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Dette forløb består af flere etaper. Forløbet starter op med, at eleverne laver en progressiv 
bevægelsestegning, hvor der er fokuseres på kroppens proportioner, former og bevægelse fremfor de små 
detaljer. Eleverne skal turde tegne lidt vildt og hurtigt og fokusere på det, de ser, mens de iagttager en 
kammerat som model. Efterfølgende skal eleverne lave ståltrådsfigurer med udgangspunkt i deres 
bevægelsestegninger. Ståltrådsfigurerne skal beklædes med ostevoks, så de danner en flot figur. 
Afslutningsvist kan ostevoksfigurerne beklædes med smykker, tøj eller blive placeret i et tableau. 
 
Faserne kan godt adskilles og arbejdes med selvstændigt. Der kan bare arbejdes med bevægelsestegning 
eller ståltrådsfigurer, hvis ikke hele forløbet ønskes. 
 
Bevægelsestegning 

• Hver elev skal hver have 5 stykker A3-karduspapir og en blyant - papiret vendes på højkant. 
• De skal gå sammen to og to. 
• Hver elev skal skiftes til at være den, der står model, og den der tegner. 
• Den, der står model, vælger en position, den gerne vil tegnes i. 
• Læreren tager tid, og alle tegner intenst i 1 minut deres kammarat, der står model. De skal tegne hele 

tide i minuttet og helst ikke holde pauser eller løfte blyanten for meget. Der skal være fokus på 
formerne og bevægelsen. De skal ikke tegne ansigt, hår og små detaljer.  

• Bevægelsestegningen skal helst fylde hele papiret, og personen skal tegnes fra top til tå. 
• Efter det første minut bytter tegner og model plads. 
• Når første runde er gennemført, er det en god idé, hvis lærere udvælger tegninger og giver 

konstruktiv feedback. Eleverne skal opleve, at de er i en proces, hvor de skal udvikle deres 
tegneevner. 

Fra bevægelse til skulptur 4.-7. årg. 10-12 lektioner 

Materialeliste 
 

A3 hvidt karduspapir 
Blyant 

Ståltråd/blomstertråd 
Skævbider 
Ostevoks 
Papkasser 

Garn 
Maling 

  

Læringsmål - fra Fælles Mål 
 

Tegning og grafik: 
• Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra 

iagttagelser og har viden om iagttagelses- og 
tegnemetoder. 

Skulptur og arkitektur 

• Eleven kan fremstille en skulptur og har viden om 
skulpturteknikker. 

Elevmål 
 

Jeg kan arbejde med bevægelsestegning. 
 
Jeg kan forme en figur i ståltråd. 
 
Jeg kan lave en ostevoksskulptur. 
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• Hele processen gentages 5 gange, så alle børn hver har stået model 5 gange og har tegnet 5 gange. 
• Modellen vælger selv, hvilken position han/hun vil stå i fra tegning til tegning. Positionen skal bare 

kunne holdes i hele det minut, der tegnes. 
• Mellem hver tegnesæt er det en god idé at stoppe op og se elevernes tegninger, for at se og tale om 

den udvikling, der sker. Nogle elever er måske blevet mere modige og er begyndt at udfordre deres 
egen måde at tegne på. 

• Når alle elever har 5 tegninger, skal de line dem op i den rækkefølge, de har tegnet dem. 
• De skal selv være med til at vurdere deres egen udvikling og progression. 
• Eleverne vælger den tegning, de bedst kan lide og er mest stolt af. 

 
 

     
 

   
 

 
Ståltrådsfigurer 

• Når eleverne hver især har valgt den skitse, de bedst kan lide, skal de forsøge at bruge tegningen som 
skitse til at lave figuren i ståltråd. 

• Hver elev får et langt stykke ståltråd. Der kan bruges forskellige former for tråd i forskellige tykkelser. 
Men der kan med fordel anvendes en tråd, der ikke er alt for tynd, hvis der skal sættes ostevoks på. 

• Lad dem starte med at forme hovedet og efterfølgende kroppen. 
• Det kan godt være lidt udfordrende for eleverne at forme ståltrådsfiguren, da mange synes, de har 

svært ved at gøre det pænt. Det er en del af opgaven af forme noget i et materiale, de ikke er vant til 
at arbejde med. 

• Det bedste resultat opnås, hvis ståltråden er lang nok til, at figuren kan formes i et stykke, så der ikke 
er for mange samlinger, der kan være med til at gøre figuren ustabil. 

• Sno, vikl, vrid og form på bedste vis, til der kommer en figur frem. 
• Når figuren er færdig, kan den klipses på en træklods, så den kan stå selv, eller der kan sættes 

ostevoks på. 
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Ostevoksskulptur 

• Når ståltrådsfiguren er færdig, er der tid til at sætte ostevoks på. 
• Ostevoksen købes i en stor hård blok, hvoraf der kan høvles små stykker af med enten en hård 

ostehøvl eller et lerredskab. 
• Jo mindre stykker, der bruges, jo bedre bliver det samlede ensartede udtryk på skulpturen. 
• Voksen varmes i hænderne, så det bliver smidigt og kan sættes på ståltråden.  
• Glat hele tiden på ostevoksen, så figuren bliver ensartet og så glat som muligt. 
• Når der er sat ostevoks på hele skulpturen, og den ser ud som ønsket, så skal den glattes efter, så der 

ses mindst mulige samlinger. 
• Når figuren er færdig og godkendt, kan det vælges, om den skal have pynt på, eller om der skal laves 

et tableau. 
• Figuren kan sagtens være færdig og klar til at stå til pynt. 

 
 

     
 

   
 
Udsmykning af skulptur   

• Ostevoksskulpturen kan pyntes med perler, garn og stof. 
• Der kan vikles garn i flotte farver rundt om kroppen på skulpturen, så det ser ud som tøj. 
• Der kan sættes perler på ståltråd, som sættes på skulpturen som smykker og accessoires. 
• Der kan sættes små stofstykker på som tøj. 
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Tableau 

• Figuren kan indgå i et tableau, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser. 
• Der kan bygges en sofa eller en seng til figuren. 
• Der kan bygges et rum i en papkasse. 
• Figuren kan kravle op ad en træplade, der måske er malet og fungerer som en mur. 
• Figuren kan klatre i et træ eller op i et reb. 
• Der kan skabes en karakter med figuren/skulpturen, hvor omgivelserne den anbringes i, har 

betydning for karakteren. 
 
Venskab 

• Der kan være fokus på samarbejde, og eleverne kan sammen med deres tegnemakker lave to figurer, 
som skal agere sammen og udtrykke følelser som for eksempel venskab. 

• Der kan bygges omgivelser op for figurerne, hvor der er et tema. 
 
 

     
 

   
 

     
 
 

 
 


