
 
 

 
Giv din tegneserie liv 

 
      
Billede, lyd, fortælling og bevægelse kommer i spil, når klassisk tegneserie og 
animationsfilm blandes samme, så eleverne kan give deres tegneserie liv. 
 
I workshoppen skal eleverne arbejde med at billedliggøre en god historie. De skal arbejde og 
eksperimentere med fortælling, replikker, billedekomposition og –lag, musik samt bevægelse og 
perspektiver. Workshoppen er IT-baseret og der arbejdes i programmerne PowerPoint, Photo Story 
og Photostage og der vil derfor være gode muligheder for at inddrage de tilegnede kompetencer i 
andre dele af den almindelige undervisning på skolen.  
        

 

 
           
 
 
  



 
 

Forberedelse til workshoppen 
 
Udstyr: På workshoppen arbejder eleverne som udgangspunkt i grupper. I skal medbringe én 
bærbar computer per gruppe – PowerPoint skal være installeret og husk eleverne på, at de bærbare 
er opladt på forhånd. Vi anbefaler, at eleverne til workshoppen arbejder sammen i grupper af 2 til 3. 
 
Handling: Inden workshoppen afholdes skal hver gruppe have lavet en handling, der tager 
udgangspunkt i berettermodellen. I kan læse mere om modellen her: 
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/berettermodellen 
 
Eleverne skal bruge berettermodellens 7 punkter som et såkaldt storyboard for deres grafiske 
fortælling. Storyboardet kan hentes på www.kulturnord.dk/tobeornot    
 
Handlingen kan basere sig på følgende 5 karakterer: 

 
De 5 karakterer er baseret på arketypiske personligheder fra Shakespeares ’HAMLET’, men det står 
eleverne frit for, hvordan de vælger at bruge deres karakterer i fortællingen. 
 
Værktøjer/redskaber: Sammen med karaktererne er der udviklet et udvalg af redskaber/værktøjer, 
som kan være med til at understøtte elevernes fortællinger. Det er: 
 
Bamse, Bog, Cigaret, Diamant, Flaske, Glas, Gravsten, Hat, Hjerte, Is, Kande, Kasket, Kniv, Krone, 
Nøgle, Pen, Rose, Slikpose, Tablet, Telefon & Tryllestav. 
 

 

     



 
 

Særlig vigtig forberedelse! 
 
Research: Eleverne skal selv finde frem til de grafiske universer, som deres fortællinger skal udspille 
sig i. Det betyder, at de inden workshoppen skal have fundet præcis de baggrunde, som de skal 
bruge for at kunne fortælle deres historier.  
 
Sådan finder man brugbare baggrundsbilleder på nettet: 
 

A) Man åbner www.google.com og skriver sit nøgleord, f.eks. castle            
(det kan være smart at skrive på engelsk, da I så får flere resultater.). 

B) Man trykker på fanebladet, der hedder Billeder.  
C) Man finder fanebladet Brugsrettigheder og sikrer sig, at billederne ”Må anvendes”                    

(se nedenfor): 
 

 
 
I kan derefter sortere billederne efter Størrelse så I sikrer jer, at billederne har en høj nok opløsning og 
ikke er pixellerede (læs: lav kvalitet). 
 
Alternative løsninger: Alle baggrunde i jpg eller png-format kan i princippet bruges til 
workshoppen. Det gælder malerier men også fotografier, som eleverne selv har taget. Dog skal I 
generelt være opmærksomme på: 
 

A) at finde baggrunde, hvor det efterfølgende er muligt at placere karaktererne på.          
Dvs. baggrunde, hvor man kan stille karaktererne på en græsplane, på et gulv e.l. 

B) at baggrundene har en visuel sammenhæng. Det kan f.eks. være uhensigtsmæssigt at skifte 
imellem animerede baggrunde og virkelige fotografier aht. kontinuiteten i billederne.   

 
 
 



 
 

 
På workshopdagen 
 

A) Når I ankommer til workshoppen vil vi starte med at fortælle om dagens program.  
 

B) Derefter vil vi holde et kort oplæg, hvor vi sammen med eleverne vil tale om tegneserier, 
billedkomposition og –lag, perspektiver og om at arbejde i med billeder i PowerPoint.  

 
C) Herefter vil eleverne starte med at arbejde med at skabe deres egen visuelle fortælling vha. af 

baggrundene (som de selv har fundet) og de karakterer/redskaber (som vi medbringer). 
 

D) Når eleverne har færdiggjort billederne i PowerPoint vil vi kort fortælle om kunsten at sætte 
bevægelse og musik på sine billeder i enten Photo Story eller Photostage.                      
(Alder på computerne, samt version af Windows afgør på dagen, hvilket program vi vil lave 
bevægelser og musik i. ) 

 
E) Når elevernes film er færdige, vil vi slutte dagen af med at holde filmpremiere, hvor alle kan 

få mulighed at se hinandens film. Husk gerne USB, hvis I ønsker at få alle elevernes 
produktioner med hjem. Hvis I skulle glemme det, vil filmene være tilgængelige på 
KulturNørds YouTubekanal: 
www.youtube.com/channel/UCycwpSWhqBUcg7TKrMmmZdA  

 
 
  



 
 

Workshoppens relevans ift. De faglige Fælles Mål 
 

 
Danskfaglige kompetencemål (efter 4. klassetrin og op)  
Fremstilling: 
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer 
til genre og situation. 
 
Fortolkning: 
Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre 
æstetiske tekster. 
 
Kommunikation: 
Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer. 
  
Billedkunstfaglige kompetencemål (efter 2. klassetrin og op)  
Billedfremstilling: 
Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder. 
 
Billedkommunikation: 
Eleven kan kommunikere gennem billeder. 
  
Musikfaglige kompetencemål (efter 4. Klassetrin og op) 
Musikalsk skaben 
Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter. 
 
Musikforståelse 
Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik. 
  
Filmfaglige kompetencemål (efter 7. Klassetrin og op) 
Filmproduktion: 
Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer. Herunder anvendelse af og viden 
om: 
● filmdramaturgi 
● filmiske virkemidler 
● filmproduktion 
● computerudstyr 

  


