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32 2 
Form-

alfabetet 

• Billedfremstilling: Eleven kan 
udtrykke sig i plane, rumlige 
og digitale billeder 

• Eleven har viden om 
billedopbygning,enkle 
fagord og begreber 

• Eleven har viden om skitsering 
og tegneredskabers 
udtryksmuligheder 

• Dialog/aktivering af forhåndsviden: Hvad er billedkunst? 
• Fagforståelse: Flade, rumlige og digitale billeder 
• Navngive farver og former i klasseværelset  
• Tegnekursus del 1 – formalfabetet: Klat-familien, linje-familien, bue-

familien, elastik-familien, vinkel-familien 

• https://www.frubilledkunst.dk/formalfabetet/ 
• https://www.frubilledkunst.dk/?s=hvordan+l%C3%A6rer+man+at+t

egne%3F 
• Tegnekursus efter Mona Brookes bog: Drawing with Children 

• Eleverne tegner former med forskellige farver  

• Farveblyanter 

I klassen 
Uddeling af mapper 
Printe og kopiere 
billederne 
’formfamilierne’ og 
’øvelse med former’ fra 
skrivebordet/mappen på 
min hylde 
 

 
33-34 

 
4 

 
Abstrakt 

billede med 
form-

alfabetet 
 

• Billedfremstilling: Eleven kan 
udtrykke sig i plane, rumlige 
og digitale billeder 

• Eleven har viden om 
billedopbygning,enkle 
fagord og begreber 

• Eleven har viden om skitsering 
og tegneredskabers 
udtryksmuligheder 

• Abstrakt billede med formalfabetet: Tegnekursus del 2 - bruge 
formalfabetet til at skabe et abstrakt billede 

• https://www.frubilledkunst.dk/abstrakt-billede-med-formalfabetet/ 
• https://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del-2-

abstrakt-tegneleg/ 
• Kridt 

I klassen 
 

 
35-36 

 
4 

Figurer 
med over-

lapning  

• Billedfremstilling: Eleven kan 
udtrykke sig i plane, rumlige 
og digitale billeder 

• Eleven har viden om 
billedopbygning,enkle 
fagord og begreber 

• Eleven har viden om skitsering 
og tegneredskabers 
udtryksmuligheder 

• Overlapningsøvelser – guidet tegning: Tegnekursus del 3 -
overlapning 

• https://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del3-
overlapning/ 

• Farveblyanter 
 

I klassen 
Medbringe udklippede 
former i karton + 
elefantsnot 

https://www.frubilledkunst.dk/formalfabetet/
https://www.frubilledkunst.dk/?s=hvordan+l%C3%A6rer+man+at+tegne%3F
https://www.frubilledkunst.dk/?s=hvordan+l%C3%A6rer+man+at+tegne%3F
https://www.frubilledkunst.dk/abstrakt-billede-med-formalfabetet/
https://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del-2-abstrakt-tegneleg/
https://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del-2-abstrakt-tegneleg/
https://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del3-overlapning/
https://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del3-overlapning/
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37-38 
 

4 
 

Fugl med 
form-

alfabetet 

• Billedfremstilling: Eleven kan 
udtrykke sig i plane, rumlige 
og digitale billeder 

• Eleven har viden om 
billedopbygning,enkle 
fagord og begreber 

• Eleven har viden om skitsering 
og tegneredskabers 
udtryksmuligheder 

• ´Tegnediktat’: Fugl på gren: Tegnekursus del 4 – bruge form-
alfabetet til at tegne en fugl og skabe et billede 

• https://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del-4-
den-forste-fugl/ 

• Blyanter, farveblyanter/kridt 
 

I klassen 
Hvidt A3-karton 

 
39-44 

(undtagen 
41-42) 

 

8 

 
Zoom ind 

på insekter 
 

• Billedfremstilling: Eleven kan 
udtrykke sig i plane, rumlige 
og digitale billeder 

• Billedkommunikation: Eleven 
kan kommunikere i gennem 
billeder 

• Eleven har viden om skitsering 
og tegneredskabers 
udtryksmuligheder 

• Eleven har viden om 
materialers anvendelses- og 
udtryksmuligheder 

• Inspiration fra naturen til at tegne et insekt, klippe det ud og sætte 
det ind på en malet baggrund  

