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Lærer:	MT	
	
Bogsystem:		
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33-36 
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 37-38 
”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 
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 48-51 
Juletema frost 
 
 
 

Med temaet ”frost” som udgangspunkt 
eksperimentere eleverne inden for 
papirklip med forskellige arbejdes metoder 
- og teknikker. 
Glittersølv - og froststjerner 

• At udtrykke sig visuelt i et årstidstema. 
 
• Kendskab til forskellige klippe og folde 

teknikker. 

Uge 52-1  
JULEFERIE 

  

Uge 2-5  
Nytårs foldebøger 

Med forkus på trivsel og klassens tid 
foldes bøger som udfyldes med 
nytårsforsæt og tanker i klassens tid. 

• Fokus på at være en god kammerat og 
klassens trivsel. 

• Tværfagligt samarbejde med dansk / 
klassenstid. 

 
• At lære nye foldeteknikker, der stimulerer 

læring 
Uge 7  
VINTERFERIE 

  

Uge 6-10 
Skrammelskulptur 
 
Henry Heerup 
 

Eleverne samler skrammel - ting og sager 
til en fælles byggebunke.  
Ud fra fantasi og forhåndenværende 
materialer sammenføjes forskellige former 
og dele til en helhed.  
 
Som inspirationskilde tager vi 
udgangspunkt i Heerups skrammel univers 
og diskutere emnet genbrug med henblik 
på vores egen ”brug-smid-væk” kultur. 
 

• Eleven kan udtrykke sig i rumlige billeder.  
 
• Arbejdsformen stimulerer eleverne til at se 

tingenes former og anvende dem i nye 
sammenhænge, hvor den oprindelige 
funktion forsvinder. 

 
• Få kendskab til billedkulturer og 

kunstneren Heerups ”symbol og skrammel 
- verden”. 

• Udstilles på Forårsudstillingen ”under 
jorden” 

•  
Uge 11-12 
Påskeæg Decoupage 
+ 
Uge 13-14 
Forårsblomster 

 
 
 

Serviet decoupage på flamingoæg. 
 
 
Iagttagelsestegning af forårets blomster 
tegnes. Søgevinduer finder detaljen som 
forstørres og tegnes op samt farvelægges 
med oliekridt på naturkardus. 
 
 

• At arbejde i tørre farver. 
 
• Eleven kan tegne ud fra iagttagelse. 
 
• Eleven kan bruge søgevindue til detalje- 

og forstørrelses teknik. 
 

• At udtrykke sig visuelt i et årstidstema. 



 
 

3. Peter Tordenskjold 
 

  Årsplan 2018 – 2019 (Billedkunst MT) 
 

 
 

 
 

 

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 17-22  
Årets fællestema 
Mad 
 
 
 
 

Overdimensionerede grønsager og frugt 
bygges og formes i papmache og malets 
med akrylmaling / silkepapir decoupage. 
 
Inspiration fra kunstneren Milena 
Bonofacini 

• At styrke fagligheden ved at arbejde på 
tværs af fag.  
 

• At samarbejde indenfor et fælles tema på 
tværs af årgange i et visuelt udtryk. 

 
• Eleven kan fremstille rumlige 

konstruktioner 
 

Arkitektur 
Uge 22-25 

Hvad er arkitektur? Hvad gør et rum ved 
en? Lys skaber rum! Eleven arbejder med 
arkitektur og bliver præsenteret for de 
arkitektoniske grundelementer, og 
anvender dem til at skabe et rum.  
 
Tværfagligt med håndarbejde 
”drømmeværelser” 

• Eleven kan bygge en model af et rum 
 

• Eleven kender til de arkitektoniske 
grundelementer i oplevelsen af rum 

Uge 26 
SOMMER-
AFSLUTNING 

Fællesudstilling i salen • Eleven kan præsentere egne produkter på 
skolen. 

 
• Eleven kan kommunikere gennem billeder. 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 


