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Bevægelse i tegning 



Idekatalog Find motiverne og instruktionsvideoer på www.herningbilledskole.dk

Ide:

Her kommer forskellige tegneøvelser og ideer til, 

hvordan man kan arbejde med at skabe liv og 

bevægelse i det, man tegner.

I dette tilfælde er det levende væsner eller fotos 

af dyr og mennesker, der er i gang med noget 

aktivt.

Opgaverne kan varieres og sammensættes, som I 

synes, - nogle egner sig bedst til korte 

tidsintervaller, og andre kan man bruge længere 

tid på. Vi har angivet et forslag til tidsforbrug, men 

de er fleksible og kan varieres efter alderstrin.

Motiver:

Sportsudøvere fra avisen eller internettet. Elever, 

der fotograferes i hel figur, imens de; danser, 

scorer mål, jubler, står på skateboard, løber, spiller 

badminton osv. Billeder der er dynamiske og viser 

en aktiv bevægelse. 

Vi takker FC Midtjylland for inspirerende 

billedmateriale!

Forslag til materialer:

Kardus, kopi- og tegnepapir i A3, bløde 

tegneblyanter min. 4B, farveblyanter farvekridt, 

vandopløselige farvekridt eller farveblyanter, sorte 

tusser og gadekridt til skolegården.

http://www.herningbilledskole.dk/


Tegn som Wassily Kandinsky (se link nederst på siden)

Materialer:

Tegneblyant

Kardus eller kopipapir, gerne i A3, så der er 
mange tegninger på samme ark.

Fotos  eller levende model af sportsudøvere i 
hel figur.

Tegn med lige og buede streger, der 

gengiver figurens bevægelse.

½-1 minut til hver tegning.

Skift motiv og gentag i alt 10 gange.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F33777065943331311%2F&psig=AOvVaw3LkMmxMB
7amNpaL3-C2U6A&ust=1582965211522000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjl1Y3r8-cCFQAAAAAdAAAAABAX

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F33777065943331311%2F&psig=AOvVaw3LkMmxMB7amNpaL3-C2U6A&ust=1582965211522000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjl1Y3r8-cCFQAAAAAdAAAAABAX


Tegn med cirkler og ovaler

Tegn figuren som om, det var 
en tegnedukke, hvor leddene er 
markeret som kugler, og de 
øvrige dele af kroppen tegnes 
som ovaler.

Figuren tegnes hurtigt på 1-2 
minutter.

Skift til et nyt foto og prøv i alt 5 
gange.

Materialer:

Tegneblyant, kardus eller 
kopipapir.



Tegn med dobbelt streg

Brug en elastik til at sætte 2 tegne-
eller farveblyanter sammen. De skal 
have ca. samme længde.

Når man tegner med dobbelt streg, 
ser det ud som om, figuren er i 
bevægelse eller på vej væk.

Hold blyanterne så lodret som muligt.

Brug max. 3 minutter på tegningen.

Materialer:

Blyanter/ farveblyanter, elastikker og papir.



Tegn med farvekridt

Brug en stump farvekridt og tegn med 
den brede side.

Tegn nu figuren og se, hvor fyldig den 
bliver. 

Du må gerne bruge cirkler og ovaler 
som teknik.

Øvelsen tager ca. 2 minutter og prøv gerne et 
par gange.

Materialer:

Små stumper af  farvekridt ca. 2- 3 cm lange. 
Tegne- eller kopipapir.



Tegn med ubrudt streg

Tegn figuren på kort tid.

Du må ikke løfte blyanten fra papiret, 
for så kan du tegne hurtigere.  

Måske vil du tegne med cirkler og 
ovaler.

Tegn på 1-2 minutter.

Skift billede og gentag øvelsen 8-10 gange.

Materialer:

Tegneblyanter og papir.



Tegn med spiraler
Kig på en tegnedukke eller et foto af en 
aktiv person.

Tegn figuren med spiraler, så den 
kommer til at ligne en tegnedukke.

Når man tegner på denne måde, får 
figuren en 3D effekt.

.

Gentag med nye figurer.

Hver figur tegnes på 3 minutter.

Materialer: 

Tegneblyant og papir.



Tegn med vandopløselig farve

Dyp et vandopløseligt farvekridt i 
vand og tegn en figur.

Stregen bliver meget forskellig efter, 
om den er våd eller tør. 

Husk at dyppe i vand flere gange.

Du har max 4 minutter til tegningen.

Materialer:

Tegnepapir, vandopløselig farvekridt eller 
farveblyant.



Tegn en fodboldspiller

Kig rigtigt godt på figuren, og tegn 
det du ser. 

Husk spillernummer, folderne i 
trøjen og alle de andre detaljer.

Materialer:

Tegne- eller kopipapir i A4, tynde tusser eller 
tegneblyanter.



Tegn en hund, der løber

Du kan:

• Tegne den som en tegnedukke 
med cirkler og ovaler.

• Tegne den i ubrudt streg som 
bevægelsestegning.

• Tegne den som en 
iagttagelsestegning, hvor du kun 
tegner konturen/ stregen.

Materialer:

Tegneblyanter eller farvekridt, sort tusch, 
papir.



Tegn en langhåret hund

Kig godt på et foto af en langhåret hund.

Du skal IKKE tegne omridset af hunden 

først, men starte et sted i pelsen midt i 

hunden.  

Tegningen vokser altså indefra og får mere 

og mere fylde og form. 

Prøv igen med samme hund og forestil dig, 

at den er ude i modvind eller medvind.☺

Max 4 minutter pr. tegning.

Materialer:

Tegneblyant eller farvekridt, papir.



Fællestegning ude – spor af spiraler 

I skolegården eller på parkeringspladsen 
tegner alle børn (i klassen, på 
alderstrinnet, på skolen?) runde spiraler 
med gadekridt.

Spiralerne skal være så store, at de er 
tydelige - også når man ser dem på 
afstand.

Det er meningen, at eleverne skal arbejde 
sammen så ALLE spiralerne mødes i et 
stort FÆLLES værk.


