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                AKTIVITET 

 
            LÆRINGSMÅL 

uge 34-35 
Velkomst 
Farvelære 
 
Fællestema for billedkunst er i år 
”Mad”.  
Det vil vi løbende arbejde med på 
forskellig vis gennem året som 
afsluttes med en fællesudstilling i 
salen. 
 

Udarbejdelse af farvecirkel og 
farveskala 
 

Viden om primær, sekundær og 
tertiærfarver.  
 
Blanding af farver ud fra 
primærfarverne. 
  
Farveskala af en farve fra kraftig til 
lys.  
 

uge 36-39 
Tegning og farvelægning. 
 
Motiv inspireret af Jean Michel 
Basquiat’s dinosaur med eget valg af 
”madhat”.  
 
Eleverne tegner dinosaur fra 
kopi der vender på hovedet for 
nemmere at arbejde i den 
højre, kreative hjernehalvdel. 
 

Tegn ”på hovedet” og farvelæg  
 

Kendskab til højre og venste 
hjernehalvdel.  
 
Erfaring med at arbejde i den højre, 
kreative hjernehalvdel. 
 
Kendskab til Jean Michel Basquiat. 
Iagttagelse og gendigtning.  
 
Åbne op for kreativ udfoldelse og 
ideer indenfor en afgrænset ramme. 
 
Eleven har viden om 
tegneredskabers udtryksmuligheder 
 
eleven kan tegne ud fra ideer og 
oplevelser. 
 

uge 40-44 
Modellering af fisk inspireret 
af Picasso. 

Modellering af fisk i porcelæn 
 
 

Viden om behandling af ler 
og redskaber.  
 
Kendskab til forskellige 
lertyper.  
 
Viden om hvad et relief er.  
 
Kendskab til Picasso. 
 
Eleven har viden om 
sammenføjningsteknikker. 
 
Eleven kan fremstille (semi) 
rumlige konstruktioner. 
 
Eleven kan fremstille en skulptur. 
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uge 45-46 
Stilleben 
Gennemgang af komposition 

Tegning af frugt  
 

Vigtigheden i at iagttage det man 
vil tegne.  
 
Viden om papirets størrelse og 
retning og placering af motiv. 
 
Eleven har viden om 
billedopbygning og enkle fagord og 
begreber. 
 

uge 47-48 
Collageværksted inspireret af 
John Stezaker 
 

Collage Kendskab til John Stezaker.  
 
Viden om komposition.  
 
Viden om sammensætningen af to 
kontraster og det overraskende der 
kan opstå derved. 
  
Impulsivitet og hurtige 
frembringelser.  
 
Placering og balance. 
 
Eleven kan fremstille en collage med 
et tematisk udtryk. 
 
Eleven kan samtale om billeders 
opbygning og indhold. 
 

uge 49-51 
Jul og tryk inspireret af Marion 
Deuchars, ”Lets make som great 
fingerprint art”. 
 
 

Håndprint med Rudolf som julemotiv 
på A5 kort med stempeltekst.  
 

Bruge hånden som maleredskab og 
dens form til at skabe dyr som 
Rudolf.  
 
Få erfaringer med at et håndaftryk 
kan skabe en fantasifuld verden. 
 
Placering af tekst og billede og 
samspil. 
 
Eleven kan samtale om egne og 
andres billeder. 
 
Eleven har viden om enkle visuelle 
og skriftlige notatteknikker. 
 

uge 2-3 
Glasering 

Glasering af fisk Viden om hvordan man arbejder med 
glasur og farver.  
 
Kendskab til brænding af ler. 

uge 4-8 
Tegneværksted inspireret af 
Andy Warhol, ”Soup can”  
 

Feltopdelt tegning og 
farvelægning 
 
 
 
 

Kendskab til Andy Warhol. 
  
Erfaring med iagttagelse og 
koncentration, langsomhed og 
fordybelse. 
 
Eleven kan udtrykke sig i plane 
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billeder. 
 
Eleven har viden om billedmedier og 
deres funktioner. 
 

uge 9-11 
Fastelavnsmasker udført i 
paptallerkner og pølsebakker 

Skitse, klip og farvelægning 
samt samling med elastik eller 
pind 
 
 

Designopgave med et ”benspænd” 
der skal åbne op for det kreative rum:  
(Alt der bliver klippet væk skal 
bruges.)  
 
Viden om ”benspænd” og kreativitet. 
 
Eleven har viden om materialers 
anvendelses- og udtryksmuligheder.  
 

uge 12-15 
Smykkeværksted 

Porcelænsbrocher/badges eller 
magneter med påskemotiver 

Viden om pladeteknik og 
lerredskaber. 
 
Viden om fremstilling af smykker. 
 
Viden om forskellen på kunst og 
kunsthåndværk, massefremstilling 
og unika. 
 
Eleven har viden om enkle fagord 
og begreber. 
 

uge 18-19 
Grafisk værksted  

Tegning i mosgummi med en 
motivverden af service og mad 

Viden om spejlvendthed og 
positivt/negativt rum.  
 
Erfaringer med at trykke. 
 
Eleven har viden om grafiske tegne 
og trykmetoder. 
 
Eleven kan udtrykke sig grafisk 
med våde farver. 
 

uge 20-21 
Udendørs iagttagelsestegning  

Tegning af træer og blomster 
 
 

Lære at se det overordnede silhuet 
af motiv og forholde linjer og 
retninger til hinanden i tegningen. 
 
Eleven kan tegne ud fra iagttagelse 
af naturen. 
 

uge 22-25 
Farvelægning af udendørs 
tegninger 

Farvelægning af udendørstegning. 
 
 

Viden om komplimentærkontraster, 
kolde og varme farver samt 
jordfarver. 

uge 26 
Sommerafslutning 

Fællesudstilling i salen 
 
 

Eleven kan præsentere egne 
visuelle arbejder på skolen. 
 
Eleven kan kommunikere gennem 
billeder og skulpturer. 

 
Der kan forekomme ændringer i tidsplanen i løbet af skoleåret. 
Læringsmålene tager udgangspunkt i fællesmål for billedkunst. 


