
Nøgleord: natur, naturforandringer, naturlige materialer, 
kjole, årstider, fotografering

Hvad vi har brug for: pap skåret ud i form af en stykke tøj 
(eller individuelle emner - nederdel, kjole, bukser, T-shirt), 
kamera / smartphone med kamera

Anslået tid: 30 minutter
Metoder: erfaringslæring, praktiske færdigheder

Aktivitetsbeskrivelse: 
Mulige mål: At lære praktiske færdigheder i fotografering

At finde skønhed og sort i naturen

Aktivitet: 
Formålet med aktiviteten: 
At lære grundlæggende regler for fotografering, hvis man tager billeder af naturen.

Baggrundskontekst:
Takket være smartphones og tabletter kommer mange børn bag et kamera tidligere end nogensinde 
før. Fotografering giver børn en række spændende og værdifulde læringserfaringer, som stimulerer og 
udvikler deres egne ideer om design, udtrykker deres egen opfattelse af skønhed og verden omkring 
dem, udtrykker deres vision og identitet og giver børn mulighed for at være innovative.

Før aktiviteten starter:
Pædagogen forbereder et stof der ligne et stykke tøj til hvert barn på forhånd (par, gruppe). Pappet kan 
være skåret ud som et helt sæt tøj eller som et enkelt stykke tøj - nederdel, kjole, T-shirt.

TØJ FARVET AF NATUREN
Tema: Fotografi

efterår



Introduktion til aktiviteten:
Børn, kan du forestille dig at bære tøj kun fremstillet af materialer, som du kan se omkring dig? Blade, 
græs, sand osv.? Hvilke farver er disse materialer? Hvordan ville du føle dig iført den? Lad os lege 
modedesignere og design tøj lavet af kun materialer, som naturen tilbyder til os.

Under aktiviteten:
Børn bliver bedt om at placere pappet på forskellige overflader (fx græs, træstammer) eller observere 
yderligere genstande, der kigger igennem det (fx blomsterbed, vand, blade). Når de finder et mønster, 
de kan lide, tager de et billede af deres nye designs. Når man tager billederne, forklarer pædagogen 
hvordan man skal zoome, hvad er komposition, hvad der skal være skarpt på billedet, og hvad der kan 
være uskarpt, og at børnene skal stå stille, mens de tager billederne. Pædagogen kan endda pege på 
lysproblemer (skygger, mørke).

Bagefter kan du oprette en udstilling, der viser naturens mangfoldighed, eller billederne kan bruges til 
at sammenligne ændringer i naturen hele året.

Mulige evalueringsspørgsmål for børn:
Finder du naturen farverig nok til dine modedesigner? Hvordan ville kjolen se ud, hvis den blev lavet i en 
anden sæson? Hvor mange forskellige farver kan du finde på dine designs?

Læreplanstema:
Tema om Natur og naturfænomener, Tema om kulturelleudtryksformer og værdier, herunder fotografi og 
kreative processer

Kilder: Take me out 

Noter: 
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