
Plan for besøg på museet

1. Se satirevæggen i Storm P. udstillingen på 1. sal (ca. 15 min.)
Start med sammen at se på den første væg i udstillingen på 1. sal, hvor der er samlet 
forskellige satiretegninger af Storm P. Udvælg sammen en eller to satiretegninger og snak om 
indholdet, sammenhængen med titlen og budskabet i tegningen. Spørg eventuelt: 
• Hvad kan vi se på tegningen? 
• Hvordan er personerne tegnet? 
• Hvilke omgivelser er personerne i?
• Hvordan kan vi beskrive de forhold, som repræsenteres i tegningen?
• Hvilke positive værdier, tror I tegneren vil fremme hos beskueren? 

2. Tegneopgave: værdier i satiretegningen (ca. 25 min.)
Eleverne inddeles i grupper af tre. Hver gruppe får uddelt et ark med spørgsmål til notering 
samt tegnepapir, blyanter og tegneplade.
Hver gruppe vælger en satirisk tegning i udstillingen. Derefter svarer de på tre spørgsmål om 
tegningens udtryk og bagvedliggende værdier. Som sidste led i opgaven skal gruppen tegne 
en fælles tegning, der viser det positive modbillede, som er indeholdt i tegningens budskab. 

3. Præsentation for feedback-gruppe (ca. 20 min., 10 min. pr. gruppe)
Grupperne bliver sat sammen med en feedback-gruppe. Hvis grupperne er i ulige antal, må 
læreren stå for feedback til den sidste gruppe. Når der skal byttes roller kan den sidste 
gruppe være tilhørere til præsentation og feedback mellem to andre grupper.
Præsentation og feedback struktureres således:
• Den ene gruppe fremlægger deres tegning og ide for den anden gruppe.
• Bagefter viser de, hvilken Storm P tegning, de har arbejdet ud fra.
• Den anden gruppe giver feedback og forslag til, hvordan tegningen kunne blive 

tydeligere i sit budskab og billedliggørelse af de positive værdier?

NB: Hvis klassen gerne vil benytte øvelsen under besøget, så meld det gerne til museet i 
forbindelse med booking af besøg på egen hånd, så vi kan have materialerne klar til jer.

Målgruppe: 7. - 10. klasse  
Varighed: 60-75 min.

Tema om satiretegningen


