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Wow en  
svedig pære!

Opgave: Vælg en frugt og en grøntsag. Tænk på, 
hvilken form og overfladestruktur de har. Tegn 
dem som to gode venner og find på, hvad  
de gør og siger til hinanden.

Formål: Fantasi, at finde noget genkendeligt 
og bruge det på en ny måde. At tegne en  
situation og lave en lille dialog. 

1 Grønne venner
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2Foran - bagved

 
Opgave: Når du ser på skyerne på himlen, 
er de nærmeste ofte store, og dem der er  
langt væk små. Find på dine egne skyer  
og tegn dem på samme måde med  
overlap og variation i størrelse.  
Lad nogle af dem gå ud over  
papirets kant.

Formål: At tegne ting, der er  
foran og bagved hinanden.
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Opgave: Brug de viste geometriske former 
som byggeklodser og byg en super enkel figur. 
Du kan tilføje detaljer som f.eks. en hale, arme, 
hår eller andet. Hvis du har tid, kan du tegne den 
lidt fra siden, så den bliver til en rumlig form som 
eksemplerne her. 

Formål: Øve forståelse for form og  
figurudvikling.

3 Geometriske figurer
Hold op med at  
tegne mig på 

den her måde..



A
LLE KA

N
 TEG

N
E      Billedskolen i Tvillingehallen

4Ansigtsudtryk

Opgave: Tegn det samme  
ansigt i forskelligt humør.  
Se på ordene herunder. Du  
kan tegne dig selv eller et  
ansigt du finder på, og hvis  
du kan nå det så tegn en hel  
figur, så kropssproget passer til  
ansigtsudtrykket  
Formål: At tegne forskellige 
ansigtsudtryk og kropssprog.

Sur Melankolsk

Eftertænksom 
Overrasket Betuttet Begejstret

Ligeglad Cool 

Mistroisk Glad
Fornærmet
Optimistisk

Ulykkelig
Bekymret Trist
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5 Kugle- og rørmennesker

Opgave: Byg et menneske op med rør og  
kugler som vist på eksemplerne her. Start  
med en person, der står op og tegn nogle  
stykker. Prøv også at tegne en, der sidder  
ned og en, der er i bevægelse. 

Formål: At få styr på proportioner, og  
hvordan man tegner mennesker. Nogle  
af os har lange ben, andre korte og børn  
og voksne har forskellige proportioner.

når du markerer  
ledene med kugler,  
så er det nemmere  

at tegne et menneske 
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Én plante - én farve 6

Opgave: Tegn en plante i en  
potte. Tegn årerne i plantens  
blade. Før du er færdig, tager  
du en tush, som ikke er alt for mørk,  
og farvelægger noget af tegningen.  
Brug blyanten ovenpå det farvede 
for at gøre stregen tydelig igen. Det  
gør ikke spor, at farven ikke har det mindste  
med planter at gøre, og at planten ikke findes i virkeligheden. 

Formål: At tegne bladenes former og beskrive strukturen 
i bladene med blyantens streger. At kombinere blyant  
med farvelægning. 

En  
firkantet 

potte  
er også

fin!
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7 Min dag
Opgave: Vælg et tidspunkt på døgnet og tegn dig 
selv. Det kan være, du er i skole, spiser aftensmad, 
taler i mobil eller noget helt andet. Prøv at få 
noget med i tegningen, som er karakteristisk for 
dig. Hvis du har en stor og spids næse eller store 
øjne, kan du overdrive det, og så bliver figuren 
ligesom dig! Hvis du f.eks. er et rodehoved, kan du 
lave lidt rod i baggrunden. 

Formål: At tegne sig selv er både sjovt og godt 
at kunne.
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8My Room
Opgave: Tænk på dit  
værelse og tegn nogle ting  
fra det. Hvis du allerede har  
engelsk i skolen, så skriv det  
engelske ord sammen med  
det du tegner. Tegn nogle 
flotte bogstaver og mix dem  
godt ind med dine tegninger. 

Formål: At tegne ting efter  
hukommelsen. At få ord til at 
være en del af udtrykket. 

Here is my 
bathroom.  
Now, show  

me your  
room

please?
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Opgave: Tegn et pelsdyr i en papkasse. Brug  
blyanten til at lave en god struktur i pelsen. Du 
skal nok spidse blyant et par gange undervejs. 
Prøv at tegne både hårdt og blødt og prøv at lave  
næsen helt sort. Tænk på pelsens retning, det 
kan hjælpe med at få den til at se rund og blød 
ud. Stil papkassen lidt skråt, så du får  
perspektiv i tegningen. Hvis du lægger lidt 
skygge på den ene side af kassen, så prøv at give 
linjerne samme retning som kassens linjer. Hvis 
du synes, det er svært at tegne en kasse i  
perspektiv, så tegn den forfra som en firkant, det 
er helt ok. 

