
 
Antall barn (barnetrinnet): 50 
 
 

Tegneprosjektet «Ringvirkninger»: 
 
Åsted: Siden vi er et stykke til fjells i oktober, velger jeg å gardere meg: Gymsalen/samfunnshuset. 
 
Handling: Kraft-papir/gråpapir rulles utover gulvet – overlappende, gjerne et stykke oppover veggen 
noen steder. Hvert barn finner seg et ståsted på papiret. Mellomrommet mellom barna vil bli 
forskjellig.  
Med tykk fargestift tegner barna en liten ring rundt egne ben. Videre tegner de en ny ring utenfor 
den første og så en til. Utover og utover. Snart – eller etter hvert - vil barnas ringer møtes. Da må 
neste ring inkludere den andres ring: Barnet tegner rundt sin egen ring + den andres. Slik vil stadig 
nye ringer møtes og inkluderes. Mellomrommet mellom ringene tettes med linjer som følger den 
oppståtte formen. Når flaten er fylt, må barna finne seg ledig areal på papiret og tegne en ny ring – 
som vokser og vokser til den «krasjer» med andres og fortsetter som nevnt ovenfor. Hver gang 
barnet begynner på en ny ring (for eksempel), kan barnet bytte farge. 
Barna arbeider selvstendig inntil deres arbeid møtes. I det øyeblikket må barna enes om hvordan de 
fortsetter, og et samarbeid oppstår – tilfeldig, og bare for en kort tid. Når barnet skifter plass, vil dets 
nye ring møte en annens ring, og ny enighet fordres.  
Noen barn vil like å trene på å få ringen så rund som mulig. Likevel, ringene trenger ikke være runde, 
men de skal være hele/fullførte. Ingen linjer skal krysse hverandre. Barna velger selv mellomrommet 
mellom linjene; variasjon blir fint! 
Med 50 barn i virksomhet på en gang, tror jeg ringene vil spre seg fort og dekke et stort areal. Nye 
kvadratmeter med papir kan tilføyes etter hvert, om arbeidslysten er enorm.. Til sist vil vi – puljevis 
– bestige galleriet og beundre ringvirkningene våre! 
 
Mål:  

- Tegne stort 
- Tegne sammen, samarbeid 
- Mestring for alle, fra yngst til eldst 
- Spenning 

 
De eldste barna kan være med å rulle ut papir helt i starten på dagen, så kan resten komme til felles 
introduksjon/demonstrasjon av selve tegningen. De eldste barna oppfordres til å veilede de yngste 
underveis, der utdypet forståelse trengs! Jeg regner dessuten med at jeg får med meg 
lærerressursene som vanligvis følger ungene på tirsdager. 
  
Utstyr:  

- 3 ruller med kraft-papir brunt, B 150 cm, 100g, á kr 224,-=672,- (Billigemballasje, eks. moms).  
- Maskeringstape SCOTCH beige 24 mm/50m, én styk kr 47,20 (Staples, eks. moms). Staedtler 

oljepasteller (24 pasteller i eska), 10 esker á kr 128,- = 1280,- (Panduro hobby, eks. moms).  
 

NB! Barna oppfordres – på ukeplanen - til å ta med et ekstra sokkepar til handlingen. 
 
 
 
 
 
 





 


