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VÆRKSTEDSAKTIVITET

BØGER TIL TEGNEDE FORTÆLLINGER

ÆSTETISK SKABENDE AKTIVITETER
Det centrale i aktiviteten er, at børnene får mulighed for at 
fremstille deres helt egen tegnebog og bruge tegningen som en 
sanse mæssig udtryksform, hvor fantasien gennem det billed
skabende sprog kan komme i spil. 

• Indtag et børneperspektiv – en positiv stemthed overfor 
børnenes ideer og subjektive opfattelser. Se morskaben i 
deres fantasier, forestillinger og udtryk– deres finurligheder 
og kunstneriske kvaliteter.

• Giv plads til eksperimenterende ideer og muligheder, og ind
drag dialogen med barnet gennem hele processen, så de får 
mulighed for at sætte ord på deres oplevelser og udtryk.

IMPULS
Følgende skal bidrage til at sætte en impuls i gang hos børnene og understøtte deres inspiration i arbejdet med fremstil
ling af tegnebøger. Ved begyndelsen er bogen fyldt med blanke sider, som efterhånden fyldes med børnenes tegninger.  

Der kan tages udgangspunkt i kap. 2: Professor Pindsvin og larvemobilen. 

Indled en dialog om, hvad børnene ser på billedet. 

I den hyggelige hule ses en række af bøger. Indled en dialog med børnene 
om bøger og deres forskellighed. 

Hvad ved børnene om bøger? Hvordan er de lavet?

Kender børnene til nogle gode bøger?

Hvilken oplevelse er det at få en bog læst højt? 

Hvis børnene selv skulle lave en bog, hvad skulle den så handle om?  

Afslut med højtlæsning. 

DU SKAL BRUGE
• Kasserede bøger med hårdt omslag
• Kasserede bøger med interessante illustrationer
• Blankt papir
• Hæftemaskine
• Hæfteklammer
• Underlag (liggeunderlag/filt) til hæfteprocessen
• Limstift
• Saks
• Hammer
• Tegninger
• Farvet/mønstret papir til forside.  

SÅDAN GØR DU

1. Klip en bunke af blankt papir – her er der brugt kardus. 

2. Vælg en hård forside eller bagside fra en kasseret bog. 
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AFRUNDING
Kapitel 2: Professor Pindsvin og larvemobilen bruges igen til en dialog. Hvis det er en mulighed, så lad dialogen foregår 
i en mørk hule med lommelygter. Snak med børnene om de forskellige dyr, genstande og miljøet i hulen. Lad dem digte 
historier om, hvad de ser. Efterfølgende tegner børnene små hulehistorier, som de digter med deres fantasi. Giv børnene 
lov til at fortælle om deres tegninger – den voksne kan evt. nedskrive fortællingen, som kan sættes ind i tegnebogen.

3. Få børnene til at tegne og male en spændende forside. 
 De kan også lave en collage. 

4. Udklip forsiden, så den passer i størrelsen med stakken af det blanke 
 papir. Læg forside på stakken af papir.

5. Læg forside og papir ovenpå det hårde bogomslag. 
 Her er dragens hale limet på det hårde bogomslag. 

6. Bogen lægges på et underlag af 
fx en bunke af sort filt. Der rettes 
til. Med en hæftepistol fastgøres 
bog en til det hårde omslag.  

7. Vend det hårde omslag om og 
læg de stikkende hæfteklam
mer ned. Sæt en stykke tape på. 

8. Klip en strimmel af farvet/mønstret papir til at dække hæftningerne 
 foroven. Der kan også bruges flotte bånd. 

9. Så er bogen færdig og klar til børnenes tegnede fortællinger.


