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Lærer: NH 

 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-34  

 

Foldebog om 

Bornholm 

 

Uge 35 – Forberedelse 

til lejrskole 

 

 

 

Foldebog om Bornholm 

Foldebogsteknikker- og idéer 

 

 

 

 

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og 

billede 

Eleven har viden om multimodale teksters formål 

og struktur og grafiske og layoutmæssige 

elementer 

 

Uge 36 Bornholm 

lejrskole 

  

Uge 37-38-39 

Tema: Vovehalse 

 

 

 

Sammen med dansk undersøger vi, 

hvad en vovehals er – og ser ud. 

 

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i 

billeder med vægt på tematisering 

Uge 40-41  

Græske guder - 

animation 

Med udgangspunkt i Sigurd Barretts 

forestilling om de græske guder, 

arbejder vi videre med emnet i 

billedkunst 

Eleven kan arbejde med levende billeder 

Eleven har viden om enkle animationsteknikker og 

kan fremstille en digital billedfortælling 

Eleven har viden om storyboard 

Uge 42 Ferie   

 

Uge 43 - 46 

Animation – fortsat 

 

  

Uge 47- 50 

Vårsalong 

Temaet er i år 

”Velkommen” 

 

Ungdommens Vårsalong er en 

forårsudstilling, der hvert år viser ung 

kunst (13-18 år) fra mange dele af 

Danmark samt Malmø. Ungdommens 

Vårsalong er Danmarks største 

kunstudstilling for unge. Udstillingen 

vises på Københavns Rådhus.  

Det er frit, hvordan temaet bruges og 

fortolkes. Det er frit, hvilke materialer 

der arbejdes med.  

Eleven kan formidle egne projekter med visuelle 

udtryk 

Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt 

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i 

billeder med vægt på tematisering 

Uge 2-3-4-5-6 

Vårsalong (fortsat) 

 

Værkerne skal indleveres inden 

vinterferien 

 

Uge 7 Ferie 

 

  

Uge 8 -14  

 

Skulptur/arkitektur: 

Anna Ancher-parafrase 

 

 

Vi ser Anna Ancher-særudstillingen på 

Statens Museum for Kunst og arbejder 

videre i eget udtryk 

 

 

Eleven kan fremstille en rumlig konstruktion og 

har viden om sammenføjningsteknikker 
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(diorama af en 

skotøjsæske) 

 

 

 

Eleven kan samtale om og analysere andres og 

egne billeder og har en viden om stilarter og 

formsprog 

Eleven kan analysere farvers virkning i billeder 

 

Uge 15 Ferie 

 

  

Uge 16-25 

 

Arkitektur: DAC-tur 

 

 

 

Skulptur: Porcelænsdyr 

 

 

 

 

Vi besøger Dansk Arkitektur Center 

 

 

 

Vi afslutter året med at arbejde 

tematisk og med et nyt materiale. 

 

 

 

Eleven har viden om sammenhæng mellem form 

og funktion i bygninger 

Eleven har viden om arkitekturelementer 

 

Eleven kan modellere efter skitsearbejde 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

 