Formål: At beskrive to meget forskellige  
overflader. At udnytte at blyanten kan tegne 
både hårdt og blødt, lyst og mørkt. At tegne 
noget i perspektiv.

9 Pelsdyr - papkasse
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Opgave: Brug den samme blyant og tegn tre 
enkle ting: Den første tegner du så lys du kan, 
den næste så mørk du kan og den tredje midt 
imellem. Du bestemmer, hvor mørkt eller lyst 
du tegner ved at styre, hvor hårdt eller blødt 
du trykker, og hvor tæt du tegner.  

Formål: At afprøve blyantens muligheder for 
variation i gråtoner.  

10Lys, mellem og næsten sort
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Opgave: Tegn dig selv, når du  
er gammel. Hvad laver du?  
Er du en gammel luftkaptajn  
med gråt hår, eller sidder du  
i solen og læser en god bog?  
Hvordan ser du ud til den tid? 

Formål: At tegne en figur 
i en bestemt situation, at finde  
træk, der er karakteristiske ved en
selv, og overdrive dem.

D e t  v æ r k e r  i  m i n e  g a m l e  k n o g l e r  i  d a g . .

Vi tager bare  
frikadeller som  

i går

Lille Alf, skal vi snart 
have lidt at spise?  
Hvad skal mor lave  

til dig i dag?

11 Når jeg bliver gammel
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12Ordkombinationer

Opgave: Sæt streger mellem ordene i  
de to kolonner. Vælg ét ordpar og lav en 
tegning, hvor du kombinerer de to ord. 

Formål: Forskellige ords kendetegn 
kombineres i en figur. Godt for fantasien! 

Bog

Bil

Diamant

Æble

Smølf

Edderkop

Bogstav

Barbiedukke 

Fly

Dynamit

Gaffel 

Spaghetti

Planet

Tallerken

Indkøbsvogn

Sko

Slime 

Squishy
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S e
 s

å  a t  f
å  h u g g e t  i  d i g !

13

Opgave: Hvad er din yndlingsmad?  
Tegn en mad du godt kan lide og prøv  
at få detaljer med som f.eks. rugbrødets kerner. 
Hvad med en god gang remoulade? Måske har du  
noget helt andet med i madpakken, så tegner  
du bare det. 
Formål: At lægge mærke til,  
hvordan ting ser ud, og tegne  
det med lys/mørke,  
skravering og linjer.  
 

            O s t e m a d  g ø r  m i g  g l a d

Stik mig en håndmad
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14Ornamentik

Opgave: Tegn et vikingeskjold. Start med 
at tegne en cirkel, den behøver ikke at 
være helt lige. Hvis du har arbejdet med 
spejlinger i matematik, kan den teknik 
bruges her. Tegn evt. en lodret og vandret 
streg igennem skjoldet og spejl dit  
mønster, så det giver en flot symmetri. 
Find på dit eget design eller få inspiration 
fra tegningerne her.

Formål: At tegne med hjælp fra symmetri  
og spejlinger. At gentage et mønster. 
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15 Farlige forhindringer

?

?

?

Opgave: Kaninen er sulten. Tegn  
kaninens vej hen til guleroden. På  
vejen møder den nogle forhindringer,  
som den skal klare.

Formål: At slippe fantasien løs, tænke  
kreativt og at skabe en fortælling.
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16Mobilens toiletrejse

Hey! Nogen  
har tabt en  

mobil..
Kom - Vi 
laver lidt  

sjov

 
Opgave: En mobil bliver tabt i  
toilettet og forsvinder ned i  
kloaksystemet under København.  
Den tager nogle billeder på rejsen.  
Tegn et af billederne. Gnid godt  
med blyanten og tegn oveni, for  
der er ikke rent dernede!

Formål: At finde på og fortælle  
med tegninger.
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17 Fredagsslik

Opgave: Tegn noget slik og  
gør det til levende små figurer.  
Lav det så enkelt som muligt  
og prøv at få noget af slikkets  
overflade med i figuren. Hvad  
laver figuren, løber eller danser  
den?  
Formål: At tegne en sjov figur 
med personlighed. 
 

