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Broder sangtekster   

Lærervejledning 

 

 

 

 

 

 

Broderede sangtekster er tænkt som et fælles projekt, hvor eleverne deler en sang 

op i små meningsfyldte vers.  

Hver elev laver sit eget broderi med eget udtryk. Alle broderierne samles og udstilles 

som et samlet værk. 

Teksten og motiverne til teksten broderes, så de spiller sammen med tekstens 

budskab. Der arbejdes med betydningsbærende farver og motiver. 

 

 

Oplæg til projektet: 

Se gruppen Gå i Stå med sangen Hun går hjem.  

https://www.youtube.com/watch?v=d-yp1SVNIZk  

Samtale om teksten og broderierne. 

Hvem har lavet broderierne? 

58 personer som frivilligt har brugt over 500 timer på broderierne. 

Hvad er budskabet i teksten? 

Langsomhed, at nyde livet og det man oplever på en helt almindelig dag. 

 

Vælg en tekst sammen med klassen: 

Teksten er det vigtigste. Der skal være en mening og et budskab i teksten.  

Har klassen deres egen sang, er det et godt udgangspunkt. 

Benny Andersens tekster er også gode at bruge. 

 

Dialogen omkring de enkelte dele af teksten hjælper eleverne til at sætte billeder på 

teksten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-yp1SVNIZk
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Er der ikke tekststykker nok til alle elever, kan der laves billeder som illustrerer 

handlingen eller budskabet i teksten. 

 

Det kan være gavnligt at vælge det samme stof til alle broderierne og nogle få farver 

tråd, som skal være med i broderierne, så der skabes sammenhæng. Eleverne kan så 

tilføje deres personlige valg af trådtyper og farver. 

 

Broderierne kan hænges op på en opslagstavle.  Lad musikken spille i baggrunden, så 

den kan høres, når man ser på broderierne. 

Værket placeres et sted på skolen hvor mange kommer forbi. Værket kan også bruges 

i venteområdet når der er skole-hjem samtaler. 

Vil du have værket ud til et større publikum, er det en ide at forhøre om det lokale 

bibliotek kan have det stående i en periode. 

Efter udstillingerne kan broderierne bruges som enkeltstående billeder, eller 

monteres som bogomslag, omslag til en tablet, klappen på en taske eller forsiden på en 

taske.

 


