
Årsplan billedkunst 3. klasse 

 

Uge(r)     Lærings- og vidensmål 

Uge 36-38 ”Op Art”  
- kan eleven fortælle om kunstretningen op 

art 
- ved eleven, hvem kunstneren Bridget Riley 

er 
- kan eleven genkende op art  
- kan eleven selv skabe op art-inspireret 

kunst.   1 

 

Uge 39-40 ”Halloween-papirklip” - ved eleven, hvad silhouetter er 
- kan eleven arbejde med collage. 

 

Uge 41 EMNEUGE 0.-8. klasse  

Uge 42 EFTERÅRSFERIE  

Uge 43-45 ”Picassos duer” - kan eleven fortælle om duen som symbol. 
- kan eleven arbejde ud fra et bestemt motiv. 
- kan eleven skabe sine egne duer med 

blyant og i ler. 
 

Uge 46-48 ”Skørt selvportræt”  - ved eleven noget om, hvad selfie betyder 
og kan bruges til 

- kan eleven arbejde med tre forskellige 
udtryksformer 

- kan eleven med forskellige enkeltdele, 
sammensætte et nyt og anderledes 
selvportræt. 

 

Uge 49-50 ”Engle” - ved eleven, hvad en collage er 
- kan eleven tegne en skabelon og klippe den 

ud 
- kan eleven sætte en juleengel af papir og 

karton sammen. 
 

Uge 51 juleafslutning  

Uge 52 JULEFERIE  

Uge 1-5 ”Alexander Calder” - ved eleven noget om Alexander Calder 
- ved eleven, hvad begreberne 'mobile' og 

'stabile' betyder 
- kan eleven arbejde med de geometriske 

former 
- kan eleven samle og skabe en funktionel 

mobile. 
 



Uge 6 LILLESKOLEUGE   

Uge 7 VINTERFERIE  

Uge 8-13 ”Leonardo Da Vinci – Mona Lisa” - kender og forstår eleven teknikkerne 
collage og parafrase 

- ved eleven, hvem Leonardo da Vinci er 
- kan eleven fortolke maleriet "Mona Lisa". 

 

Uge 14 PÅSKEFERIE  

Uge 15-19 ”Grafisk maleri” - har eleven viden om primær- og 
sekundærfarver 

- kan eleven arbejde med firkanters 
forskellige former 

- ved eleven, hvad vandret og lodret betyder, 
og hvordan man kan kende forskel.  

 

Uge 20-24 ”Design en cykelhjelm” - kan eleven skitsetegne og designe  
- kan eleven arbejde i papmaché 
- ved eleven, hvorfor det er vigtigt at tage 

cykelhjelmen på.  
 

ÅRSAFSLUTNING – God sommer 😊  

 


