
CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION

Indholdet i denne aktivitet afspejler kun forfatte-
rens holdning og er alene dennes ansvar. Europa-
Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, 
informationen deri måtte blive brugt.

MadKunst til  
skolens rum

FAG: 
Billedkunst, understøttende undervis-
ning.

KLASSE: 
0.-3. klasse.

MATERIALER: 
Materialerne kan være alt fra maler-
grej, ler og genbrug. Det afhænger 
helt af hvilken ”kunstart” I vælger.

Man kan tale om mad og tegne mad. Man kan undervise i mad og kostens 
betydning. Og så kan man lave madkunst. 
MadKunst går ud på at udsmykke skolen, og skabe kunst til skolens rum. 
Med madkunst mener vi kunst, som eleverne laver sammen eller hver for 
sig. Det kan være i form af skulpturer, plancher, plakater, udstillinger, ler-ting 
m.m. Temaet er sund mad. 

SÅDAN GØR I:

Beslut jer for hvad klassens sunde kunst skal rumme: Dvs. hvilke sundeproduk-
ter skal der arbejdes med.

Beslut hvilket format kunsten skal have. Hvis I laver plakater, kan det være sjovt 
at lave lange, smalle plakater, runde billeder eller måske en lang frise af bil-
ledkunst der er ”bundet! 

Inviter evt. en kunstner eller kunstneriske forældre til at deltage.

Undersøg om I må få et område på skolen eller i indskolingen, hvor I må 
udstille jeres kunstværker.

Husk at elevernes navne skal fremgå, så det bliver rigtig kunst.

...fortsættes næste side

MÅL MED AKTIVITETEN: 
Målet er at iscenesætte sundheden i skolens rum, og 
sætte det sunde på din skoles dagsorden visuelt, kreativt 
og i børnehøjde. Ved at sætte kunstneriske perspektiver 
på det sunde, får eleverne nye perspektiver og positive 
associationer til sundhed og sund mad.

Kalder I det kunst, kan det danne grundlag for gode 
diskussioner på klassen og være et godt supplement til 
de faglige.
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Afhængig af klassetrin kan man forestille sig sund kunst i form af: 

Plakater: Det er oplagt at lave en serie plakater. Enten malet med olie eller tus. 
Eller måske udført i akvarel, for at give det et kunstnerisk udtryk. Indram bille-
derne og lav en spændende kollage af dem. 

Skulpturer: I ler eller gips. Madvarer og drikkevarer kan give spændende for-
mer og udtryk og stadig ligne noget vi kender. 

Kollager: Lav kollager med sunde måltider. Brug ugeblade, magasiner og 
madbøger som grundmaterialer.

Trækunst: Brug træværkstedet til at skære spændende sunde ting ud.

Papmaché: Lav kæmpe frugter og grøntsager i overstørrelse af papmaché. 
Det giver en flot udsmykning.

Mobiler: Mobiler i loftet giver et spændende udtryk. Start med at tegne det 
sunde og hæng det op. 

Fotos: Mange elever har en mobiltelefon. Lad dem tage billeder af sunde ting. 
Print dem ud og laminer evt. billederne.

Malet glaskunst: Anvend syltetøjs- eller drikkeglas til at male på.

Genbrugskunst: Brug genbrugsmaterialer til udformning af klassens kunst  
f.eks. skolemælkskartoner, æggebakker, pap og poser mm.

Kun klassens fantasi sætter grænser.

EKSTRA IDÉ: 
Hold fernisering når skolen er pyntet op og inviter forældrene til en 
hyggelig aften med fokus på sundhedskunst.


