
Lille-P 

  

  

Lille-P bliver benyttet af ca. 125 børn i løbet af en uge. Hvert barn i 1.og 2. klasse, E1 og E2 

kommer i værkstedet en gang om ugen i halve klassehold. 

  

Indretning:  
Værkstedet er ca. 30m2 stort, med arbejdsborde langs væggene. Det har områder beregnet for bl.a. 

træarbejde, maling/tegning, tekstiler og et ildværksted. Hvert område er indrettet med dertil hørende 

værktøj, som er let tilgængeligt. På bordene i området til træarbejde er der monteret skruetvinger, på 

væggene det mest elementære værktøj til træarbejde, og på hylder højere oppe findes mere 

krævende værktøj, der kræver tilstedeværelse af læreren under anvendelse. 

  

Materialerne i værkstedet er mangfoldige: Træ, genbrugsmetal, gamle maskiner til at skille ad, 

papir, stof, garn, karteuld, stearin, pap og husholdnings-genbrugsmaterialer, maling o.m.a.. I hver 

lektion er alle materialer til rådighed. De fleste materialer står fremme til fri benyttelse, men der er 

også skabe, hvori der opbevares materialer, der skal bruges med omtanke. 

  

Aktiviteter: 
Børnene arbejder ud fra deres egne idéer og fantasi både med hensyn til produkt og materialevalg. 

Læreren står til rådighed som vejleder og bryder kun nødtvunget ind i processen. Det er en 

grundlæggende holdning, at børnene skal kunne anvende materialerne frit, så der kan opstå nye 

materialekombinationer, udtryk og former. 

  

I Lille-P arbejder børnene frit, forstået på den måde at de selv vælger, hvad de vil lave og arbejde 

med. Nogle børn arbejder sammen, og andre arbejder alene. Hvad der bliver lavet, er præget af 

børnenes behov, ønsker, stemninger og aktiviteter fra de andre hold eller generelt på skolen. 

  

Målsætning: 
Det tilstræbes, at børnene bliver fortrolig med det mest elementære værktøj og materialer inden for 

værkstedsfagene. Da Lille-P indeholder elementer fra mange traditionelle værkstedsfag, er det et 

meget bredt kendskab børnene vil kunne opnå. Alle børn vil ikke kunne nå at mestre alle redskaber, 

men de vil få kendskab til de forskellige redskaber, da selve det fysiske arbejdsrum er så 

overskueligt, at børnene vil kunne følge med i hinandens arbejde. 

  

Børnene kan som følge af Lille-P’s struktur både arbejde selvstændigt og sammen i små selvvalgte 

grupper. Der vil selve arbejdsprocessen gennem kommunikation, samarbejde og kompromiser være 

en lige så værdifuld lærdom som selve produktet. 

  

Ydermere vil børnene få mulighed for at pirret og udfordret deres fantasi til at skabe deres egne 

produkter, for derigennem også at få kontakt til det dybtliggende behov alle mennesker har for at 

sætte sig spor! 
 