Det er  
snyd, du  

fik to stykker  
mere end  

mig..
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18Tegn en sang

Opgave: Tænk på en sang, som du godt 
kan lide. Måske kan du kun huske en  
enkelt linje eller to, det gør ikke spor.  
Forestil dig at du skal lave en  
illustration til en sangbog. Hvis du ikke 
kan komme i tanke om en sang, kan du 
bruge en af teksterne til venstre.  
Formål: At sætte billede på en stemning
i en sang eller at danne et billede ud fra
teksten i sangen og tegne det.  
 

Hvem
 sidder der bag skærmen med klude om sin hånd, med læderlap for øjet..

M
ar

ie
hø

nen E
vig

glad, g
ik tur på et rabarberblad..

Lysets engel går med glans gennem himmelporte..

Puf , hvor kan man fi nde drager som dig..
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19 Dyr, der gør noget andet

Opgave: Tegn et dyr, der gør 
noget, som mennesker normalt 
kun gør. Find på noget, der er  
let at tegne, og brug tiden på  
at få ansigtsudtrykket til at  
passe med det dyret gør.  

Formål: Det er sjovt at tegne 
et dyr og give det menneskelige 
egenskaber.

Tid til  
at strikke  
lidt lunt til  
efteråret
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20Madopskrift
Opgave: Tænk på sidste gang, du lavede 
mad, og lav en instruktionstegning, hvor  
du fortæller, hvad der skal i, og hvad 
man skal bruge i køkkenet, når man  
laver din ret.

Formål: At bruge tegning  
som hjælp til at forklare  
noget konkret.
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Opgave: Tegn en maskine, hvor man kan putte 
noget ind, som forvandles og kommer ud i en 
anden form. Hvad kan din maskine? 

Formål: At tegne teknik samt bruge fantasien 
til at finde den indre ingeniør frem.

21 Forvandlingsmaskine
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22Din planet
Opgave: Tegn en planet og  
beskriv, hvad der sker på den.  
Er den beboet? Findes der  
bjerge, floder og vulkaner, 
eller er det et kraterlandskab?  
Måske er der et fartøj på vej  
til planeten? Tegn figurerne  
helt enkle.

Formål: At tegne så småt at 
det, man tegner og beskriver, 
nærmest bliver til små  
symboler.
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23 Min sko
Opgave: Kig godt på de sko du har på i dag. Tag 
så den ene sko af og stil den foran dig. Hvilken 
form har skoen? Hvordan ser sålen ud? Er der 
snørebånd, mønster, mærker eller andet, der 
karakteriserer de sko, du har på i dag? Tegn din 
sko så detaljeret som muligt - måske skal du 
bruge lidt mere end 20 min. på tegningen. 

Formål: At træne at tegne det man ser. At  
se detaljer.
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24Skravering og form
Opgave: Tegn videre på banen  
på modsatte side, så den  
bugter sig rundt på siden.  
Brug princippet med  
streger der buer den ene 
eller den anden vej. Tegn  
en kanin, eller en anden  
figur, der rutcher på banen.

Formål: At bruge  
skraveringer til at  
beskrive en form.

Start sådan her i ▲
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Vejen til helvede  
er belagt med  

dårlige undskyldninger

Døm ikke en bog  
på dens omslag

En fugl i hånden  
er bedre end ti  

på taget

Kast ikke med  
sten, hvis du selv  

bor i glashus

Opgave: Læs ordsprogene  
og tal sammen om, hvad de  
betyder. Vælg et ordsprog,  
luk øjnene et øjeblik og  
tegn så det du tænker på.  
Brug gerne talebobler. 

Formål: At bruge sproglige  
billeder og illustrere dem  
på en enkel måde.

25 Tegn et ordsprog
Sælg ikke skindet  

før bjørnen er skudtMan kan ikke både   
blæse og have mel  

i munden

Højt at flyve,  
dybt at falde

Spring ikke over,  
hvor gærdet  

er lavest

Kun døde  
fisk svømmer  

med strømmen

Tomme tønder  
buldrer mest
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26Ud at se

Opgave: Tag skitsebogen med udenfor 
og tegn, det du ser. Brug lige så meget tid 
på at se på det, du tegner, som på selve 
tegningen, og lad blyanten lave en masse 
streger på papiret. Det er meget lettere at 
finde formen på den måde. Efterhånden 
kan du gøre de streger, der virker godt,  
tydeligere. 

