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Ordrupgaards park - kunstværker, man kan lege og lære med! 

Tegn og skriv med en skulptur! 
 
Ordrupgaard er lukket pga. ombygning, men den store smukke park er stadig åben og her kan  
man bevæge sig frit rundt imellem kunstværker skabt af samtidskunstens store stjerner. 

Det er gratis at besøge Ordrupgaards park. Porten er åben mandag-søndag 8-18 

Parkens kunstværker, som er skabt af danske og internationale kunstnere, inviterer til leg og 
sanseoplevelser. Værkerne skal give børn og voksne lyst til at bruge kunsten på en friere måde end i det 
traditionelle museumsrum, og man må klatre, hoppe, løbe og gemme sig i dem. 

Parken rummer værker af: Olafur Eliasson, Jeppe Hein, Carsten Höller, Randi&Katrine, Doug&Mike Starn, 
Terunobu Fujimori, Simon Starling og Henry Krokatis. 
 

 
Foto: Andreas Omvik 

 
Leg og læring 
Ordrupgaards park har en fint kunstnerisk og naturfagligt potentiale for både leg og læring – her kan oplagt 
arbejdes med både tegneøvelser og fx processkrivning som både lærere, pædagoger og forældre nemt kan 
facilitere med enkle midler og metoder. Værkerne er placeret rundt om i den store park, som på trods af 
byggeprocessen er åben for offentligheden. Alle værker er beskrevet på museets hjemmeside 
https://ordrupgaard.dk/ og flere værker er også forsynet med en lille video om værkernes tilblivelse og 
tankerne bag (tekstede interviews med kunstnerne). Disse kan med fordel ses inden eller efter et besøg. 
Enkelte værker kan af forskellige grunde være lukket – se hvilke her: https://ordrupgaard.dk/abningstider/ 
Ved Rosenhaven er opsat en kasse med gratis foldere om park og værker, man er velkommen til at tage. 
 
På side 2 er en lille guide til en tegne- og en skriveaktivitet i parken for enten grupper af børn sammen eller 
enkelte børn på besøg med deres voksne. 
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Skulpturtegning  
 

 Udstyr børnene med en god blød tegneblyant, en tegneblok (minimum A4) med fast bagkant eller 
et tegnebrædt med klemme og bunke papir. Brug gerne karduspapir som er lidt groft og desuden 
billigt. 

 Hav en skammel eller et siddeunderlag med til hvert barn (kan også blot være en pude i en 
plasticpose).  

 Gå rundt i parken med børnene og lad dem opdage og undersøge skulpturerne.  

 Lad børnene vælge og tegne én skulptur af gangen sammen. 

 Sæt jer rundt om skulpturen og tegn den fra forskellige vinkler.  

 Brug hele papiret, tegn så stort som muligt og husk omgivelserne rundt om skulpturen, så man kan 
se, hvor den står og hvad den hænger sammen med.  

 Giv mellem 5 og 15 minutter til hver skitse. 

 Læg tegningerne ved siden af hinanden til sidst og tal om hvad børnene har set og gengivet.  

 Lad hvert barn beskrive sin egen tegning og hvad der er kommet med, hvad der var svært, hvad der 
er blevet særligt godt osv.  

 Gå sammen videre til den næste skulptur. 
 
 

 

Samtale med en skulptur 
 

 Udstyr børnene med et skriveredskab og et lille hæfte/en lille bog, med et tilpas hårdt omslag til at 
danne et skriveunderlag.  

 Hav en skammel eller et siddeunderlag med til hvert barn (kan også blot være en pude i en 
plasticpose).  

 Gå rundt i parken med børnene og lad dem opdage og undersøge skulpturerne.  

 Lad børnene vælge og skrive med én skulptur af gangen sammen. 

 Sæt jer rundt om skulpturen, så I oplever den fra flere sider. 

 Snak om, hvad den forestiller og er lavet af og hvordan den mon er bygget? Læg mærke til hvad 
skulpturen ’foreslår’, I skal med den, hvad vil den jer, hvad ’siger’ den? Hvad kan den bruges til og 
hvad får den jer til at tænke, føle og få lyst til at gøre?  

 Forestil jer nu, at den har en stemme og at I taler med den.  

 Skriv to vigtige spørgsmål til skulpturen og forestil jer, hvad den vil svare.  

 Lad børnene læse deres spørgsmål og svar op for hinanden. 

 Skriv nu flere spørgsmål til skulpturen, som I stadig mangler svar på eller gå videre til den næste 
skulptur og start en samtale med den.  

 Brug 5 -15 minutter på hver skulptur. 
 

 
Lån af klapstole og tegnebrædder 
Når det er muligt i forhold til restriktioner, kan klassesæt af små klapstole og tegnebrædder udlånes fra GKs 
børnekulturkonsulent på Hovedbiblioteket til de klasser, der måtte være interesseret. Kontakt Hilde 
Østergaard, hvis du ønsker at låne klapstole eller tegnebrædder: his@gentofte.dk 


