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Lærer: MT 

 

Bogsystem:  

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-36 

”Ud af huset” / 

Arkitektur 

Iagttagelsestegning  af 

Krebs Skole 

Iagttagelsetegning af Krebs Skole 

 

Blyantstegning farvelagt med oliekridt 

på kardus. 

 

Samtaler om arkitektur 

• Eleven kan udtrykke sig i plane billeder. 

 

• Eleven har viden om tegneredskabers 

udtryksmuligheder. 

• Eleven har erfaring med 

iagttagelsestegning 

Uge 37-38 

Svampetur med 

iagttagelsestegning af 

svampe 

 

 

 

Kendskab til svampe og forskellige 

svampearter i N/T 

 

Svampetur med N/T og tværfagligt 

samarbejde 

 

Gennemgang af  svampens opbygning: 

hat, lameller, stok, knold mm. 

 

Eleven producerer sin egen 

iagttagelsestegning af svampe  

 

• At samarbejde tværfagligt 

• Eleven har erfaring med 

iagttagelsestegning 

• Eleven kan arbejde med både våde og 

tørre farvelægningsteknikker 

 

 

 

Uge 39+43 

Halloween (31.okt) 

 

-Halloween spøgelser i gips støbt over 

vandflasker  

 

-Linoleumstryk med halloween motiver 

trykt på japanpapir 

 

Samtaler om den keltiske tradition 

halloween og hvordan børnene har 

overtaget traditionen.  

 

• At samarbejde indenfor årstidstema i 

fælles visuelt udtryk. 

 

• At arbejde med materialet gips 

 

• Eleven kan fremstille billeder med 

trykteknikker 

 

• Eleven har viden om højtryk og dybtryk 

 

• At lære om historien bag traditionen 

”Halloween”. 

 

Uge 42 EFTERÅRSFERIE  •  

Uge 44-45 

Klatværket 

Computerlokalet / ipads 

Klatværket er en interaktiv 

undervisningssite fyldt med 

kunstværker, malerier, skulpturer, 

videokunst og tv-klip, som danner 

grundlag for at at tale om kunst, lære 

• Eleven kan anvende Klatværkets fire 

forskellige rum i forskellige 

sammenhænge og undervisningsforløb. 
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om kunst og selv skabe udstillinger i 

det virtuelle Galleri. 

 

Klatværket er udviklet i samarbejde 

med DR og Statens Museum for Kunst 

• Eleven kan eksperimentere med at lave 

egne digitale udstillinger i Galleriet ud 

fra et tema. 

 

• Eleven har viden om billeders 

kommunikative funktion. 

 

 

Uge 46-49 

Juletema 

 

Juleposestjerner og flettede 

julehjerter 

Folde-, lime- og klippeteknik til 

julestjerner lavet af papirposer . 

 

Klassiske julehjerter flettes 

 

• At udtrykke sig visuelt i et årstidstema. 

 

• Kan arbejde med folde,- lime- og 

klippeteknik 

 

• Eleven har kendskab til højtryk, plantryk 

og dybtryk 

Uge 52-1  

JULEFERIE 

  

 Uge 2-5  

Iagttagelsestegning 

 

 

 

Iagttagelsestegning af udstoppede 

fugle. Blyant farvelagt med Oliekridt 

Caren D’ache.  

• Eleven har viden om iagttagelses- og 

tegnemetoder  

• Eleven kan tegne helheder og detaljer ud 

fra iagttagelse 

Uge 7 VINTERFERIE   

FORÅRSUDSTILLING 

UGE10 

 •  

Uge 50-51 (modellering)+ 

Uge 6-10 (glasering) 

Porcelæn 

Skåle og vaser 

 

 

 

 

 

Modellering af skåle og vaser 

 

Forglødning, glasering og brænding af 

porcelæn 

• Eleven har viden om modellering af ler 

 

• Eleven har viden om 

sammenføjningsteknikker 

 

• Eleven kan fremstille rumlige 

konstruktioner 

 

• Viden om glasering og brænding af 

porcelæn 

Uge 9-13 

Linoleumstryk 

Dyr 

Linoleumstryk med motiver af dyr 

trykt på japanpapir 

• Eleven kan fremstille billeder med 

trykteknikker 

 

• Eleven har viden om højtryk og dybtryk 

 

 

Uge 14-15 

Følelsesbilleder 

Vi arbejder med, hvordan følelser og 

billeder hænger sammen. 

Introduktion til ekspressionismen og 

kendte kunstnere fra denne periode 

• Eleven kan analysere farvers virkning i 

billeder 

• Eleven kan analysere balance og rytme i 

billeder 
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(1905-1925) Tager udgangspunkt i det 

indre. Samtaler om farver og 

farvesymbolik. 

Først små skitser derefter på store ark. 

Farvelade med neocolour til at 

forstærke indtrykket 

Komposition og variation i billedet 

 

• Eleven kan arbejde med følelser i 

billedsproget 

• Eleven har viden om ekspressionismen 

og kendskab til periodens mest 

fremtrædende kunstnere 

Uge 16 PÅSKEFERIE   

Uge 17-25  

Årets fællestema ”Dyr” 

 

 

 

 

Kendskab til klassens navn Hans Egde, 

dansk-norsk præst, der var missionær 

på Grønland (fra 1721).  

Vi fokusere på den grønlandske natur / 

landskab og dyrelivet. 

Sæler, slædehunde, isbjørne, hvaler 

mm. Eleven modellerer efter skitse et 

udvalgt dyr fra Grønland, der forglødes 

og glassereres med penselsglasur 

 

Tur og tværfagligt samarbejde med 

dansk / N/T og billedkunst til 

Nordatlantens Brygge med 

skoletjenesten 

• 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 har viden om modellering af ler 

• Eleven kan fremstille rumlige 

konstruktioner 

• Viden om glasering og brænding af 

lerstentøj 

 

Uge 26 

SOMMERUDSTILLING 

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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