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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. 

Uge 35-38 
14/9 
Besøge Arken med 
rundvisning i 
særudstillingen af Vincent 
van Gogh 

Heldags udflugt til museet Arken, hvor 
eleverne får rundvisning i 
særudstillingen af Vincent van Gogh. 
Inden besøget præsenteres klassen for 
kunstneren Vincent van Gogh og hans 
billeder. 

• Eleven har kendskab til kunstneren Van 
Goghs billeder og liv 

• Eleven har set udstillingen om Vincent 
van Gogh og efterfølgende arbejdet med 
egne billeder. 

• Eleven har erfaring med 
iagttagelsestegning. 

Uge 39-41 
Kunstprojektet Cherish af 
Veronica Hodges med 
bæredygtighed som tema 

Kunstprojekt Cherish sætter fokus på, 
hvordan kunst kan være med til at sætte 
fokus på vigtige samfundstemaer. 

• At sætte fokus på et tema med en fælles 
kunstinstallation. 

 

Uge 42 EFTERÅRSFERIE   

Uge 41+43 
Halloween (31.okt) 
 

Halloween spøgelser i gips støbt over 
vandflasker  
 
Samtaler om den keltiske tradition 
halloween og hvordan børnene har 
overtaget traditionen.  

• At samarbejde indenfor årstidstema i 
fælles visuelt udtryk. 

 
• At lære om historien bag traditionen 

”Halloween”. 
 
 

Uge 44-47 
Klatværket 
cumputerlokalet 
 

Klatværket er en interaktiv 
undervisningssite fyldt med 
kunstværker, malerier, skulpturer, 
videokunst og tv-klip, som danner 
grundlag for at at tale om kunst, lære 
om kunst og selv skabe udstillinger i 
det virtuelle Galleri. 
 
Klatværket er udviklet i samarbejde 
med DR og Statens Museum for Kunst 

• Eleven kan anvende Klatværkets fire 
forskellige rum i forskellige 
sammenhænge og undervisningsforløb. 

 
• Eleven kan eksperimentere med at lave 

egne digitale udstillinger i Galleriet ud 
fra et tema. 

 
• Eleven har viden om billeders 

kommunikative funktion. 
 
 

Uge 48-51 Julemotiv på linoliums tryk • At udtrykke sig visuelt i et årstidstema. 
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Juletema 
 
 

  
• Kendskab kan fremstille billeder med 

trykteknikker /linoliumstryk 
 
• Eleven har kendskab til højtryk, plantryk 

og dybtryk 
Uge 52-1  
JULEFERIE 

  

 Uge 2-10  
”Store øjne” 
Dyre ansigts collage 
 
 
 
 
 
 

Vi  arbejder videre med at tegne øjne 
(fra sidste års fælles tema portræt) – 
forstørrede dyre øjne, der limes på 
collage lavet af farvede krusseduller og 
afrevet mønstret papir og aviser mm.  

• At arbejde i flere lag 
 

• At arbejde med forskellige materialer 
sammensat i et billede 
 

• Udstilles på Forårsudstillingen 

FORÅRSUDSTILLING 
UGE10 

  

Uge 7 VINTERFERIE   

Uge 8-11 
Fællesbillede 
Moderne abstrakt kunst, 
hvor der fokuseres på form 
og farve.  
 
 

En øvelse i at samarbejde og være 
spontan i sit udtryk ved at give slip på 
“pænheden”. 
  
Det færdige fælles billede skæres op i 
A4 formater, og udstilles sammen i 
klassen. 
 

• Eleven kan samtale om egne og andres 
billeder. 

 
• Eleven kan eksperimentere med og 

udtrykke sig i billeder med vægt på 
tematisering. 

 
• At spejle sig i hinandens æstetiske udtryk 

Uge 12-15 
HUSK MIT NAVN 
Papir arbejde og 
 
Streetart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med udgangspunkt i den danske 
kunstner ”Husk mit navn”, der med sin 
karakteristiske stil og satiriske streg 
bruger sin kunst til at fortolke og 
afdække nye betydninger og 
muligheder i vores umiddelbare 
omgivelser, prøver eleverne krafter 
med papirarbejde og streetart.  
Samtidig har vi samtaler om, hvordan 
vi kan bruge vores tegninger i de rum – 
ude/inde, som vi færdes i. 
 

• Eleven har viden om tegneteknikker til at 
udtrykke lys, skygge og dybde i billeder. 

 
• Eleven har viden om fugle-, frø- og 

normalperspektiv. 
 
• Eleven kan samtale om egne og andres 

billeder. 
 
• Eleven har viden om iagttagelses- og 

tegnemetoder. 
 

 
 
 

Det grønlandske hus 
 

Markering af klassens navn • Udflugt med hele klassen 
• Kendskab til Hans Egede  
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  •  

Uge 16 PÅSKEFERIE   

”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 17-25  
Årets fællestema Mad 
 
 
 
 
 

  • 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 
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. 
 
 
 
 
 
 


