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Lærer: MT 

Bogsystem:  

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 34-35 

 

Navneskilte 

Eleven tegner sig selv i hel figur, og klipper 

tøj i farverigt papir som klistres på og limes på 

navneskilt. 

• Samtaler om hvem er jeg og hvordan 

ser jeg ud 

 

• At tegne sig selv i helfigur 

 

Uge 36-37 

+ 

Uge 44-45 

 

Farvelære 

 

Farvelære –Eleven laver sin egen farvecirkel 

med øvelser: 

• Blande primærfarverne til  

sekundærfarver.  

• Kolde og varme farver overføres til et 

årstidstræ 

• Malerklatter bliver ud fra  fri fantasi til 

dyr, planter, planeter og ting mm.  

 

Eleven eksperimentere med at tilføre salt / 

bagepulver mm, som effekt i den våde 

akvarelmaling. 

 

• Viden om primær- og sekundærfarver 

 

• Viden om kolde - og varme farver 

 

 

• Kan udtrykke sig i plane billeder med 

våde farver 

Uge 38-39 

 

Æbler 

Sanseøvelse 

 

 

Sanseøvelse med æbler: 

Iagttagelsestegning med fokus på at bruge alle 

5 sanser igennem tegneprocessen. 

Oliekridt på kardus 

 

Cezanne som inspiration 

 

• At styrke og stimulere elevernes 

kreativitet, selvtillid og skabende evner 

gennem fordybelse i arbejdet med et 

fælles tema 

 

• Iagttagelsestegning 

 

Uge 38-39 

 

 

Efterårsblade 

Årstistema 

 

 

 

Forskellige teknikker med efterårets blade: 

 

• Frottageteknik med oliekridt  

• Bladmænd og damer 

• Frottageteknik med akrylmaling med 

glimmer 

 

• Lære at arbejde med forskellige, enkle 

teknikker 

 

• At udtrykke sig visuelt i et årstidstema 

 

 

Uge 40-41 

Halloween  

 

Spøgelser klippet af ostelærred, dyppet i 

tapetklister – sat på snor til ophængning. 

 

• At udtrykke sig visuelt i et årstidstema 

 

• Eleven kan fremstille rumlige 

konstruktioner 

Uge 43-46 

Arkitektur 

Foldehus 

Eleven arbejder med foldeteknik. 

Foldehuset indrettes med elevens tegnede 

billeder og udklip. Samtaler om hvad, der 

findes i et hjem. 

• Eleven kan arbejde med foldeteknikker 

• Eleven kan tegne ud fra egne idèer og 

oplevelser 

• Eleven har arbejdet med arkitektur 

 

UGE 42 

EFTERÅRSFERIE 
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Uge 45-51 

 

Juletema 

 

 

Juletema: 

• Engle formes i materialet ler og glaseres 

og brændes. Pyntes til sidst med 

glimmerglorie. 

 

Klippe og klistre julepynt / ”pop-op” kort:  

• Nisser 

• Julekort med juletræer tegnet med 

afmaskningstus og malet med akvarel. 

 

• At modellere og forme i materialet ler 

 

• At udtrykke sig visuelt i et årstidstema 

 

• Fremstille en collage med et tematisk 

udtryk 

JULEFERIE Uge 52-1 

 

  

Uge 2-5 

 

HUSK MIT NAVN 

+ 

Tegner til 

højtlæsning fra 

Junglebogen 

+ 

Overlapningsøvelser 

 

Ud fra inspiration af kunstneren HUSK MIT 

NAVN arbejdes der med papirets muligheder 

og forskellige tegneøvelser. 

 

Overlapningsøvelser 

 

 

• At arbejde med papirets muligheder / 

udtryk 

 

• At arbejde med forskellige 

papirmateriale 

 

• Kan tegne ud fra idéer og oplevelser 

 

• At få erfaring med overlapningsøvelser  

 

VINTERFERIE Uge 7 

 

  

Uge 6-10 

 

Trolde 

 

 

Vi læser små historier om trolde og taler om 

hvordan en trold ser ud. Ud fra den fælles 

beskrivelse tegnes der store trolde farvelagt 

med akvarel og gjort beskidte med oliekridt. 

• At arbejde med fantasien i billedet 

• Eleven kan samtale om egne og andres 

billeder.  

 

• Eleven har viden om tegneredskabers 

udtryksmuligheder 

 

Uge 11 

Forårsudstilling 

 •  

Uge 11-14 

Karin Olesen projekt 

Collageteknik 

 

Inspiration fra Karin Olesens billeder af 

geometriske figurer klipper eleverne 

forskellige former i avispapir, søkort, gamle, 

kasserede bøger, ugeblade mm.  

 

Arbejdsformen stimulerer eleverne til at flytte 

formerne rundt og anvende dem i nye 

sammenhænge og opdage nye 

sammensætninger af disse. 

 

Vi bruger gamle bogomslag som baggrund. 

 

• At fremstille en collage med et 

tematisk udtryk. 

 

• At sammensætte geometriske former 

ud fra fri fantasi til egne figurer. 

 

• At arbejde med forskellige 

papirmaterialer 

 

• At eksperimentere med form, farve, 

komposition med vægt på 

billedfortælling. 

 

PÅSKEFERIE Uge 

15+16 
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Uge 17-23 

 

Årets fællestema 

Dyr 

 

Afrikas vilde dyr malet på små firkantede 

lærreder ud fra afrikanske Tinga Tanga  stil. 

Akryl maling med konturstreg og dekorative 

elementer tegnet med Poscatusch  og 

blomsterpinde. 

 

Afrikas vilde dyr klippes i karton efter 

skabeloner med påsat garn 

• At styrke og stimulere elevernes 

kreativitet, selvtillid og skabende evner 

gennem fordybelse i arbejdet med et 

fælles tema. 

 

• Eleven kan præsentere egne billeder på 

skolen 

Uge 24-25 

 

Asger Jorn  

Fantasifigurer 

 

 

Med udgangspunkt i Asger Jorns billeder / 

metoder, tegner eleven automattegning / 

krusseduller og finder spændende figurer, der 

tegnes op med sort tus. Billedet farvelægges 

med ecolinemaling 

• At arbejde med fantasien i billedet 

• Eleven kan samtale om egne og andres 

billeder.  

 

• Kendskab til Asger Jorns maleteknik 

 

Uge 26 

Sommerudstilling i 

salen 

Årets fællestema ”Dyr” udstilles • Eleven kan præsentere egne billeder på 

skolen. 

 

Fortællinger 

I årets løb læser vi: 

- ”Børneversion” af 

”Junglebogen” af Rudyard Kipling, mens 

eleven tegner til. 

-Forskellige små troldehistorier 

• Eleven kan tegne ud fra egne tanker og 

oplevelser 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
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