
  

 

 

 © FruBilledkunst: Træningshæfte demoudgave     -          Find mere inspiration på www.FruBilledkunst.dk 

Træningshæfte  
NAVN: ______________________  

Find makkeren 
2 af figurerne i hver række er ens. Sæt x ved dem. 
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Kopi-øvelse 
Tegn magen til ved siden af 

Find den anderledes 
3 af figurerne i hver række er ens. Sæt x ved den anderledes. 
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Kreativitetsøvelse 
Brug din fantasi og tegn billedet færdigt 

Spejlings-øvelse 
Tegn figuren færdig 



Træningshæfter fra 
Hvorfor skal du bruge træningshæfter i billedkunst? 

Selvom tegningen for mange børn er et naturligt udtryksmiddel, kræ-

ver det stimulering og udfordringer for at udvikle sig. Hvis vi ikke giver 

børnene værktøj til at modnes i deres tegneproces, er det et faktum, 

at de fleste stopper med at tegne i begyndelsen af teenagetiden. 

Ved at lære børnene at opdele et motiv i formalfabetet, får de et red-

skab der gør, at de kan tegne langt mere komplicerede tegninger. Du 

kan læse meget mere om dette i mit strukturerede tegnekursus (Find 

det på min blog www.FruBilledkunst.dk). 

Men tegning kræver også træning. Træning i iagttagelse, formopfattel-

se og øje-hånd-koordination. Opgaverne i mine træningshæfter er 

fremstillet med dette i tankerne. Derudover har jeg lavet nogle kreativi-

tets-øvelser, hvor eleverne skal bruge deres fantasi til at få en kruse-

dulle til at indgå i en tegning.  

 

Brug dem som opvarmning 

Du kan bruge hæfterne som opvarmning i dine billedkunsttimer. Det 

har mange fordele: 

• Det hjælper eleverne til at finde koncentrationen efter frikvarteret 

• Det giver ro, at eleverne kender rutinen med at starte med opvarm-

ning 

• Det træner dem i at opdele komplicerede motiver i enkle former (Der 

står meget mere om det i lærervejledningen - og der er et råd til hvad 

du skal gøre, hvis et barn giver op over for et kompliceret motiv) 

• Det booster selvtilliden, når eleverne ser at de kan klare de små ud-

fordringer 

• Det kan give nye idéer til tegninger 

 

I demohæftet her, har du fået en smagsprøve på de forskellige opgavetyper. I mine træningshæf-

ter får du 12 sider med opgaver - lige til at printe og bruge i din undervisning. Derudover er der 4 

siders lærervejledning (den samme i alle hæfter). 

Jeg håber du bliver lige så glad for at bruge træningshæfterne, som jeg er. Skriv gerne hvis du 

har nogle spørgsmål. Du kan finde mig både på bloggen og på Facebook (Søg efter FruBilled-

kunst). 

 

Kreative hilsener fra FruBilledkunst 

PS Hæfterne udgives i to ens udgaver med forskellige rettigheder og priserne er lave. En “enkeltbruger-

licens” koster 20 kr incl moms (som IKKE må deles), og en afdelingslicens koster 80 kr ex. moms (som 

må deles på afdelingen) . Læs mere om de forskellige rettigheder på min blog: www.FruBilledkunst.dk  


