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Årsplan – Billedkunst lille mellem 
 

Der vil i undervisningen blive vekslet mellem at arbejde alene, i grupper, med konkrete materialer og på computer. 

Dette afhænger af det faglige emne, samt elevernes behov og faglige niveau. 

Uge Aktivitet og Mål 

33 Ikke på skemaet før efter efterårsferien 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 Emneuge 

42 Efterårs Ferie 

43 Zen Doodles og tegning med tusch 
- Eleverne arbejder med tegneteknikken; ”Zen Doodles” 
- Eleverne producerer små værker med tusch 
- Eleverne har billedesamtale om deres egne værker og giver 

feedback på andres værker 
- Eleverne arbejder med selvportræt med tusch og Zen Doodles  

 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 Jule Emneuge 

52 Juleferie 

53 Juleferie 

1 Fantasidyr 
- Eleverne skal finde grene og fantasidyr i naturen 
- Eleverne skal prøve forskellige snittegreb og teknikker 
- Eleverne skal øve sig i sikkerhed, når de snitter 
- Eleverne skal snitte et fantasidyr ud af en gren 
- Eleverne skal fortælle de andre hvordan de har lavet deres dyr 

 

2 

3 

4 

5 

6 Drama Emneuge 

7 Drama Emneuge 

8 Vinterferie 

9 Broderi 
- Eleverne skal brodere på både almindeligt stof og aida (broderistof) 
- Eleverne skal lære stikkesting og korssting 
- Eleverne skal fremstille deres eget påskebroderi 

10 

11 

12 

13 Påskeferie 

14 Tableau Vivant 
- Eleverne arbejder med analysemetoder til at have 

billedsamtale  
- Eleverne arbejde med metoden ”Tableau Vivant” 
- Eleverne producere deres egne værker og præsenter 

dem via digitale billeder 
- Eleverne kan lave en billedfortælling  

15 

16 

17 

18 
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19 Kristi himmelfartsferie 

20 Landart, kunstværker i landskabet 
- Eleverne transformerer landskabet til kunstværker ved brug 

af materialer fra landskabet 
- Eleverne arbejder med at transformere landskabet ved brug 

af elementer som ikke er hjemmehørende i landskabet 

21 

22 

23 

24 

25 

 


