
                                                                                             Børn skal tegne, tegne, tegne, tegne, tegne…                                                                                              

 

Hvorfor skal børn lære at tegne? 

Ligesom børn skal lære at gå, lære at tage tøj på selv og lære at binde deres sko, så er det også vigtigt at børn får lov til at tegne. Når barnet får lov til 
at tegne fra det er ganske lille, så styrkes barnets håndmotorik, barnets evne til at kunne koordinere sine bevægelser og syn. Tegning er et sprog der 
også forbereder barnet til at kunne skrive bogstaver og tal. 

• Det er vigtigt, at dit barn kan styre en blyant sikkert, når det tegner, så der kommer en tydelig streg, hvor barnet har planlagt det. 

• Det er vigtigt, at dit barn kan tegne noget, så andre kan se, hvad der er tegnet. 

• Det er vigtigt, at dit barn kan tegne, da børnene skal bruge det til at løse opgaver. 

• Det er synd, hvis dit barn skal bruge så meget energi på at tegne, at det tager energien fra det, barnet skal træne i opgaven. 

• Et fingerpeg i forhold til, om dit barn tegner nok i dagligdagen, kan være, at det skal lave minimum 2-6 flotte tegninger om ugen hjemme (en 
fin tegning er en, barnet gør sig umage med, og som det tager over ti minutter at lave). 

• Barnet skal bruge tykke (gerne trekantede) blyanter og farveblyanter hjemme. 

*Jens Molzen: Klar til at knække læsekoden 

Hvordan kan du støtte dit barns tegneudvikling? 

• Giv dit barn mulighed for at sanse og mærke. Sørg for at der er mange forskellige slags papir og underlag at male på. Det kan være papir, pap, 
karton. Det må gerne være skæve og runde former, papir behøver ikke nødvendigvis at være firkantet. Det må også meget gerne have 
forskellige størrelser. 

• Giv dit barn lov til at tegne og male med mange forskellige slags blyanter, tusser, maling.  

• Tal med dit barn om, hvad det har tegnet. Hvad billedet forestiller, og lyt til hvad dit barn fortæller. Det er ikke tilfældigt, hvad dit barn tegner. 
Prøv at spørge ind til valg af motiv. Læg mærke til farvevalg og spørg ind til barnets valg af farver. Er himlen altid blå, eller kan himlen også 
være en anden farve?  

• Støt dit barns kreativitet og fantasi. Tegninger behøver ikke være, som virkeligheden er. Det kan sagtens være, at en bil kan flyve rundt på 
himlen. Tal med dit barn om, hvad I skal gøre med tegningen. Måske vil dit barn gerne forære den til en ven, bedste eller til dig. Måske skal 
tegningen gemmes i en mappe. Hvis barnet har en vigtig historie at fortælle med sin tegning, så er det en rigtig god idé at gemme den, så dit 
barn har en oplevelse af, at den historie passer I på. 

Rigtig god tegnelyst til alle :) 
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