• Div. billed-bøger af insekter fra Natur/teknologi 
• 100 idéer til billedkunst af Helle Vestergaard mfl., side 1 
• Blyanter, viskelædere, akvarel-kridt, mat maling, flade pensler, 

sakse 

I BK 
Medbringe N/T-bøger 
Format: A4 (tegnepapir) -
A3 (kulissepapir) 

 
45 

 

 
2 
 

Farver 

• Eleven har viden om 
farveblanding samt 
anvendelse af enkle 
teknikker og redskaber 

 

• Farvelære 
• Blande de 3 primærfarver til de 3 sekundærfarver 
• Male, skifte farve, rense pensel 
• Eleverne blander primær-, sekundær- og tertiærfarver på kopiark af 

farvecirklen  
• https://billedkunst.gyldendal.dk/1-2-klasse/vejskilte/kapitler/del-

1/farvecirklen 
• Vandfarver, vand, pensel 

I BK 
Printe + kopiere 

 
46-50 

 
10 

 
Tryk et træ 

• Billedfremstilling: Eleven kan 
udtrykke sig i plane, rumlige 
og digitale billeder 

• 100 idéer til billedkunst af Helle Vestergaard mfl., side 80 
• Gå-tur med iagttagelse og indsamling af små blade (5-7 pr. elev) 

A3 

https://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del-4-den-forste-fugl/
https://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del-4-den-forste-fugl/
https://billedkunst.gyldendal.dk/1-2-klasse/vejskilte/kapitler/del-1/farvecirklen
https://billedkunst.gyldendal.dk/1-2-klasse/vejskilte/kapitler/del-1/farvecirklen
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 • Eleven har viden om enkle 
grafiske trykmetoder 

• Eleven har viden om 
materialers anvendelses- og 
udtryksmuligheder 

• Bruge farvelæren til at blande forskellige brunlige, gullige, grønlige 
og rødlige farver 

• Eleven maler en træstamme og trykker bladene på 
• Farvelægning med pensel på blad  

• Bladtryk  

• Skabe et billede med pensel og tryk 

 
1-11 

(undtagen 
7) 

 

20 

 
Venner i 

Stop 
Motion 

 

• Eleven kan bearbejde billeder 
digitalt 

• Eleven kan aflæse centrale 
informationer i billeder 

• Eleven kan etablere en 
udstilling i fælles 
billedprojekter 

• Eleven har viden om digitale 
værktøjer til billedbehandling 

• Eleven har viden om enkle 
visuelle og skriftlige 
notatteknikker 

• Eleven har viden om 
udstillingsformer 

• https://billedkunst.gyldendal.dk/forloeb/stop-motion 
• Eleven finder på en historie om venskab 
• Eleven bruger sit storyboard 
• Eleven laver en Stop Motion-tegnefilm 
• Eleven viser sin film og fortæller om den til andre 

Eleverne medbringer 
egne smartphones/iPads 

 
12-18 

(undtagen 
14-15) 

 

    10 Mini-drager 

• Billedfremstilling: Eleven kan 
udtrykke sig i plane, rumlige 
og digitale billeder 

• Eleven har viden om 
materialers anvendelses- og 
udtryksmuligheder 

• 100 ideer til billedkunst af Helle Vestergaard mfl., side 42 
• Motorisk træning: Folde, klippe, sno, dekorere, sammenføje, binde 

knuder 
• Papir, akrylfarve, tape, kridt/tusch, spyd/pinde, snor, silkepapir  

Kyllingespyd 

 
19-24 

(undtagen 
21-22 og 

25) 

 

8    Catwalk 

• Billedfremstilling: Eleven kan 
udtrykke sig i plane, rumlige 
og digitale billeder 

• Billedanalyse: Eleven kan 
samtale om egne og andres 
billeder 

• 100 ideer til billedkunst af Helle Vestergaard mfl., side 67 
• Kendskab til og afprøvning af menneskekroppens proportioner 

• Tegning/udklipning efter skabelon 

• Fremstilling af påklædningsdukke 

• Skitsering og tøjdesign 

Papirclips 
Forløbet udelades, hvis 
det undervejs skønnes, at 
det giver mere mening at 
gå i dybden med andre 
forløb. 

https://billedkunst.gyldendal.dk/forloeb/stop-motion
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 • Billedkommunikation: Eleven 
kan kommunikere i gennem 
billeder 

• Opvisning og mundtlig præsentation  

26   SOMMERFERIE   

 

 


