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Så stort og så med modellervoks 
DR1, 2010 – 60 min. 
 

Mest af alt betragtes modellervoks som legetøj fra gamle dage eller, som noget der kun anvendes i forbindelse 
med hobbyaktiviteter. I denne tv-udsendelse sætter en tv-vært sig selv og mange frivillige på en kæmpe opgave 
med fokus på materialet. Der skal laves en have med blomster, vandløb, frugter og træer af modellervoks i na-
turlig størrelse, og den skal udstilles på en af Englands største havemesser. En tv-udsendelse, der fortæller hvor-
dan tanken om et bestemt materiale og dets muligheder, kan skabe et stort og omfattende projekt. Her udfor-
dres modellervoks som materiale og dem, der skal lave blomster, udfordres. 

I løbet af fem dage under det berømte Chelsea Flower Show skaber James May og tusindvis af frivillige en have 
på ti gange tolv meter, hvor alt fra blomster og træer til jord og planter er lavet af 1365 kilo modellervoks i 24 
farver. Modellervokset blev opfundet af en victoriansk tegnelærer og er stadig et af de mest simple og populære 
stykker legetøj, selv om ingen i de sidste hundrede år har drømt om at lave noget så spektakulært som James' 
have. 

Tv-udsendelsen kan umiddelbart anvendes som inspirationsgrundlag for et emnearbejde i billedkunst omkring 
”Blomsten” / ”Blomster” / ”Haven”. 

Ideer til emner der kan arbejdes med i undervisningen ud fra tv-udsendelsen: 

 Billedkunstner Emil Nolde 

 Billedkunstner Claude Monet 

- Linea i malerens have 

 Blomster af papir 

 Blomster i akvarel 

 Blomster i blomsterpotte  

 Lave egne små haver i modellervoks 

Trinmål til billedfremstilling efter 5.klassetrin 

Alt efter hvilke aktiviteter, der vælges, er der mulighed for at arbejde med følgende delmål for billedkunst: 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 
stand til at: 

 kunne anvende skulpturmetoder, som modellering og eksperimentere med teknikker, materiale og 
værktøjer 

 arbejde med skitser og billeder på baggrund af ideer og ved direkte iagttagelser 

 fremstille værker i et samarbejde med andre 

 anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder 

 anvende billederfaringer fra museer og internet i eget billedarbejde. 

Forslag til undervisningen 

Se nedenstående inspirationsforslag. 

Inspiration fra nettet 

Der findes meget inspiration, som kan søges på nettet. Se bl.a.: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/monet/ 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/monet/
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Ideer til billedkunstarbejde med blomster som emne 

Akvarelblomster 

Materialer: akvarelfarver, akvarelpapir, akvarelpensler, evt. blyanter, sort 
sprittusch vandfast og en blomst at tegne efter – en ægte amaryllis eller stor 
bonderose.  

Eleverne laver iagttagelsestegning af blomsten på akvarelpapiret, enten med 
blyant først eller direkte med sprittusch. Man kan lade dem lave nogle små 
hurtige skitsetegninger først, hvis man synes de skal afprøve.  

Herefter går de i gang med at lægge akvarelfarver på, flere nuancer til et 
blad. Man kan vælge at lade blomsten stå med hvid baggrund eller man kan 
give baggrunden farve (vælg evt. én eller to farver til baggrund) 
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Ideer til billedkunstarbejde med blomster som emne 

Blomster i blomsterpotte 

Materialer: urtepotteskjulere i plast eller rødler, akrylmalin, pottemuld, blom-
sterfrø (solsikker, ærteblomster, morgenfruer m.fl.) 

Som inspiration kan man lade eleverne kigge i haveblade, florabø-
ger/plancher, små blomsterfilm fra nettet eller kunstnerbilleder (Claude Mo-
net, Vincent Van Gogh eller Emil Nolde) Eleverne får hver deres urtepotte, 
som dekoreres med blomster og blade. Når potten er tør, såes blomsterfrøe-
ne og så er det bare at vande og vente. 
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Ideer til billedkunstarbejde med blomster som emne 

Inspiration fra Emil Nolde  

Materialer: store stykker maskinkarton, malertape, dækfarver, store pensler, 
yoghurtbægre, vand, afdækningsplast. 

Eleverne præsenteres for Emil Nolde. Fortæl evt. Noldes historie og vis nogle 
af Noldes billeder. Få en snak om farver og motiver og størrelser.  

Sæt kartonstykker fast på væggene med malertape. Hele vejen rundt i kan-
ten, så holder det godt fast og giver en lille fin rammeafslutning, når billeder-
ne afmonteres.  

Eleverne maler de store blomster (dækfarve) med inspiration fra Emil Noldes 
blomsterbilleder.  

Bland i yoghurtbægrene vand og dækfarve, så malingen bliver tynd. Nu ma-
les baggrunden, det løber lidt, så husk afdækning på gulvet. 
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