
 

Billedkunst 3./4. klasse 2019/20 
Det Kongelige Teater - Balletskolen Odense  

 

Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

32-39  Stopmotion 
 

 

Fimo og Lego 
 
Karton, papir mv.  
 
Storyboard 
 
iPad/mobiltelefon 
 
Intro til at lave 
stopmotion: 
https://www.youtube.com/watch?v
=tqqwenbQpWk 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=0JaGBIfe6m8 

 
Billedkunstfaget.dk: 
https://portals.clio.me/dk/billedkun
st/3-5/forloeb/show-unitplan/?unit
_plan=dc69b115-8cb8-7f9d-64e5-
6cf7b728aaf1&cHash=efb83da75e
04bc83b4a9394d6f4709a0 

Læreroplæg 
 
Gruppeopgave 

Jeg kan arbejde med 
forskellige 
animationsteknikker 
 
Jeg kan skrive/tegne et 
storyboard og anvende det 
til en film 
 
Jeg kan lave en digital 
billedfortælling 

Vise stopmotionfilm 
for elever i klassen 
og/eller på skolen 

40  Projektuge          

41  Produktionsuge         

42  EFTERÅRSFERIE         
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Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

45-48  Konditorkager 
 

 
- fra iagttagelses- 
tegning til rumlig 
form  

Egne fotos af kager  
 
Hvidt tegnekardus 
 
Blyanter 
 
Selvhærdende ler 
 
Redskaber 
 
Akrylmaling 
 
Pensler 
 
Porcelæn 
 
Pynteservietter 

Inspirationstur til 
byens bagerier og 
konditorier 
 
Paropgave eller 
individuelt 

Jeg kan iagttage en 
genstand og gengive form, 
farve og detaljer 
 
Jeg kan tegne, det jeg ser  
 
Jeg kan omsætte, det jeg 
ser til en rumlig form 

Dække et kaffebord 
og invitere ‘gæster’ 
til kaffe og 
kigge-kage 

49 - 51  Juleklip 

 
 

Karton 
 
Sakse 
 
Lim 

Individuel opgave 
 
Pararbejde 

Motorik 
 
Fantasi 
 
 

Udsmykke 
klasselokalet 

52  JULEFERIE   
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Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

1 - 5  Grønland 
- landskab, tupilak, 
origami, Havets 
moder 

 
- samarbejde med 
dansk, historie, 
kristendom 

Mælkekarton 
 
Vat og vatkugler 
 
Ispinde 
 
Tændstikker 
 
Flamingo 
 
Limpistol 
 
Våde farver 
 
Tegnekardus 
 
Karton 
 
Garn 

Individuel 
 
Par 
 
Fælles 
 
Samarbejde 

Jeg kan omsætte den 
viden, jeg tilegner mig i 
dansk og historie til 
grønlandske produkter 
 
Jeg kan tegne en skitse og 
omsætte den til en rumlig 
figur 
 
Jeg kan illustrere 
grønlandske sagn og myter 
 
 

Udstilling i 
klasselokalet 
og/eller på skolen 

6  Projektuge    
 
 

     

7  VINTERFERIE 
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Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

8-14  Engle-mosaik 
 
Billedromanen: 

 
 
- i samarbejde med 
dansk og 
kristendom 

Tegnekardus 
 
OH-transparenter 
 
Tape 
 
Sort tusch 
 
Guld- og sølvtusch 
 
Glimmer 
 
Pergamynpapir 
 
Decoupagelak 
 
Pensler 
 
Guldpapir 

Individuel opgave  Jeg kan skabe en mosaik 
med et collage-lignende 
udtryk 
 
Jeg kan omsætte en 
billedroman til et konkret 
produkt 
 
Jeg kan bruge min viden 
fra kristendom til at skabe 
en mosaik af en engel 
 
 

Udstilling i skolens 
vinduer 

15  PÅSKEFERIE 
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Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

16-25  Claude Monet 
Impressionismen  
 

 
 

 

Linnea i malerens have 
- bog og film, CFU 3/4 
-15/5 
 
Foto af malerier 
 
Tegnekardus 
 
Lærred 
 
Våde farver 
 
Computer 
 
 

Klassesamtaler 
 
Individuelt maleri 
Læreroplæg 
 
Se film 
 
Læse om Claude 
Monet og 
impressionismen  

Jeg kan tilegne mig 
væsentlig fakta om Claude 
Monet og om 
impressionismen 
 
Jeg kan anvende min 
viden til selv at male som 
Claude Monet - parafrase 
 
Jeg skrive et portræt af 
Claude Monet 
 
Jeg kan arbejde med 
former og komposition i 
billedfladen 
 
Jeg kan male malerier ud 
fra iagttagelser og skitser  

Kunstbog med 
egne malerier, fakta 
om Claude Monet 
og impressionismen 

19  STORE BEDEDAG         

21  KR. HIMMELFART         

23  PINSE         

26  Sommerafslutning 
 

       

Planen er vejledende og med ret til løbende ændringer og justeringer. 1/8-2019 Rikke Leth Christiansen 
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I billedkunst vægter jeg, at eleverne skal lære: 
 

● At udvikle og/eller videreudvikle glæden ved at udtrykke sig billedligt 
 

● At eksperimentere med deres personlige udtryksform via billeder samt arbejde med forskellige visuelle udtryk i forhold til 
forskellige emner 

 
● At ikke alt lykkedes første gang – at faget kræver tålmodighed og koncentration 

 
● At stille krav til sig selv og deres arbejdsproces, så glæden ved det færdige produkt bliver større 

 
● At være omhyggelige med materialerne og udvikle en god kultur omkring faglokalet 

 
● At blive bekendte med forskellige materialers virkemidler – dvs. hvilke udtryk de forskellige materialer har eller kan få  

 
● At arbejde med plane såvel som rumlige billeder 

 
● At finde en glæde og tilfredshed ved at udstille og/eller fremlægge deres færdige produkter 

 
● At arbejde med tværfaglige emner, når fag og indhold lægger op til det 

 
● At blive gode til at give og modtage konstruktiv kritik fra andre elever og fra læreren 

 
● At alle indgår i hele processen fra start time til slut time – inkl. oprydning og rengøring 
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*** 
 
 
 

● Vi vil gerne på besøg ud ad huset, når det er muligt og relevant 
 

● Hvis det er bedst for faget og indholdet, slår jeg timer sammen og underviser på tværs af skemaet 
 

● Faget er repræsenteret med to ugentligt timer 
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