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I dette forløb skal der arbejdes tværfagligt i håndværk og design samt billedkunst. Eleverne skal udendørs 
og arbejde med naturens materialer. De skal lave skovtrolde ved brug af ler, hampsnor og ting de finder i 
skoven eller andre steder udendørs. Som en lille sjov detalje skal alle trolde have en rød næse, så de bliver 
lette at få øje på. 
Skovtroldene er tænkt som en lille sjov overraskelse til folk, der går en tur i skoven. De skal få øje på de røde 
næser og få lyst til at kigge nærmere på troldene. Hvis det er helt optimalt, skal folk få lyst til at gå på 
troldejagt for at se, om de kan finde flere. 
Skovtroldene kommer til at fungere som en installation. 
 
Forberedelse 
Inden forløbet sættes i gang, kan det anbefales, at eleverne går en tur i området, hvor skovtroldene skal 
laves. Eleverne skal have muligheder for at finde sig et godt træ, og de skal have mulighed for at kunne gå 
og samle materialer, de vil bruge til at bygge deres skovtrold. 
 
Forløbet 

• Eleverne deles ind i grupper af 3-4 elever. 
• Eleverne finder det træ, hvor de vil bygge deres skovtrold. 
• Hver gruppe får udleveret ca. 2 kg ler. 
• Eleverne skal nu forme et ansigt eller en krop ud af leret. 
• De skal arbejde med udtrykket i troldens ansigt. 
• De skal samle ting i naturen, de kan bruge til øjne, næse, tænder ører m.m. 
• De skal bruge ler og hampsnor til at montere arme og ben. 
• Når skovtrolden er lavet færdig, skal de afslutte med at male næsen helt rød, så den er let at se for 

forbipasserende. 
 
Efter forløbet 
Når alle er færdige, er det en god idé at gå en tur for at se hinandens skovtrolde. Det er sjovt at se, hvilke 
reaktioner, der kommer, når en trold opdages. 

Skovtrolde  4.-7. årg. 3-4 lektioner 

Materialeliste 
 

Ler (ca. 2 kg pr. gruppe) 
Rød akrylmaling 

Pensler 
Malerbakker 

Materialer fra naturen 
Hampsnor 

  
Læringsmål - fra Fælles Mål 

 
Materialekombination og udtryk (håndværk og design): 

• Eleven kan fremstille en digital collage i flere lag og 
har viden om digitale billedteknikker. 
 

Skulptur og arkitektur (billedkunst): 
• Eleven kan inddrage omgivelserne i 

billedfremstilling og har viden om 
installationskunst. 

Elevmål 
 

Jeg kan lave skovtrolde ud af naturens materialer. 
 
Jeg kan arbejde med installationskunst. 
 
Jeg kan kombinere forskellige materialer og modellere et 
bestemt udtryk. 
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Inspirationsbilleder 
 
 

       
 

     
 

       
 

 


