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                AKTIVITET 

 

            LÆRINGSMÅL 

uge 33-34 

Introduktion til skitsebog som vi vil 

lave små øvelser i i starten af timen 

løbende gennem året. 

 

Udarbejdelse af en mandala 

 

Fællestema for billedkunst er i år 

”Dyr”.  

Det vil vi løbende arbejde med på 

forskellig vis gennem året som 

afsluttes med en fællesudstilling i 

salen. 

 

Mandala lavet med tegnede 

dyrehoveder i et spejlet mønster 

 

Iagttagelsestegning, viden om hvad 

en mandala er, mønsteropbygning 

og symmetri. 

uge 35-36 

Foldebøger med for og 

bagside samt exlibris. 

Samarbejde med dansk, hvor 

de skal skrive små tekster i 

bøgerne. 

 

Udarbejdelse af foldebøger og 

exlibris. 

 

Lave sit eget personlige mærke. 

 

Åbne op for keativ udfoldelse og 

ideer indenfor en afgrænset ramme. 

 

eleven kan tegne ud fra ideer og 

oplevelser. 

 

uge 37-38 

Smykkefremstilling og 

magneter i porcelæn. 

Pladeteknik udstikkere og tryk 

i porcelæn. 

 

 

Kendskab til designprocessens 

faser fra idégenerering over 

eksperimentering til færdigt 

produkt. 

 

Kendskab til forskellen på 

kunsthåndværk og kunst, 

massefremstilling og unika. 

 

Viden om behandling af ler 

og redskaber.  

 

Kendskab til forskellige 

lertyper.  

 

Eleven har viden om 

sammenføjningsteknikker. 

 

Eleven kan fremstille (semi) 

rumlige konstruktioner. 
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uge 39-40 

Grafisk trykværksted med 

insekter som motiv 

Tegning og tryk 

 

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 41 og 43 

Julepynt i porcelæn 

 

 

Pladeteknik og tryk i ler 

 

Viden om lertyper, redskaber og 

opbevaring af ler-emner. 

 

Eleven kan fremstille rumlige 

konstruktioner. 

 

uge 44-45 

Inspiration i bogen, ”Den lille bog 

om dansk design” i samarbejde med 

dansk, hvor eleverne laver tekst til 

tegning. 

Tegning af designklassikere som Kay 

Bojesens Abe, Arne Jacobsens 

Myrestol, Jens Quistgaards Hajfinne-

dåseåbner og andre designs hvor dyr 

indgår. 

 

Iagttagelsestegning, komposition, 

inddragelse af tekst i billedet, leg 

med det visuelle udtryk af teksten 

sammen med billedet. 

 

Eleven kan samtale om egne og 

andres billeder. 

 

Eleven har viden om enkle visuelle 

og skriftlige notatteknikker. 

 

uge 46-47 

Glasering 

Glasering af smykker og julepynt Viden om hvordan man arbejder med 

glasur og farver.  

 

Kendskab til brænding af ler. 

uge 48-50 

Færdiggøre julepynt 

Silkebånd og indpakning 

 

 

Æstetisk dømmekraft, designvalg og 

udsmykning.  

uge 2-3 

Tegning af bondegårdsdyr 

Tegn et bondegårdsdyr 

 

 

Eleven kan kategorisere motivkredse. 

 

Iagttagelse og nærstudie af valgt 

bondegårdsdyr 

 

Eleven har viden om tegneredskabers 

udtryks-muligheder 
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uge 4-5 

Bondegårdsfasader på stykke 

af træ 

Mal en bondegårdsfasade på et 

stykke træ 

Eleven kan kategorisere 

motivkredse. 

 

Eleven kan male ud fra idéer og 

oplevelser. 

 

Eleven har viden om primær-og 

sekundærfarver.  

 

uge 6 og 8 

Keramisk skulptur værksted.  

Modellerer bondegårdsdyr med 

hjælp fra egen tegning af dyret, i 

porcelæn eller KM (stentøjsler med 

chamotte). 

Viden om lertyper, redskaber og 

opbevaring af ler-emner. 

 

Eleven kan fremstille rumlige 

konstruktioner. 

 

Eleven har viden om 

sammenføjningsteknikker 

 

Eleven kan fremstille en skulptur 

 

Eleven kan udtrykke sig i plane og 

rumlige billeder 

 

uge 9-10 

Inspiration i bogen, ”Otto er et 

næsehorn”. 

Samarbejde med dansk  

Tegn og farvelæg 

 

 

Eleven kan tegne ud fra idéer og 

oplevelser. 

 

Eleven kan aflæse centrale 

informationer i billeder. 

 

Elevenkansamtaleom billeders 

opbygning og indhold 

 

uge 11-12 

Glasering 

Glasering af bondegårdsdyr Viden om hvordan man arbejder med 

glasur og farver.  

 

Kendskab til brænding af ler. 

uge 13-14 

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. 
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uge 16-17 

Dyremodeller som inspiration  

Tegn dyr og farvelæg med 

akvarelfarver og indsæt i et 

naturlandskab 

 

 

Eleven kan tegne ud fra idéer og 

oplevelser. 

 

Eleven har viden om primær-og 

sekundærfarver. 

 

Eleven kan fremstille en collage 

med et tematisk udtryk 

 

uge 18 og 20 

Venstrehåndsarbejde ;-) 

 

 

Tegn hunde med venstre hånd 

og farvelæg med højre hånd. 

 

 

Koncentration, fordybelse, 

iagttagelse og langsom udførelse. 

 

Eleven har viden om 

tegneredskabers udtryks-

muligheder. 

 

Eleven kan kategorisere 

motivkredse. 

 

uge 22 og 24 

Dyrekollage 

 

 

Kollage af ynglingsdyr 

 

 

Eleven kan fremstille en collage 

med et tematisk udtryk. 

 

Eleven har viden om materialers 

anvendelses-og udtryksmuligheder. 

 

uge 25 

Inspireret af Marion Deuchars, ”Lets 

make som great fingerprint art”. 

 

 

Finger-tryk af dyr 

 

Bruge hånden som maleredskab.  

 

Få erfaringer med at et håndaftryk 

kan skabe en fantasifuld verden. 

 

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. 

 


