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                AKTIVITET 

 

            LÆRINGSMÅL 

uge 33-34 

Velkomst 

Gråtoneskala 

Introduktion til skitsebog 

 

Fællestema for billedkunst i år er 

”Dyr”.  

Det vil vi løbende arbejde med på 

forskellig vis gennem året, som 

afsluttes med en fællesudstilling i 

salen. 

 

Udarbejdelse af gråtoneskala med 

blyant 

 

Viden om blyanters blødhed og 

hårdhed og hvordan man laver en 

skala fra mørk til lys.  

 

Eleven har viden om 

tegneredskabers udtryksmuligheder 

  

 

uge 35-36 

Farvelære 

Udarbejdelse af farvecirkel  

 

Viden om primær og 

sekundærfarver.  

 

Blanding af farver ud fra 

primærfarverne. 

 

uge 37-38 

Tegn dyr fra klassens billeder 

på væggene. 

Inspireret af Betty Edwards 

bog, ”At tegne er at se”, 

arbejder eleverne med at tegne 

et motiv der vender på 

hovedet, og derved nemmere 

komme over i den højre, 

kreative hjernehalvdel. 

 

Tegn ”på hovedet” Kendskab til højre og venste 

hjernehalvdel.  

 

Erfaring med at arbejde i den højre, 

kreative hjernehalvdel. 

 

Eleven har viden om 

tegneredskabers udtryksmuligheder 

 

Eleven kan aflæse centrale 

informationer i billeder. 

 

uge 39-40 

Mis med de blå øjne i 

samarbejde med dansk. 

 

 

Trykværksted Erfaring med proces fra tegning til 

tryk 

 

Viden om positivt og negativt rum.  

 

Eleven har viden om grafiske tegne 

og trykmetoder. 

 

Eleven kan udtrykke sig grafisk 

med våde farver. 
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uge 41 og 43 

Forberedelser til klassens 

hund Morten’s fødselsdag 

 

I samarbejde med dansk 

arbejder eleverne med en lille 

tekst til Morten. 

 

Tegning af Morten med en 

gave. 

Iagttagelsestegning og 

idégenerering.  

 

Placering af tekst i samspil med 

billede.  

 

Eleven kan samtale om egne og 

andres billeder. 

 

uge 44-45 

Julepynt i porcelæn 

 

 

Pladeteknik og tryk i ler 

 

Viden om lertyper, redskaber og 

opbevaring af ler-emner. 

 

Eleven kan fremstille rumlige 

konstruktioner. 

 

uge 46-47 

Julekort 

Rensdyr og juletræer Eleven har viden om grafiske tegne-

og trykmetoder 

 

Eleven kan udtrykke sig grafisk med 

våde og tørre farver 

 

uge 48-49 

Julepynt forglødet 

 

Glasering af julepynt 

 

 

 

 

Viden om hvordan man arbejder med 

glasur og farver.  

 

Kendskab til brænding af ler og 

porcelæn. 

 

uge 50-51 

Færdiggøre julepynt 

Silkebånd og indpakning 

 

 

Æstetisk dømmekraft, designvalg og 

udsmykning.  

uge 2-3 

Tegn dit ynglingsdyr 

 

Blyantstegning Vigtigheden i at iagttage det man 

vil tegne.  

 

Viden om placering af motiv, 

balance i billedet og fuld udnyttelse 

af papiret. 

 

uge 4-5 

Former ynglingsdyr i 

porcelæn eller KM (stentøjsler 

med chamotte), med 

udgangspunkt i elevens 

dyretegning  

Modellering af dyr Viden om behandling af ler 

og redskaber.  

 

Kendskab til forskellige 

lertyper.  

 

Eleven har viden om 

sammenføjningsteknikker. 

 

Eleven kan fremstille rumlige 

konstruktioner. 

 
Eleven kan fremstille en skulptur. 
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Eleven kan bruge lerpind som 

hjælperedskab. 

uge 6 og 8 

Mal træ-æske-hus til den 

keramiske dyreskulptur. 

Mal på træ 

 

Placering og balance af farver, 

mønstre og form. 

 

Eleven har viden om primær-og 

sekundærfarver. 

 

 

uge 9-10 

Aben Osvald 

 

Samarbejde med dansk 

Kollage af Aben Osvald 

 

 

Eleven kan fremstille en collage 

med et tematisk udtryk. 

 

Eleven har viden om materialers 

anvendelses-og udtryksmuligheder. 

 

uge 11-12 

Glasering af forglødede 

dyreskulpturer 

glasering 

 

Viden om hvordan man arbejder med 

glasur og farver.  

 

Kendskab til brænding af ler. 

uge 13-14 

Krebs’s Skoles hane som 

motiv til påske 

 

 

Tegne Krebs’s Skoles hane og 

farvelæg med akvarel 

 

 

Iagttagelsestegning  

 

Eleven har viden om 

tegneredskabers udtryks-

muligheder. 

 

Eleven har viden om primær-og 

sekundærfarver. 

 

uge 17-18 

Tegning af Albrecht Dürer’s 

hare 

Feltopdelt tegning af klassens 

haremotiv. 

 

Kendskab til Albrecht Dürer. 

  

Erfaring med iagttagelse og 

koncentration, langsomhed og 

fordybelse. 

 

Eleven kan udtrykke sig i plane 

billeder. 

 

Eleven har viden om billedmedier og 

deres funktioner. 

 

Eleven kan aflæse centrale 

informationer i billeder. 

 

uge 19-20 

Designklassikere fra Kay 

Bojesens trædyr 

 

 

Tegnestudie af aben mm. 

 

 

Iagttagelsestegning  

 

Eleven har viden om 

tegneredskabers udtryks-

muligheder. 
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Der kan forekomme ændringer i tidsplanen i løbet af skoleåret. 

Læringsmålene tager udgangspunkt i fællesmål for billedkunst. 

 

uge 21-22 

Fremstilling af en thaumatrop 

To forskellige dyremotiver 

tegnes og farvelægges og  

påføres det selvlavede 

thaumatrop. 

 

Erfaringer med en proces bestående 

af flere dele, der samles i et hele.  

 

Erfaringer med at få et 

billede/tegning til at bevæge sig via 

hurtige bevægelser og optisk illusion. 

 

Eleven kan fremstille rumlige 

konstruktioner. 

 

Eleven kan kommunikere gennem 

billeder. 

 

uge 24-25 

Venstrehåndsarbejde ;-) 

 

 

Tegn farlige dyr med venstre 

hånd og farvelæg med højre 

hånd. 

 

 

Koncentration, fordybelse, 

iagttagelse og langsom udførelse. 

 

Eleven har viden om 

tegneredskabers udtryks-

muligheder. 

 

uge 26 

Fernisering 

Fællesudstilling i salen med 

temaet ”Dyr” 

 

 

Eleven kan præsentere egne 

visuelle arbejder på skolen. 

 

Eleven kan kommunikere gennem 

billeder og skulpturer. 

 


