
HEMMELIG UNIVERS 
 
1.-7. Trinn 
2 workshops pr dag,  ca 15 elever pr workshop  
 
WORKSHOP: 
Hovedtanken er at elevene i hver gruppe sammen skal lage et fantasiunivers, 
basert på begrensninger, tilfeldigheter OG egne valg. Elevene tegner med blekk 
på gråpapir, resultatet blir et stort landskap, som er satt sammen av alles bidrag. 
Elementer klippes ut og limes på digert papir (Jeg dekker en stor vegg med papir 
før vi starter. På de yngre trinnene må lærere være beredd på å hjelpe litt til med 
saks og lim/montering) 
 
Først viser jeg forskjellige måter å male med blekk på, 
For eksempel kan man starte med flekker man ikke helt vet hva er,  
Og finne ut hva slags figur de kan bli. 
 
Og snakker litt om hvordan vi kan bruke forskjellige pensler, 
Male smått og stort om hverandre og lage mønster. 
 
Siden det skal jobbes raskt,  får elevene velge én kategori de har lyst til å jobbe 
med: 
-Bygg/fantasibygg 
-Dyr/Fantasidyr 
-Natur: trær og planter 
-Mennesker/roboter/hybrider 
 
Jeg lar elevene komme med ideer til forskjellige dyr, skapninger, typer, trær, 
klær og så videre, som vi skriver på lapper, og jeg har også med utskrift med 
bilder av rare hus, rar natur, rar fauna.  
Vi trekker lapper, og lar to-tre lapper være komponenter  til én figur, f eks: 
-En fugle-løve-mann 
-Et trehytte-slott 
-En høy kvinne på hjul med flosshatt 
- en gran-palme 
///Alle får hver sin sammensetning å tegne. 
 
I tillegg jobber vi med tilfeldigheter / Flekker som settes sammen. 
 
 
Tidsplan pr workshop: 40 min oppstart, 10 min pause, 40 min arbeid og 
ferdigstilling 
 
Forberedelse for meg: Innkjøp, male deler av papirruller så de blir ”farget 
papir” elever kan bruke, finne bilder å skrive ut som kan inspirere. 
Forberedelse for skolene: Vi trenger et stort rom med mye plass, en stor vegg 
til å montere tegning på, og pulter samlet på midten som vi kan arbeide på. 
 
 



Materialutgifter: 
Dekkeppapp 120 cm x 30 meter (Bramaling.no), kr 149,- pr rull        
Hvit bomull fra Ikea,  ca kr 20 pr meter 
flytende svart tusj, 86 kr pr flaske                                   
RX-lim,  48 kr stk                                                                                    
pensler, 39 kr stk 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                          
 

 



 
 
 
 
 


