Læringsmateriale til: Familieportrætter i Børnehaven

Dette forløb er egnet til de 4-5 årige børn
Introduktion
I skal nu i gang med at tegne og male portrætter. Forløbet er inddelt i fire faser,
hvor den første foregår indenfor 100m af biblioteket, og dernæst inde på
børnebiblioteket. De andre faser, som består af fire forskellige tegne- og
maleprojekter, foregår i børnehaven. Der er selvfølgelig helt frit valg om alle
billederne laves, eller om der udvælges nogle enkelte af dem. Det anbefales
også at projektet laves over højst fire uger, så læringen huskes. Jeg havde syv
børn i min gruppe, men flere vil også egne sig.
Projekt oversigt
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:

Skulpturbesøg i Frederikshavn
Selvportrætstegninger
4 malede projekter
Udstilling

1

Læringsmål
- Kendskab til lokale kunstnere og værker
- At placere detaljer i et ansigt
- At blande farver
Børnehaven skal selv sørge for at have:
 Blyanter
 Viskelæder
 Akrylmaling i blå, rød, gul, hvid, brun og sort
 Vandfarve
 Sorte, permanente tuscher

Fase 1 – Skulpturbesøg

Aktiviteter:
a.
b.

Skulpturbesøg
Vi kigger og diskuterer portrætter fra mappen som er vedlagt

Vi kigger på skulpturen af Mor og barn af Sven Bovin i græsset på hjørnet af
Rådhus Allé og Parallelvej. Derefter går vi 100m op til Kunstmuseet og kigger
på Masken af Jens Galschiøt, og til sidst lidt længere nede af Parallelvej på den
anden side af vejen, kigger vi på Tubaspilleren af Arne Ranslet.
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Forberedelse
Kig på skulpturerne på nettet eller de virkelige skulpturer, og tænk over hvilke
spørgsmål, der kan hjælpe børnene til at fange interessen og ideen om, at også
de kan lære at lave kunst.
Eksempler på spørgsmål
- Hvem er det her? Hvad er den lavet af? Hvordan føles den? Bliver man
glad ved at kigge på den? Hvem ser denne skulptur? Og til Galschiøt’s
maske: hvorfor er den så stor? (så man kan se den på lang afstand)
Portrætmappen
Find et roligt sted på biblioteket og diskuter billederne fra Portrætmappen, et ad
gangen.
Forslag:
-Hvem er med på billedet? Hvordan har du det, når du kigger på det?
Hvilke udtryk har personerne? Har det været nemt at lave? Hvordan
bliver man bedre til at tegne og male?
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Fase 2 – Vi tegner selvportrætter

Forberedelse
Pædagogen kopierer den vedlagte portræt-trins side. Læg materialer ud til brug.
A4 størrelse papir, blyanter og viskelæder. Tegnepapir af tykkere kvalitet
foretrækkes, det giver et bedre resultat. Spejlene fra materialekassen.
Det er vigtigt børnene følger pædagogens beskrivelse, og ikke laver forud.
Opgaven er således også en øvelse i at lytte til beskeder.
Aktivitet – 30 min
Hjælp børnene med at tegne en oval i luften, derefter på papiret, så stort som
muligt! Fortæl dem, at vi tegner sammen, et skridt ad gangen. Brug spejlene til
at diskutere form på hovedet, øjne og næse.
1. Derefter, med en let hånd inddeles hovedet med en stiplet linje ned i
midten og i midten på tværs. Let – fordi disse linjer viskes ud senere.
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2. Hvad er der midt i mellem toppen af hovedet og hagen? Ja, rigtigt –
øjnene. Tegn et stort øje på et lærerpapir, så de kan se inddeling i øje,
pupil og øjenlåg. Derefter øjenbryn.
3. Tegn næsen som en bølget linje, halvvejs nede fra øjnene.
4. Munden tegnes med stregen først, derefter lille overlæbe og større
underlæbe.
5. Ørerne ligner peanuts, som starter lige uden for øjnene og går lidt ned. Kig
evt. i spejlene for at undersøge hvordan de forskellige dele af ansigtet ser
ud i virkeligheden.
6. Håret! Det vigtigste er, at alle har en pande, og at håret vokser ned til
ørerne, lige meget om man har kort eller langt hår
7. Vi lægger lidt skygge på: Skraver på begge sider af næsen, omkring
øjnene, på halsen. Skriv navn!
Fase 3 – Vi blander farver

