghuset
http://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/Forvaltninger-og-stabe/Boern-og-Unge/Ledelse-og-kommunikation/B-og-U-Nyt/B-og-U-Nyt-2017/Nr-2
http://www.kulturprinsen.dk/

