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Lærer: MT 
 
Bogsystem:  
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-34 

Foldebøger 

 

 

Eleven laver sin egen foldebog, der 

indeholder fortællinger om sommerferien, 

som udfyldes i klassenstid.  

 

 

• At visualisere og genfortælle oplevelser. 

• At lære forskellige foldeteknikker 

Uge 35-36 

”Ud af huset” 

Iagttagelsestegning i 

kgs.have 

 

 

Iagttagelsetegning af blomster og planter i 

Kgs.have. Oliekridt på kardus 

Med inspiration fra bl.a.Van Gogh 

 

Iagttagelses- og blind tegningsøvelser af 

træer med inspiration fra Ugo Rondinones 

”Wind Moon” og hans intuitive tilgang til 

kunsten. 

 

• Eleven har viden om tegneredskabers 

udtryksmuligheder. 

 

• Eleven har erfaring med 

iagttagelsestegning. 

 

Uge 37-38 

Landart 

Eleverne samler blade, kviste, sten mm til 

et fælles billede i Østreanlæg. 

Værket /værkerne fotograferes 

• Eleven har viden om forgængelig kunst 

 

• At samarbejde i et fælles visuelt udtryk 

 

• Eleven kan inddrage omgivelserne i 

billedfremstilling 

Uge 42 

EFTERÅRSFERIE 

  

Uge 39-43 

Efterårstema 

Halloween (31.okt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween collage på uhyggelig malet 

baggrund med sorte siluette udklip.  

 

Samtaler om den keltiske tradition 

halloween og hvordan børnene har 

overtaget traditionen tværfagligt med 

dansk. 

 

Årstidstema i samarbejde med 

håndarbejde. 

• At samarbejde indenfor årstidstema i 

fælles visuelt udtryk. 

 

• At lære om historien bag traditionen 

”Halloween”. 

 

• Eleven kan  tegne og male ud fra idéer og 

oplevelser. 
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Uge 44-47 

Uge 50-51 

Snirkelkrukker 

 

 

 

 

 

 

 

Lerkrukkerne modelleres fra bunden og 

derefter opbygger og sammenføjer 

eleverne ud fra egne ideer mønstre af 

trillede lerpølser, kugler, fletninger, 

spiraler mm.  

 

Efter tørring og forglødning glasseres 

snirkelkrukkerne og brændes tilsidst.  

• Eleven har viden om modellering og 

sammenføjningsteknikker. 

 

• Gennem arbejdsprocessen få kendskab til 

materialet ler og dets skulpturelle 

muligheder. 

Uge 48 -49 

Juletema frost 

 

 

 

Med temaet ”frost” som udgangspunkt 

eksperimentere eleverne med snebolde 

lavet af papirgarn på balloner med klister 

drysset med glittersølv/guld  

 

Årstidstema i samarbejde med 

håndarbejde. 

• At udtrykke sig visuelt i et årstidstema. 

 

• Kendskab til forskellige materialer og  

teknikker. 

Uge 52-1  

JULEFERIE 

  

Uge 2-5  

Nytårs foldebøger 

+ 

Husk mit navn 

Med forkus på trivsel og klassens tid 

foldes bøger som udfyldes med 

nytårsforsæt og tanker i klassens tid. 

 

 

Med inspiration fra kunstneren HUSK 

MIT NAVN arbejder eleverne med 

papirets muligheder 

• Fokus på at være en god kammerat og 

klassens trivsel. 

• Tværfagligt samarbejde med dansk / 

klassenstid. 

• At lære nye foldeteknikker, der stimulerer 

læring 

• At arbejde med papirets muligheder 

Uge 7  

VINTERFERIE 

  

Uge 6-10 

Drømmeværelser 

 

 

Opgave indenfor temaet arkitektur.  

Indledningsvis arbejdes med skitser og 

noter til beskrivelse af, hvilke tanker der 

ligger bag elevens drømmeværelse. På 

træbogstøtte opbygges værelset af 

forskellige materialer og genbrug. 

 

Vi er brugere af arkitektur, bygninger og 

deres rum, byer, haver og pladser. Det er 

derfor vigtigt at elever lærer at sanse, 

registrere og vurdere de nære fysiske 

omgivelser. 

 

Arkitektur handler også om livet i og 

mellem bygningerne. 

 

Tværfagligt med håndarbejde 

 

• Eleven kan udtrykke sig i rumlige billeder.  

 

• Eleven kan fremstille rumlig 

konstruktioner 

 

• Eleven har viden om 

sammenføjningsteknikker  

 

• Udstilles på Forårsudstillingen ”under 

jorden” 
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Uge 11 

FORÅRS-

UDSTILLING under 

jorden 

 • Eleven kan præsentere egne produkter på 

skolen. 

 

• Eleven kan kommunikere gennem billeder. 

 

Uge 11-15 

Matisse 

Cut-outs  

 

 

Kendskab til kunstneren Henri Matisse - 

hans liv og måde at arbejde på.  

 

Gennemgang af collage teknikker 

inspireret af Matisse’ papirklip. 

Papirklippe øvelser, farve 

sammensætninger og billedkomposition. 

 

Der produceres egen collage.  

Efterfølgende  produceres skitser til et 

fælles billede i håndarbejde:”Himmel og 

Hav” tsammensat i en fælles collage / 

gobelin til årets fællestema ”Dyr” 

• Eleven har viden om collageteknikker 

• Eleven kan fremstille billeder i flere lag 

• Eleven kan anvende farvernes virkemidler 

til at skabe en bestemt stemning 

• Eleven kan analysere farvers virkning i 

billeder 

• Eleven kan redegøre for billedsymbolers 

betydning 

• At samarbejde i et fælles visuelt udtryk 

 

Uge 16 

PÅSKEFERIE 

  

“Vårsalon” 
Københavns Rådhus 

Vi besøger udstillingen “Vårsalon” på 

Københavns Rådhus  

Eleverne ser andre børns billeder. Vi har 

billedsamtaler og diskussioner om andre 

børns værker. 

• At får indblik i andre børns billeder og 

formsprog.  

• At opleve en udstilling lavet af børn og 

unge. 

Uge 17-25  

Årets fællestema Dyr 

 

 

 

 

Dyrecollagehoveder 

Fokus på processen 

Forarbejdet til selve collagen:  

- store papirark udfyldt med 

krussedullestreger til musik med oliekridt. 

Store bevægelser med brug af højre og 

venstre arme. Alle sanser kommer i spil. 

Krussedullestregerne malet over med 

vandfarve / akryl maling. Eksperimentere 

med hvordan forskellig maling modstår 

oliekridttenes streger. 

- Strimler rives og limes på A2 karton til 

dyrecollage.  

- Male og udklippe øjne og næse med sort 

ecoline og posckatus effekter 

• At styrke fagligheden ved at arbejde på 

tværs af fag.  

 

• At samarbejde indenfor et fælles tema på 

tværs af årgange i et visuelt udtryk. 

 

• Fokusere på processen vigtighed i arbejdet 

med billedfremstilling 

 

• Eleven bruge alle sanser i den kreative 

arbejdsproces 

 

• Eleven kan fremstille billeder i flere lag 

 

• Eleven har lært om collage teknik 

 

 

 

Uge 26 

Sommerudstilling i 

salen 

Udstilling i salen af årets fællestema ”Dyr” 

i salen 

• Eleven kan præsentere egne produkter på 

skolen. 

 

• Eleven kan kommunikere gennem billeder. 
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Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

 

Der kan forekomme ændringer i indhold og længde og nye forløb kan indgå. 

Læringsmålene tager udgangspunkt  i fællesmål. 
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