Formål: At tegne, det man ser, og tegne 
sig frem til den rette form. En opfordring 
til at tegne skitser udenfor –  det er sjovt, 
og med en skitsebog i tasken keder man 
sig aldrig, når man venter på bussen!
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Opgave: Tag to eller flere  
ting ud af dit penalhus og læg 
dem foran dig på bordet.  
Find omridset, først med løse 
streger og senere med en mørkere 
og mere sikker streg. Det kan være 
en hjælp at se på mellemrummet  
imellem tingene. Prøv at få nogle  
detaljer med.

Formål: At se og tegne, hvad man 
ser. At finde formerne og placere tingene 
rigtigt i forhold til hinanden. At øve  
perspektiv, lys og skygge. 

27 Vis mig dit penalhus

Det er nemmere at  
tegne flere ting i samme  
tegningnår man også ser  

på mellemrummets 
form
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Opgave: Prøv at lukke dine øjne. 
Tegn så din vej til skole frit i luften 
med din finger. Åbn øjnene igen 
og tegn den vej du går, cykler eller 
kører til skole med en lang ubrudt 
linje, som tegnede du et kort. Hvis 
du når til papirets kant, starter du 
bare forfra i bunden. Til sidst tegner 
du et par detaljer f.eks. en mur med 
graffiti, træer, et kloakdæksel, et 
butiksskilt, noget af det du ser på 
din vej, som du husker det.

Formål: At tegne ting og detal-
jer efter erindringen. At fange en 
stemning og fortælle om det man  
oplever i streger.

 

28Min skolevej
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29 Min hånd

Opgave: Tegn din hånd fra forskellige vinkler og  
arbejd med linje, skygge og omrids. Start med  
mange bløde streger for at finde formen og 
stram derefter op. Hvil den hånd du tegner på 
bordet. Det er vigtigt, at du slapper af i hånden, 
så den ligger stille. Hvis du vil tegne mere, kan 
du udfordre dig selv ved at tegne en knyttet 
hånd, en hånd, der er vendt om osv. Brug ikke tid 
på at viske de første bløde streger ud, det  
vigtigste er at finde formen.   

Formål: Iagttagelsestegning, at skitse sig  
frem til den rigtige form. 
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30Æggeansigt
Oh No

Start med en æggeform
Lav et kryds igennem

Tegn øjnene efter dine 
mærker fra før

Den underste kant af munden 
hviler på denne streg

Den vandrette streg deles i fem 

Næsens nederste kant er  
lidt over nederste streg

Ørenes placering ser du her. Tilføj 
kindernes og hagens form og ret til

Nu er det kun håret  
der mangler

Del nederste halvdel af den 
lodrette streg i to

Del nederste stykke af den 
lodrette streg i to

Opgave: Følg tegningerne
her på siden og tegn et ansigt. Når  
du har gjort det nogle gange og  
synes, du har styr på det, så kig på  
en fra klassen og tegn ham eller  
hende efter samme system. Du vil 
se, at der ikke er to ansigter, der er 
ens, nogle har runde øjne, nogle  
mere smalle øjne – afstanden  
mellem mund og næse er  
forskellig osv. 

Formål: At lære at tegne et ansigt. 

1

4

7 8 9

2

5 6

3
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Opgave: Tænk på en sport, som du selv dyrker 
eller synes er spændende. Tegn de ting, der er 
forbundet med sporten. Lad tegningerne flyde 
ind og ud imellem hinanden som i en collage. 
Prøv at bruge blyanten på mange forskellige 
måder – lyst, mørkt, løst, præcist og lad  
tegningerne overlappe hinanden. Dæk gerne 
hele papiret og få godt gang i blyanten!

Formål: At finde billederne i et tema (her sport). 
og tegne dem.  

31 Sport og mig
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32Superhelte

Opgave: Hvad tænker du på, når du hører ordet 
superhelt? Hvad kan det være for en person/
væsen, og hvad gør vedkommende? Måske er 
det en, der hver dag gør noget godt for andre?  
Måske en, der er meget modig og redder men-
nesker i sidste øjeblik? Find din egen superhelt. 
Tegn den så man kan se, hvad der gør den særlig 
superhelteagtig!

Formål: At fortælle med tegning og give en  
figur karakter og udtryk.  

Hejsa fru Hansen. 
Jeg skal ned og  

handle - skal jeg 
købe noget med 

til dig?
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33Min cykel

Opgave: Tegn en cykel efter hukommelsen. 
Bagefter skal du hente en cykel, som du kan 
tegne efter. Sammenlign de to tegninger.

Formål: At tegne det man ser, og ikke det  
man tror, man ser.


