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Fyrtårne 
	
	
	
 

  

	
	
	
	
 
 
 
 
 
Formålet med dette forløb er, at eleverne skal tegne og designe deres eget fyrtårn med udgangspunkt 
i et rundt materiale. De skal lave fyrtårnet, så det har et realistisk udseende. Selve fyrtårnet skal 
tænkes ind i et tableau i form af en kvadratisk træplade. Der skal arbejdes med design og at få 
fyrtårne integreret i tableauet. Derfor skal der være et foregående skitsearbejde. 
Samtidig skal forskellige materialer sammenføjes, så der arbejdes yderligere med materialernes 
egenskaber. 
 
Som introduktion er det oplagt at tale fælles i klassen om, hvad et fyrtårn egentlig er, og hvor sådan 
et fyrtårn oftest står placeret. Hvordan kunne omgivelserne se ud? Hvad er formålet med et fyrtårn, 
og hvad anvendes sådan et til det til? 
 
Designfasen 
I designfasen skal eleverne lave en arbejdstegning og designe deres fyrtårn. De skal skitsere og notere 
så mange detaljer som muligt, så de har besluttet, hvilke materialer og farver, de vil arbejde med, før 
de går i gang med selve det praktiske arbejde. Samtidig skal de beslutte sig for, hvad de vil lave på 
pladen, så der er et tema for det miljø, som fyrtårnet skal placeres i. 
 
Eleverne kan lade sig inspirere ved at google fyrtårne på nettet, så de finder ud af, hvordan deres 
eget skal se ud. 
 
Fremgangsmåde 
Opgaven består af to dele, da der både skal laves et fyrtårn og en plade, der skal fungere som 
tableauet. 
 
Materialerne findes frem på et fælles arbejdsbord, så eleverne har de ting, de skal bruge. 
 
Eleverne kan arbejde individuelt, men det kan også være en fordel for udviklingsprocessen, hvis de 
arbejder to og to om et tårn. 

4.-5. årgang            8-12 lektioner 

Materialeliste 
Paprør/køkkenruller/plakatrør Ispinde  Tændstikker  
Limpistoler    Limstænger Akrylmaling 
Hobbyknive   Sakse  Pap   
Perler    Karton  Træplade 20 * 20 cm 
Malertape   Sten/grus Flamingo 
Cellofan    Silkclay 
 
Elevmål 
Jeg kan tegne og designe mit eget fyrtårn med udgangspunkt i  
nogle givne materialer. 
Jeg skal arbejde med at konstruere et fyrtårn. 
Jeg skal arbejde med at sammenføje forskellige materialer. 
Jeg skal lave mit fyrtårn med et tilhørende tableau. 
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Arbejdsfase 
● Når arbejdstegningen og skitsen er godkendt, skal arbejdet med at bygge fyrtårnet i gang. 
● Hver elev/gruppe skal have et paprør til fyrtårnet.  
● Eleverne skal finde de materialer, de skal brug til den yderligere konstruktion. 
● Øverst i selve tårnet skal der skæres ud til vinduer hele vejen rundt. 
● I vinduerne sættes enten klar eller farvet plastic eller cellofan. 
● Vælg og bland de farver, som fyrtårnet skal males i. 
● Når tårnet er færdigt, skal det males i de valgte farver. 
● Når malingen er tør, skal der pynt på, hvis det ønskes. 
● Når selve fyrtårnet er færdigt, skal tableauet laves. 
● Den kvadratiske træplade skal males og dekoreres, så den ligner en naturlig grund. 
● Efter malingen kan pladen pyntes med mos, sten, grus, eller fx silkclay. 
● Når både tableau og fyrtårn er færdige, skal de sammenføjes, så fyrtårnet står stabilt på 

pladen. 
● Når det hele er sat sammen, er det klar til udstilling. Der sættes et batteridrevet fyrfadslys 

eller en lille lyskæde i toppen af tårnet, så det ser flot ud, når det er udstillet. 
 
 
Evaluering/tegn på læring 
Eleverne skal have et færdigt fyrtårn, der står på træpladen. Der skal være en sammenhæng mellem 
tårn og plade, så det har et realistisk og virkelighedsnært udseende.  
Eleverne skal kunne forklare, hvad deres tema er for fyrtårnet. De kan også gøre sig nogle 
overvejelser over, hvor deres fyrtårn kunne være placeret, hvis det skulle stå et sted ude i virkelig-
heden. 
 
 
Inspirationsbilleder    
 
Der tegnes detaljerede skitser, så eleverne beslutter sig for, hvad de vil med deres fyrtårn, før selve arbejdsprocessen 
går i gang. 
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Her ses billeder fra arbejdsprocessen af fyrtårnene og til sidst det færdige fyrtårn på tableauet. 
Der kan nu sættes et lille batteridrevet fyrfadslys i toppen af fyrtårnet, så det ser hyggeligt ud. 
 
 

       
 

   
 
Mål 

 
 
 
 
 

Læringsmål – fra Fælles Mål 
 
Teknikker: 

• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til 
bearbejdning af bløde og hårde materialer og har 
viden om dette. 

Materialekombination og udtryk: 
• Eleven kan kombinere materialer til et produktudtryk 

under instruktion og eleven har viden om 
kombination af materialer. 

Elevmål 
• Jeg kan tegne og designe mit eget 

fyrtårn med udgangspunkt i nogle 
givne materialer. 

• Jeg skal arbejde med at konstruere 
et fyrtårn. 

• Jeg skal arbejde med at 
sammenføje forskellige materialer. 

• Jeg skal lave mit fyrtårn med et 
tilhørende tableau. 

 
 


