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Lærer:	MT	
	
Bogsystem:		
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33-36 
Indianertema 
Drømmefangere 
 

Fremstilling af drømmefangere ud fra 
eget valg af  bånd, fjer, perler garn. 

Eleverne maler selv fjer i flerfarvede 
mønstre for at gøre drømmefangerne 
mere personlig. 

DIY som undervisningsfilm og 
inspiration. 

Fortællinger om drømmefanger 
legenden og samtaler om brugen af 
drømmefangere i indiansk kultur. 

• Eleven redegør for de valgte materialers 
kvaliteter og begrunder, valg af disse 
materialer til sin drømmefanger 
 

• Eleverne får indblik i indiansk mytologi og 
kulturhistorie. 

Uge 37-43 
Efterårstema 
De dødes dag (Dia de 
los Muertos) / 
Halloween  
 
 
 
 

Youtubeklip vises som introduktion til 
forståelse af ”De dødes dag” med 
efterfølgende samtaler. 
 
Kranier i forskellig farvedt filt sys med 
knaphuls- kaste- og stikkesting. Ud fra 
fri fantasi dekoreres kranierne  med 
perler, palietter mm 
Hænges op i klassen som pynt. 
 
Årstidstema i samarbejde med 
billedkunst 

• At samarbejde indenfor årstidstema i fælles 
visuelt udtryk. 

 
• At lære om andre kulture og traditioner. 
 
• At styrke finmotorikken ved håndsyning 
 
 

Uge 42 
EFTERÅRSFERIE 

  

Uge 43-46 
Juletema 
Snemænd 

+ 
Uge 47-50 
Broderi til julekort 

Snemænd lavet af pompom’er og filt 
 
Julebroderi broderes med stikkesting 
og sættes i ramme. 
 
Til og fra kort på manillakort 
 

• At samarbejde indenfor årstidstema i fælles 
visuelt udtryk. 

 
• At styrke finmotorikken ved håndsyning 
 
 

Uge 52-1  
JULEFERIE 

  

Uge 1-6 
Patchworkbolde 

Håndsyede patchworkbolde af 
femkanter 
 

• At lære at sy efter skabelon 
 

• At sammensætte farver og mønstre 
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Uge 7 VINTERFERIE   

Uge 8-13 
Drømmeværelser 
Arkitektur 
 
 
 
 
 
 

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 billedkunst 

• Eleven kan fremstille rumlig konstruktioner 
 

• Eleven har viden om 
sammenføjningsteknikker 

Uge 14-15 
Påsketema  
 

Nålefiltede påskeliljer • At samarbejde indenfor årstidstema i fælles 
visuelt udtryk. 

 
• At arbejde med teknikken nålefilt. 
 

Uge 16  
PÅSKEFERIE 

  

Uge 17-25  
Symaskinekørekort og 
 
Årets fællestema Mad  
 
Sy eget forklæde, der 
skal bruges til 
madkundskabs timerne i 
4.klasse. 
 
 

Symaskinekørekortet er en instruktion i 
at betjene en symaskine på 
forsvarligvis. Der indgår simple øvelser 
i de forskellige stingprogrammer og 
teknikker.  
Til årets fællestema Mad, skal eleven 
prøve kræfter med selv at sy og 
dekorere eget forklæde. Udstilles til 
sommerudstillingen i salen. 
 

• At få kendskab og færdigheder i at betjene 
en symaskine og derved opnå et 
symaskinekørekort. 

 
• Sammensætning og valg af egne farver og 

udtryk. 
 
• At styrke fagligheden ved at arbejde på 

tværs af fag.  
 

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

 
Uge 26 
SOMMER-
UDSTILLING 

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. 
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