
  

Antall barn: 25 
 
 

Tegneprosjektet «Slangetemmere»: 
 
Åsted: I gymsalen og utendørs – på grus, gress, asfalt, i skråninger; på gulvet i gymsalen, hvis været 
utendørs hindrer en god opplevelse. 
 
Handling, dag 1: 
Inger Helene besøker småskoletrinnet før lunsj og storskoletrinnet etter lunsj. Begge gruppene blir 
presentert for streken som fenomen. Som tegnere kan vi «temme» streken. Videre introduseres den 
uavbrutte streken, - opplevelsen av å tegne uavbrutt – uten å løfte redskapen. Vi forfølger streken – 
først med fargestifter på hvitt papir og etter hvert med svart tusj på farget kartong. – Hvordan føles 
det å tegne uten å få løfte hånden? 
I starten, skal alle elevene skrive ned substantiver på papirlapper (de yngste får event bistand). Disse 
legges i Inger Helenes hatt. Elevene «trekker» i hatten, og får tips til hva de kan tegne – med uavbrutt 
strek! Her skal det ikke viskes. Det er fint å ta det med ro, «være tilstede i hånden», dra «slangen» 
etter seg på papiret. Barna oppfordres til å tenke/gjøre motivene enkle. Linjen vil likevel gjerne 
krysse seg selv flere ganger. – Ulike mellomrom og former vil oppstå og gjøre tegningen spennende. 
 
Handling, dag 2: 
Introduksjon i gymsalen. Alle elevene er samlet. Nå skal vi fortsette å tegne uavbrutt – men med 
vaktmesterens vannslange, skolens lange hoppetau og fingerheklede «slanger» (elevene vil på 
forhånd oppfordres til å fingerhekle lange «slanger» av tykt/tungt/dobbelt garn). Hatten til Inger 
Helene er med. Vi prøver oss på litt «slangetemming» på gulvet i samfunnshuset først, for deretter å 
bevege oss ut. Ute kan det tegnes i gresshellingene rundt skoleplassen, på selve skoleplassen og 
andre relevante steder. Fint med variert underlag og vinkling. En liten gruppe av de eldste kan få i 
oppgave å starte «temmingen» av vannslangen. Ungene kan videre tegne med tau og fingerheklede 
slanger, hver for seg og i selvvalgte grupper, også med voksne. Tegningene må beundres og 
fotograferes – fra gardintrapp! – fortløpende, siden de «tas sammen» igjen, kontinuerlig.   
 
Mål: 

- Tegne utradisjonelt 
- Tegne stort 
- Tegne i samarbeid 

 
 
 
 
Utstyr/materiell som skolen kan bidra med:  
Hvitt tegnepapir (gjerne lange lengder fra rull, som legges på gulvet), skolens vannslange, hoppetau 
og fingerheklede «slanger»( jeg blir enig med skolen om elevene hekler der eller hjemme, like i 
forkant av prosjektet). 
 
Utstyr/materiell som Inger Helene skaffer: 

- Vokspastellkritt «Caran d `Ache», tre skrin á kr 155,- =kr 465,- (Panduro hobby, eks. moms). 
farget kartong (240g), A4, 100 ark, kr 230,- (Panduro hobby, eks. moms).  

- Twin Marker (svart tusj), 15 styk. á kr 32,- =kr 480,- (Tynset bokhandel, inklusive moms).  
 



 
Prosjektet vektlegger tegning som opplevelse. Prosjektet kan eventuelt presenteres samlet i ei 

fotobok – på skolenes regning, dersom det er interessant for skolen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


