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Periode  Emne Mål 
Sommer til uge 41  Lave brætspil 

 
Farvecirkelen 
 
Male 
 
 
Tegne 

De skal lave deres egne brætspil. De lærer 
at samarbejde, de maler og pynter spillet. 
Udvikler ideer. Laver brikker af ler.  
 
De vil få kendskab til grundfarverne og 
lærer hvordan man blander dem. 
 
De får mange forskellige maleopgaver, 
hvor det at blande farverne er i fokus 
 
Lære at kigge på en ting, og tegne den op 
med blyant på papir. Lære at skitsere. 

Efterårsferie til uge 48  Naturmalerier De skal male natur malerier med 
vandfarve. Efterårstema i fokus. Læring 
om farver/blande farver.  
 

Uge 48 til uge 51  Julepynt 
 

Mere kunstorienteret julepynt. Bla. 
origami.  

Uge 1 til Uge 9  Akrylmalerier 
Abstrakt 
Surrealisme  

De bliver delt ud i mindre grupper, og 
sammen skal de lave store fællesmalerier. 
 
De vil i denne periode blive undervist i 
abstrakt og surrealisme.  
 
Der skal også produceres mange 
individuelle malerier, hvor de 
efterfølgende skal analysere hinandens 
kunstværker. 

Uge 10 til uge 14  Ler 
 
Graffiti  

Lave væsener af ler og male dem. 
 
De introduceres til diverse stilarter. 
Oldschool, wildstile mm. Og skal derefter 
designe deres egne tags, through-ups og 
pieces med egnede tusser på lærreder.   

Uge 14 til uge 22 
 
 
 
 
 
 
Uge 22 til sommerferie 

 Naturmalerier 
 
 
 
 
 
 
Tegne 
Klippe/klistre 

Forår i fokus. De skal både lave malerier i 
vandfarve, men også ud i naturen 
(landbrughøjskolens have) med papir og 
blyant og tegne efter specifiike steder. 
Derefter hjem og arbejde videre med 
tegningen med oliekridt og maling. 
 
De vil få forskellige opgaver, hvor de skal 
tegne tegninger med blyant, hvorefter der 



tegnes med tynde sorte tusser ovenpå 
blyantstregerne, hvorefter blyanten 
hviskes ud. Der vil være fokus på umage og 
fokus på at træne en god ”steady hand”,  
 
Der skal laves individuelle 
undervandsbilleder af karton i forskellige 
farver, hvor de skal tegne/klippe og klistre 
havdyr.   
 
 

 


