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I dette forløb skal der arbejdes med at tegne tredimensionelle tegninger. Til forløbet er der små 
introduktionsfilm, der viser nogle idéer og teknikker til, hvordan det, der tegnes, kan få et 3D udtryk. 
 
Som introduktion til forløbet kan der vises forskellige tegninger og billeder, hvor der er en rumlig effekt og 
hvor, motivet vokser ud af papiret. 
 
Fremgangsmåde 

• Lad børnene se de 4 små inspirationsfilm. 
• Efter hver film skal de selv afprøve den angivne teknik. 
• Filmene kan vises samlet, eller eleverne kan selv sidde med en skærm, hvis det er muligt, så de kan 

starte, stoppe og spole i filmen efter behov, hvis de skal lære teknikken godt. 
• Når tegningerne er færdige, kan de med fordel limes på et sort stykke papir eller karton som ramme, 

da det vil fremhæve blyantsfarven eller tuschen.  
• Hæng evt. billeder op samlet, så de danner en flot udstilling ad de tredimensionelle tegninger. 

 
Tegn på læring 

• Eleverne kan få den tredimensionelle effekt frem, når de tegner. 
• Eleverne viser, at de formår at gøre brug af skygger og nuancering for at fremhæve de ønskede 

effekter. 
• Eleverne kan fremstille en tegning, hvor motivet fremstår tydeligt. 

 
 
 

 
 
 

3D-tegning – tegn ud af papiret 4.-7. årg. 1-2 lektioner 

Materialeliste 
 

Blyant 
Papir 

Viskelæder 
Lineal 

Evt. sort tusch 
Device til at se filmene på 

 

Tilhørende links 
 

I bunden af forløbet ligger 
der direkte links, som 
eleverne kan bruge til at 
lære at tegne i 3D. 
 
  

Læringsmål - fra Fælles Mål 
 
Tegning og grafik: 

• Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra 
iagttagelser og har viden om iagttagelses- og 
tegnemetoder. 

• Eleven kan tilføre tegninger stemning med lys og 
skygge og har viden om tegneteknikker til at 
udtrykke lys, skygge og dybde i billeder. 

 

Elevmål 
 
Jeg kan tegne ved brug af 3D-teknikker. 
 
Jeg kan skabe rumlige tegninger ved brug af blyant og 
papir. 
 
Jeg kan eksperimentere med forskellige motiver, der 
omsættes til et 3D-udtryk. Ved brug af nuancering og 
skygger. 
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Links til inspiration 
Lær at tegne i 3D: https://www.youtube.com/watch?v=LcWLe_f-wQk 
Lær at tegne bogstaver og ord i 3D: https://www.youtube.com/watch?v=pdSP0Zrf6fU 
Lær at tegne et hul og dybde: https://www.youtube.com/watch?v=Y-x_-
2Yv17Y&list=PLdNkAbRjbbjJJ30snOdrCJ7YenpGcQq88 
Lær at tegne ”ud af papiret”: https://www.youtube.com/watch?v=07il8wZR1Tk 
 
 


