Truntes trofærum

6.-7. årgang

6-10 lektioner

Materialeliste
Træ, fx krydsfiner, til baggrundsplader.
Materialer til trofæerne, fx: stof, træ, filt, papmaché (og aviser)…
Maling, trælim og træolie.
Elevmål
Jeg kan fremstille et kreativt trofæ.
Jeg kan anvende forskellige teknikker til at fremstille mit trofæ.
Jeg kan arbejde selvstændigt med hårde- og bløde materialer.

Tilhørende elevark: ”Truntes trofærum”

I denne opgave skal elevernes selvstændighed og designproces i spil, samtidig med at eleverne kombinerer den viden og erfaring de har med forarbejdning af hårde- og bløde materialer. Det anbefales
derfor at bruge forløbet i de ældste klasser, hvor eleverne er trygge og rutinerede i brugen af maskiner, symaskine og teknikker.
Indledende arbejde
Eleverne skal være selvhjulpne til en vis grad og have kendskab til maskinerne i træværkstedet samt symaskinen for at opnå den selvstændighed, der ønskes i netop dette forløb.
Fremgangsmåde
Eleverne præsenteres for historien om Trunte. Uddel elevarket
”Truntes trofærum” og lad eleverne ideudveksle med udgangspunkt
i dette oplæg. Der kan med fordel søges på Pinterest, Instagram og
generelt på Google for gode ideer… Vis eleverne de materialer, de må
bruge.
Eleverne skal lave en skitse af deres trofæ, hvor de detaljeret tegner,
hvordan det færdige trofæ skal se ud – farver, materialer, størrelse
osv. Her efter tegner eleven en skitse af baggrundspladen og de andre
delelementer, der evt. skal saves ud.
Baggrundsplader
Alle trofæer skal hænge på en ”platte” – denne fremstille fx i krydsfiner. Det giver en god effekt, hvis
pladen brændes eller gives olie.
Trofæer
Afhængig af design og materialevalg angriber eleverne opgaven forskelligt. Se ”Inspirationsbilleder”
for eksempler.
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Inspirationsbilleder

Der arbejdes med mange forskellige teknikker. Her er det filtning, træarbejde og papmaché.

Her er primært arbejdet med træ – og lavet flotte trofæer af ”elefant” og ”hjort”.

Det giver en god effekt, når trofæet laves af mange ”lag”, og når baggrundspladen brændes.
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Her er arbejdet med ”bløde” trofæer, hvor elever selvstændigt har syet trofæerne på symaskinen.
Enhjørningen er filtet med nålefilt.

Her er arbejdet med papmaché for at opnå en god tredimensionel effekt.
Her er ”Hr. Øf” fremstillet på brændt baggrundsplade.
Dyret er lavet i papmaché og malet med akrylmaling.
Papmacheen er formgivet over en ballon, pap fra æggebakke, og ”geviret” er formgivet omkring trådnet, der er
bøjet i den ønskede facon.
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Trofæer udelukkende i træ.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål
Jeg kan fremstille et kreativt trofæ.

Materialeforarbejdning:
• Eleven kan selvstændigt forarbejde bløde og hårde materialer,
og eleven har viden om materialers forarbejdningsmuligheder.
Materialekombination og udtryk:
• Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk, og eleven
har viden om formsprog og farvers æstetiske udtryk.
Teknikker:
• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til bearbejdning
af bløde og hårde materialer, og eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer
ud fra hensigten med produktet.
Maskiner:
• Eleven kan vælge mellem tilladte maskiner efter hensigt, og eleven har viden om tilladte maskiners anvendelsesmuligheder.
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Jeg kan anvende forskellige teknikker
til at fremstille mit trofæ.
Jeg kan arbejde selvstændigt med
hårde- og bløde materialer.

