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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 en 

årstidskalender  
• 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. 
 
Øvelsen fortsættes også med sneglen og 
blomster som motiv. 

 

• Viden om primær- og sekundærfarver. 
• Viden om kolde - og varme farver. 

 
Kan udtrykke sig i plane billeder med 
våde farver. 

(Uge 38-39) 
(Cherish) 
 

  

Uge 38-41 
 
Efterårsblade 
Årstistema 
 
 
 

Forskellige teknikker med efterårets blade: 
• Dyremasker 
• Frottageteknik 
• Dyr 
• Bladmænd og damer 
• Mønstre (udstandser) 
• Bladsolfangere af silkepapir 
Tryk med foliekugle 

• Lære at arbejde med forskellige, enkle 
teknikker 

 
• At udtrykke sig visuelt i et årstidstema. 
 

 

Uge 41-43 
Halloween  
 

Udklip af flagermus, græskar og spøgelser 
mm, der sættes på snor til ophæng i klassen. 
 
Stort græskarhoved klippes i sort kardus med 
limet silkepapir på celofan. 

 
• At udtrykke sig visuelt i et årstidstema. 

 
• At arbejde med teknukke decoupage 

UGE 42 
EFTERÅRSFERIE 
 

  

Uge 44-51 
 
Juletema 
 
 

Juletema: 
• Engle formes i materialet ler og glaseres 

og brændes. 
 

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

• At modellere og forme i materialet ler. 
 

• At udtrykke sig visuelt i et årstidstema. 
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• Nisser 
• Kagemænd og kagekoner 
• Julekort med juletræer 
 

JULEFERIE Uge 52-1 
 

  

Uge 1-6 
 
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. 
 

VINTERFERIE Uge 7 
 

  

Uge 8-13 
 
Claude Monet 
 
 

Med samtaler om impressionismens 
malemåde, farvebrug, lys og øjebliksbilleder, 
tager vi udgangspunkt i Claude Monets 
åkandebilleder. Eleven tegner egen version ud 
fra fælles instruktion og samtaler. 
Farvelægges med både vandbaseret og ikke 
vandbaseret oliekridt.  
 

 

• At arbejde med både tørre og våde 
farver i same billede. 

 
• Eleven kan samtale om egne og andres 

billeder.  
 
• Kendskab til impressionismen og 

Claude Monet. 
 

 
Museums besøg på 
Statens Museum for 
kunst 

Præsentation af enkelte billeder fra den 
permanente udstilling udvælges. 
Billedsamtaler  

• Eleven kan samtale om egne og andres 
billeder 

• Eleven oplever kendte kunstneres 
billeder 

Uge 14-15 
Påsketryk 
 

Kartoffeltryk med forskellige mønstre og 
farver, der laves til påskekort 
 
 

• At lære forskellige trykteknikker 
 

• Arbejde i årstidstema 

PÅSKEFERIE Uge 16   

Uge 17-22 
 
Mad årets fællestema 
Æbler 
 

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 
• At tegne det man ser og ikke det man 

tror man ser. 
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• Eleven kan udtrykke sig med oliefarver 
i plane billeder. 
 

Uge 24-25 
 
Matisse  
papirklip 

Med udgangspunkt i Matisse’ papirklip og 
farvekomposition arbejder eleverne med egne 
udklip sammensat i et collage billede. 

• At arbejde med teknikken papirklip 
• Undersøge og eksperimentere med 

former og farver i et sammensat 
billede. 

• Kendskab til kunstneren Matisse. 
Uge 26 
Sommerudstilling i 
salen 

 • Eleven kan præsentere egne billeder på 
skolen. 

 
Fortællinger 

I årets løb læser vi 
”Snuden Jungledyret Hugo” af Flemming 
Quist Møller, mens eleven tegner til. 
 

• Eleven kan tegne ud fra egne tanker og 
oplevelser 

 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


