
  Gruppeopgaver 

L.A. Ring: En dreng og en pige ved middagsmaden 

 
Hvad ser I på billedet (forgrund -mellemgrund-baggrund)? 

Hvordan har Ring malet træbordet og folderne i tøjet? 

Hvad spiser børnene? 

Hvad ligger i vinduet? 

Beskriv situationen 

Hvad siger/tænker børnene (sæt tanke-/talebobler på) 

Lav et tableau vivant 

Hvordan ville situationen udspille sig i nutiden? 

Lav en tegning af dette 

  



  Gruppeopgaver 

L.A. Ring: Julebesøg. Landsbyen Ring 

 
Hvad ser I på billedet (forgrund-mellemgrund-baggrund)? 

Hvordan har Ring malet lys og skygge? 

Hvad kalder man lampen, hylden og uret? 

Hvad spiser de? 

Beskriv tøjet 

Beskriv situationen 

Hvad siger/tænker personerne?  (sæt tanke-/talebobler på) 

Lav et tableau vivant 

Hvordan ville situationen udspille sig i nutiden? 

Lav en tegning af dette 

 

 

 

 

 

 

 



  Gruppeopgaver 

L.A. Ring: Gåsevogtere ved gadekæret. Landsbyen Ring 

 
Hvad ser I på billedet?  (forgrund-mellemgrund-baggrund) 

Hvordan har Ring malet vandet? 

Beskriv situationen 

Hvad siger/tænker drengene? (sæt tanke-/talebobler på) 

Lav et tableau vivant 

Hvordan ville situationen udspille sig i nutiden? 

Lav en tegning af dette 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



  Gruppeopgaver 

L.A. Ring: Bondedreng ved sine lektier. Landsbyen Ring 

 
Hvad ser I på billedet? (forgrund-mellemgrund-baggrund) 

Hvordan har Ring malet drengens hår? Bordet? 

Beskriv situationen 

Hvad tænker drengen (sæt tanke-/talebobler på) 

Lav et tableau vivant 

Hvordan ville situationen udspille sig i nutiden? 

Lav en tegning af dette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Gruppeopgaver 

L.A. Ring: En spillemand med en lirekasse 

 
Hvad ser I på billedet (forgrund-mellemgrund-baggrund)? 

Hvordan har Ring lavet perspektiv i billedet? 

Hvad udtrykker børnenes ansigter? 

Hvad er en lirekasse? 

Beskriv situationen 

Hvad siger/tænker personerne? (sæt tanke/talebobler på) 

Lav et tableau vivant 

Hvordan ville situationen udspille sig i nutiden? 

Lav en tegning af dette 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Gruppeopgaver 

L.A. Ring: En maler i landsbyen 

 
Hvad ser I på billedet (forgrund-mellemgrund-baggrund)? 

Hvordan har Ring lavet perspektiv i billedet? 

Beskriv børnenes ansigtsudtryk 

Hvad siger/tænker personerne (sæt tanke-/talebobler på) 

Lav et tableau vivant 

Hvordan ville situationen udspille sig i nutiden? 

Lav en tegning af dette 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  Gruppeopgaver 

L.A. Ring: I havedøren. Kunstnerens hustru 

 
Hvad ser I på billedet (forgrund-mellemgrund-baggrund)? 

Hvordan har Ring malet træer/blade? 

Hvordan har Ring malet lys og skygge i kjolen? 

Hvad siger/tænker personen (sæt tanke-/talebobler på) 

Lav et tableau vivant 

Hvordan ville situationen udspille sig i nutiden? 

Lav en tegning af dette 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Gruppeopgaver 

L.A. Ring: I juni måned 

 
Hvad ser I på billedet (forgrund-mellemgrund-baggrund)? 

Hvordan har Ring malet græsset? 

Hvad sker der, når man puster på mælkebøtten? 

Hvad siger/tænker personen (sæt tanke-/talebobler på) 

Lav et tableau vivant 

Hvordan ville situationen udspille sig i nutiden? 

Lav en tegning af dette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Gruppeopgaver 

L.A. Ring: Bedsteforældrenes søndag 

 
Hvad ser I på billedet (forgrund-mellemgrund-baggrund)? 

Hvordan har Ring malet gardinet? 

Hvad hedder potteplanterne? 

Beskriv bedstemors tøj 

Hvad siger/tænker personerne? (sæt tanke-/talebobler på) 

Lav et tableau vivant 

Hvordan ville situationen udspille sig i nutiden? 

Lav en tegning af dette 

 

 
 


