Den jeg er…
Materialeliste
Hvidt A4-karton
Tusser
Blyanter

Hvidt A3-karton
Saks
Mønstersakse

5.-7. årgang

4-6 lektioner

Diverse karton
Lim
Spejle

Elevmål
Jeg kan lave en skildring af mig selv i flere lag.
Jeg kan arbejde med udtryk og personlighed.
Jeg kan kombinere forskellige teknikker til et tredimensionelt billede.
Tilhørende skabelon: ”Ansigt proportioner”
Hent evt. også inspiration i billedkunstforløbet ”Dem vi er”

I dette forløb skal eleverne arbejde med at udtrykke, hvem de selv ”er”, og hvad de drømmer om.
Det færdige udtryk opbygges af deres egne hænder, et selvportræt med briller, der spejler deres
feriedrømme og til sidst kombineres det med en pop-up-bog, der skal vise noget om, hvem de er.
Forskellige teknikker kombineres til at nyt tredimensionelt ”billede”, der bliver meget personligt.
Arbejdsfase
Hænderne
Eleverne skal tage udgangspunkt i deres egne hænder. De skal doodle hænderne. Doodling er, når
de skal lade blyanten eller tuschen lave små mønstre og lad penne få frit spil. De må gerne lave
ensartede mønstre, små billeder, men de må også lave små systematiske kruseduller. Det kan
være godt at tage en snak om, hvad doodling er, og hvordan de kan skabe et flot udtryk ved brug
af den teknik. Googl evt. billeder af doodling, så eleverne lettere kan forstå, hvad teknikken går ud
på.
• Eleverne skal først tage et stykke hvidt A4-karton.
• Omridset af hænderne skal tegnes af.
• Lav doodling på begge hænder. Der må gerne tegnes på begge sider af hænderne.
• Når tegningen er færdig, klippes hænderne ud.
Pop-up-bogen
I bogen skal eleverne vise og skrive ting, der siger noget om deres personlighed. Det kan derfor
være godt med en fælles snak om, hvad der kan udtrykkes.
• Der vælges et stykke farvet A4-karton.
• Arket foldes på midten af det lange led.
• Der klippes fire hak ind i sammenfoldningen, så de hænger sammen parvis to og to. Der
skal ca. være 1-2 cm mellem hvert par.
• Arket foldes, og de to par bukkes modsat indad.
• Indhakkene er beregnet til at klæbe de personlige ting på.
• Der kan vælges et farvet stykke A4-papir, som klippes i kanten med en mønstersaks, der så
limes på som forside på pop-up-bogen.
• Der kan skrives tekst i pop-up-bogen, sættes figurer på, eller lige hvad fantasien finder på.
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Portrætbilledet
Når opgaven skal introduceres, kan det være en god idé at tale med eleverne om, hvad de skal i en
ferie, eller om hvad de har oplevet i en ferie, som har gjort særligt indtryk på dem. Der kan også
tales om, hvad en drømmeferie er for dem. Dette er for at give inspiration til, hvad der skal spejles
i solbrillerne.
• Eleverne skal tegne dem selv, så det ligner bedst muligt. Brug de små spejle.
• Uddel evt. skabelonen ”Ansigt proportioner”.
• De skal starte med at tegne selvportrættet op med blyant.
• De skal prøve at fange skygger og detaljer i ansigtet.
• De skal tegne dem selv med solbriller.
• I solbrillerne skal de tegne deres feriedrømme eller deres ferieminder.
• Solbrillerne eller det, der spejles i solbrillerne, skal gerne tegnes med tusch eller farve. Der
må gerne udtrykkes glæde og varme.
• Eleverne vælger selv, om de vil lægge farve på deres selvportræt, eller om de vil holde det i
blyant.
Differentieringsmuligheder
• Der kan stilles faste krav til farvevalg og materialer. De må bruges mange farver eller fx kun
blå eller sort.
• Der kan vælges, at de må mikse materialerne, kun bruge blyant eller kun bruge tusch.
• Alle tre elementer behøver ikke nødvendigvis være med. Der kan bare laves hænder med
pop-up-bog, og portrættet undlades. Der kan laves portræt med hænder osv.
Evaluering/tegn på læring
Det kan være en god idé at lade eleverne fortælle om deres billeder hver især, når de er færdige.
Billederne er meget personlige, og det kan derfor være en god måde at bruge opgaven som en
slags introduktion, hvis elever er kommet i nye klasser, har fået nye lærere eller blot for at give et
indblik i elevernes personligheder.
Billederne vil være flotte at hænge op i klassen for at sætte elevernes eget præg på lokalet.
Inspirationsbilleder

Eleverne tegner deres egne hænder på hvidt karton. Der doodles på hænderne, så der kommer et flot mønster.
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Der laves pop-up-bøger med personlige udtryk og detaljer.

Eleverne tegner selvportrætter. De tegner dem selv med solbriller, hvori der genspejles feriedrømme.
Der kan sættes forstærkning på pop-up-bogen, så bogen senere kan monteres på tegningen.

Mellem A4-papiret og kartonen kan der sættes et par kartonstivere på, så det er lettere at påmontere pop-upbogen, når portrætbilledet er færdigt.
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De doodlede hænder sættes på selvportrættet.
Hænderne skal holde pop-up-bogen.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Maleri og collage:
• Eleven kan fremstille billeder i flere lag og har
viden om lagdelt billedopbygning.
• Eleven kan fremstille en collage med en rumlig
dimension og har viden om assemblage.
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Elevmål
Jeg kan lave en skildring af mig selv i flere
lag.
Jeg kan arbejde med udtryk og personlighed.
Jeg kan kombinere forskellige teknikker til et
tredimensionelt billede.

