
2021	©	kreatip.dk																																																Husk	at	indberette	dette	ark	til	Copydan,	hvis	din	skole	er	udvalgt	til	det.	

 
 

 

 
 
 
I dette forløb skal der arbejdes på en sjov måde med at kombinere forskellige elementer fra hverdagen med 
tegning. Den materielle genstand skal implementeres i selve tegningen, så den får en anden funktion, end 
den, den oprindeligt har. Alle kender en banan, men hvordan kan en banan pludselig blive til et skib, og en 
tandstik kan blive til et sværd? 
I denne opgave arbejdes der i høj grad med fantasien og det at få den god idé. Opgaven er sjov, fordi der er 
fokus på den simple streg, der lynhurtigt kan få en kendt ting til at få en helt anden funktion. 
 
 
Selve forløbet 

• Find forskellige elementer og ting (frugt, kiks, køkkenting m.m.) og brug det som dit udgangspunkt. 
• Vælg kun en ting til hver tegning for at bevare det simple udtryk. 
• Få tegnet din valgte ting ind i en tegning. 
• Du vælger selv, om du vil holde din tegning i den simple streg, eller om du vil gøre mere ud af 

tegningen med farver og tusser. 
• Lav flere tegninger, hvor du inddrager forskellige elementer. 

 
 
Idéer til flere aktiviteter 

• Billederne kan sættes ind i en collage fx ved brug af PicCollage. 
• Billederne kan indgå i en lille tegneserie, hvor det samme element indgår i forskellige tegninger. 
• Der kan laves en Stop-motion-film, hvor det samme element indgår i forskellige tegninger, der 

fortæller en historie. 
 
 
 
 
 

Tag hverdagen ind i dine tegninger 3.-6. årg. 1-2 lektioner 

Materialeliste 
 

Blyant 
Papir 

Farver eller tusser 
Ting du finder derhjemme 

Kamera/telefon     

Læringsmål - fra Fælles Mål 
 

Tegning og grafik: 
• Eleven kan tilføre tegninger stemning med lys og 

skylle og har viden om tegneteknikker til at 
udtrykke lys, skygge og dybde i billeder. 

Maleri og collage: 
• Eleven kan fremstille billeder i flere lag og har viden 

om lagdelt billedopbygning. 
 

Elevmål 
 

Jeg kan lave billeder ved at kombinere ting fra hverdagen 
med tegning. 
 
Jeg kan arbejde med form og udtryk. 
 
Jeg kan få kendte ting til at få et andet udtryk på en sjov 
måde. 
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Billeder til inspiration 

   
 

       
 

   


