
 

 
Lav jeres eget værk i stor skala | Opgaveark 
 
I den her opgave, er jeres klasse blevet til et graffiti crew – sammen skal finde 
på og male jeres eget maleri i stor skala på en presenning. Men inden I når til 

at male er der en masse forberedelser. Hvis I har brug for hjælp, så 

kontakt Næstved Ungdomsskole, så hjælper vi med alt fra gavle til 
maling! 
 

1. Find ud af sammen hvad der skal være på maleriet. Tegn eventuelt 

jeres forslag ind i tegnearkene med blanke gavle. 

 Skal der være bogstaver? Figurer? Begge dele?  

 Skal det være sort-hvidt eller skal det have massere af farver? Hvilke farver 

vil I bruge?  

 Hvad skal maleriet udtrykke – det vil sige, hvad skal dem der kigger på det 

synes og føle når de ser det? 

 
2. Når I har fundet ud af hvordan maleriet skal se ud, skal I øve jer på 

at gøre en lille tegning større med opgavearket om 

kvadreringsteknik.  

 Beslut jer for hvordan I vil forstørre jeres tegning op på presenningen. Vil I 

gøre som ECB, Osgemeos, eller vil I gøre det på en helt tredje måde? 

 Hvis I vil bruge kvadreringsteknikken skal I regne størrelsesforholdet 

mellem jeres tegning og presenningen ud. Hvor meget større er 

presenningen end papiret, og hvor store skal kvadraterne på presenningen 

være end dem på papiret? 

 

3. Planlæg! 

 Hvilke materialer er der brug for? Maling, pensler, ruller, handsker osv. 

 Hvor meget I skal bruge? 

 Hvem skal gøre hvad? Hvem skal male og hvordan? Hvem skal sørge for 

materiale som for eksempel pensler, malerruller eller maling i de rigtige 

farver? Hvem har det overordnede overblik? Hvem skal regne 

størrelsesforhold ud? Hvem skal dokumentere jeres arbejde med foto og 

video? 

 Hvor skal maleriet hænge når det er færdigt? 

Se eventuelt den her video af Limpo der maler til inspiration: 

https://www.youtube.com/watch?v=zkjcLgal7pA 

https://www.youtube.com/watch?v=zkjcLgal7pA