1. Aktivitet: 1 time
a.
Vi laver et farvehjul
b.
Vi afprøver farverne på et flyvende tæppe
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Materialer:
Kopier af farvehjul
Små pensler (1/2cm brede)
En palette til to børn med gul, rød, blå akryl maling på
Vand og klude eller svampe til rengøring
Pædagogen maler med. Fortæller at de tre farver som er allervigtigst er de
primære farver (blå, rød, gul), som kan lave mange andre farver. Og at vi maler
sammen. Begynd med gul, mal trekanten, gør penslen godt ren. Fortsæt med
den røde, og så den blå. Successen ligger i at have små pensler, som er helt
rene, inden der dyppes i ny farve. Derefter males de sekundære farver. Gul og
rød: orange. Gul og blå: grøn. Rød og blå: lilla. Farverne blandes på paletten og
ikke på papiret.
Derefter må børnene selv bestemme, hvilke farver de har lyst til at male deres
flyvende tæppe med. De blander så og prøver sig frem. Der er ingen regler for,
hvilke farver de skal bruge – de skal bare blande to farver.
Selvportrætter
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2. Aktivitet: 45 min
a.
Vi maler et portræt af os selv
Materialer:
Tegnepapir i A4 format
Samme malematerialer som ovenfor, dog også med brun, hvid og sort på
paletten. Spejlene.
Begynd med at tegne portrættet op med blyant. Så stort som muligt. Samme
fremgangsmåde som forrige gang. Dog tegnes der en hals på: Glid ned af
ovalen på begge sider, med blyanten, så de to former sidder sammen som et
æg i en kop! Brug eventuelt spejlene til at diskutere farver i ansigtet, skygger og
hårfarve.
a. Baggrunden males først.
b. Derefter males huden. De blander en orange med hvid og meget lidt brunt.
En stor klat. Mal hele ansigtet og hals og ører, uden at ramme hår, øjne,
næselinje og mund.
c. Mal øjnene i denne rækkefølge: Iris, pupil, det hvide, en hvid lys prik og
derefter en mørk streg i stedet for øjenvipper.
d. Håret males, gerne med en lysere version af farven oveni, som noget lys
der skinner på håret.
e. Til sidst: bland en hudfarve med lidt blåt i denne gang. Brug denne til lidt
skygge de samme steder som forrige gang på tegningen.
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Portræt af et familiemedlem

3. Aktivitet: 45 min
a.
Vi vælger at male en person i familien
Materialer
Helt som ovenfor, dog med papir i A3 format
Portrættet tegnes op og males helt efter samme fremgangsmåde som
selvportrættet. Jeg valgte større papir til dette portræt, men størrelserne er
selvfølgelig eget valg. Det er vigtigt, at portrætterne males lidt styret, med et
skridt af gangen, for at opnå det bedste resultat, og for at gøre børnene
opmærksomme på de forskellige skridt.
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Hele familien tegnes og males

4. Aktivitet: 30 min
a.
Vi tegner alle i familien
Materialer
A4 papir, blyanter, vandfarver og sorte sharpies (permanente tuscher)
a. Der tegnes et vandret billede med en række mennesker fra en side af
papiret til den anden; dette på bedste vis! De må godt holde hinanden i
hånden. Også kæledyr, hvis der er plads. De står på række.
b. Derefter bruger man en pensel til at gøre hele papiret vådt.
c. Så males der med vandfarver, og farver af eget valg. Det skulle give en
blød effekt med klatter af farver som ligner små skyer.
d. Alle personer tegnes op med den sorte tusch. Færdigt!
4. Fase - Udstilling
Den voksne tager de 4 portrætter og limer dem på et større, farvet stykke
karton, sammensat som en kollage. Billederne må gerne overlappe lidt. De
lægges i pres under noget tungt for at blive flade, hvis det er nødvendigt. Så er
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billederne parate til at blive udstillet. En fernisering kan arrangeres med
børnene og forældre!

Om forløbet
Dette læringsforløb er skabt af billedkunstner Lotte Dyhrberg i samarbejde med
Børnehuset Troldehøj og Frederikshavn Bibliotek. Forløbet er et af 4 forløb,
som er udviklet til projektet “Børnehaven på Biblioteket”, som er støttet af Slotsog Kulturstyrelsen.

Kontaktoplysninger:
Lotte Dyhrberg – dyhrberglotte@gmail.com
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