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I dette forløb skal der arbejdes med at designe og tegne logoer. Inden eleverne går i gang, skal de 
introduceres til betydningen af logoer.  
 

• Kender de nogle logoer?  
• Hvad bruges logoer til? 
• Hvor møder de logoer? 
• Er der nogle logoer, der har betydning for dem? 
• Hvad viser logoerne? 
• Hvem bruger et logo? 

 
Efter den fælles snak og som opstart kan filmen om logoer: 
https://www.youtube.com/watch?v=RNeAgngTDfY bruges. Den giver et hurtigt men godt indblik i logoers 
betydning samt de symboler, et logo kan indeholde. 
Snak eventuelt om de forskellige logoer, der præsenteres i filmen, hvis I ser den sammen.  
 
Selve forløbet 

• Eleverne skal nu selv i gang med arbejdet. 
• Hvis eleverne selv kender nogle logoer, som de vil bruge som inspiration, kan de selv starte med at 

skitsere deres eget logo. 
• Det er en god idé, hvis der er fokus på, at de skal arbejde med skitsen, før de kaster sig ud i det 

endelige logo, så de oplever en arbejdsproces, hvor de gennem skitsearbejde har fokus på 
detaljerne, der skal med for at få det bedst mulige logo. 

• Eleverne kan også se de små inspirationsfilm, som de kan følge trinvis for at tegne et flot logo. 

Tegn og design et personligt logo 5.-7. årg. 1-3 lektioner 

Materialeliste 
Telefon, iPad eller computer til at se 

filmene på 
Blyant 
Farver 
Tusser 
Papir 

Lineal, passer, viskelæder 
 

Tilhørende links 
Links til introfilm og 
inspirationsfilm findes 
nederst i forløbet. 
 
 
 

 
 

 

 

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. 

Billedfunktion: 
• Eleven kan analysere billeders funktion i en given 

kontekst og har viden om billeders 
kommunikative funktion. 
 

 

Elevmål 
 

Jeg kan lave et logo efter eget design eller på baggrund 
af inspiration fra kendte logoer. 
 
Jeg kan arbejde med symboler i logoer. 
 
Jeg kan arbejde med farver og udtryk i et logo. 
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• Eleverne kan også have et yndlingslogo, som de gerne vil gengive og tegne. Det kan være fra 

sportsklubben, deres yndlingsklub, favoritbil eller noget andet, der har betydning for dem. 
• De kan også lave et logo, som de helt selv designer og udvikler. Det kan være et personligt logo, der 

fortæller noget om dem selv eller noget, de vil udtrykke. 
• Eleverne skal inddrage elementer, der har en symbolværdi i deres logoer, som de kan redegøre for, 

når logoet er færdigt. 
 
Tegn på læring 
Når logerne er færdige, skal eleverne kunne forklare, hvad der udtrykkes i deres logoer. De skal kunne gøre 
rede for hvilke symboler, der er anvendt og hvilken betydning, symbolerne har for logoet og dem, logoet 
henvender sig til. 
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Link til introfilm: https://www.youtube.com/watch?v=RNeAgngTDfY 
 
Links til inspirationsfilm: 
Tik Tok: https://www.youtube.com/watch?v=nLGpZPWtbIU 
Ninja logo: https://www.youtube.com/watch?v=cAg8ChzqMGk 
BMW-logo: https://www.youtube.com/watch?v=Ld0pF5N0c1o 
Among Us-logo: https://www.youtube.com/watch?v=pKcQgCB5Jxs 
Barcelona-logo: https://www.youtube.com/watch?v=eIEX65jBxo8 
 
 
 
 
 
 


