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Anti-Jul i billedkunst 
Lav anti-jul blackout poetry  

Vælg en side fra en (e-)julebog, fx fra EreolenGo!, hvor elever kan låne bøger via deres unilogin. Eller 

indscan nogle udvalgte sider fra en bog. 

Fx En julehistorie - og så alligevel ikke (2013) af Kim Fupz Aakeson og illustreret af Rasmus Bregnhøi.  

1. Giv eleverne 10-15 minutter til at vælge en enkelt side, som de vil arbejde videre med, eller udvælg en 

side på forhånd, og læg den elektronisk fra undervisningens start. Hvis de selv skal vælge, så skal de 

fortsætte, ved at tage et enkelt skærmprint (AltGr + PrtSc) af den ene interessante side og sæt den ind i en 

ny Publiser eller Word fil.  

 

2. Brug funktionen ”former” til at markere de ord, som du vil bruge i din anti-julehistorie. Vælg 

’gennemsigtig’ som udfyldningsfarve til dine figurer, så du kan markere dem med en firkant. Træk i 

firkanten, så den kun indeholder ordet du skal bruge. 
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3. Gruppér alle formerne, ved at trykke Ctrl + A og tryk på ”Gruppér” i hjem-menuen. 

 

4. Højer-klik på teksten og vælg ”gem som billede” i menuen, og gem billedet der, hvor I plejer.  
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5. Nu skal alt den tekst, som I ikke skal bruge til jeres anti-julehistorie.

 

6. Gå på Skoletube og åben App’en Photopea, hvor fotoredigeringen skal foregå.  
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7. Fil > Åben… > Uploade billedet af anti-julehistorien. 

 

 

8. Vælg Brush/penselværktøjet (B) og indstil størrelsen, så man nemt kan dække teksten. Efterlad kun 

firkanterne med de udvalgte ord. 
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9. Fortsæt med forskellige størrelser pensler, indtil alt er dækket. Man kan selv vælge farve nede i venstre 

hjørne af menuen i venstre side af skærmen.  

 

10. Farv et lille område ad gangen. Hvis det skulle ske, at man kommer til at tegne lidt ind over en af 

firkanterne, så kan man nemlig nemt trykke Ctrl + z, og fortryde det sidste penselstrøg. Udfyld med farver. 

11. Zoom ind, så man kan komme helt tæt på. Dæk de store områder med 2 farver med en penselstørre 

(ca.)103, og vælg 1 farve til de tætte detaljer med penselstørrelse (ca.) 40. 

Udfyld alt - efterlad kun ordene til anti-julehistorien.  

 

12. Gem billedet. Fil >  Eksporter som… > JPG.  

Nu kan billedet gemmes, printes det ud og limes på en gammel bogside, for at understrege forbindelsen til 

det skrevne ord. Alternativt kan man også fortsætte til næste trin.  
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13. Indsæt et nyt lag, så der ikke længere arbejdes i billedet.  

 

14. Gå ind på Google og søg på Nisser png. Find dem, der ikke har en grå/hvid ternet baggrund. Højreklik på 

et billede, vælg ’kopier billede’ inden du går tilbage på skoletube. Tryk for en sikkerhedsskyld på Lag 1, så 

striben er grå, og sæt så billedet af nissen ind ved at trykke Ctrl + V. Hver gang en ny nisse sættes ind, 

oprettes den automatik i et nyt lag. 

 

15. Indsæt så mange eller så få billeder, som man vil have. Skal billederne justeres i størrelsen kan det gøre 

i menuen: Rediger > Transformer > Skalér 
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15 A. Får man valgt nogle billeder, som ikke har en gennemsigtig baggrund, så fjernes den forholdsvis nemt, 

hvis den er hvid, ved først at trykke på det lag, billedet ligger i. Derefter vælge man Tryllestav (W) > tryk på 

den del af baggrunden, der skal slettes > Delete. 

  

15 B. Vælg flytteværktøjet (V) når du bagefter vil placere nissen et andet sted. 

 

16. Til sidst manipuleres billederne, så de bliver anti-nisser. Lad dem afprøve en masse filtre og effekten de 

bidrager med. 
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17. Udgiv dem på de sociale medier, hvis I har en kanal til det, eller brug Skoletube og inviter forældre til at 

se den. Alternativt kan værkerne også printes ud og udstilles. Ved siden af kan der stå en tablet, hvor alle 

elevprodukterne vises i et slideshow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God (anti-) jul 

(U)kærlige (jule)hilsner din billedkunstrådgiver, Sarah  


