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Billedkunst 4. klasse
Grindsted Privatskole
Karin Østergaard
Mål for billedkunst efter 4. klassetrin
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne kan opfylde nedenstående
kompetence-, færdigheds- og vidensmål:
Billedfremstilling
Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering:
Eleven kan tilføre tegninger stemning med lys og skygge.
Eleven har viden om tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i
billeder.
Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning.
Eleven har viden om farvelære.
Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen planlægning.
Eleven har viden om sammenhæng mellem form og funktion i bygninger.
Eleven kan arbejde med levende billeder.
Eleven har viden om storyboard.
Billedanalyse:
Eleven kan vurdere billeders anvendelse indenfor forskellige kultur- og fagområder:
Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder.
Eleven har viden om stilarter og formsprog.
Eleven kan analysere farvers virkning i billeder.
Eleven har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst.
Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst.
Eleven har viden om billeders kommunikative funktion.
Eleven kan analysere multimodale produktioners fremstilling.
Eleven har viden om multimodale teksters formål og struktur og grafiske og
layoutmæssige elementer.
Billedkommunikation:
Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt:
Eleven kan formidle viden med billeder.
Eleven har viden om layout og billeders kommunikative funktion indenfor
andre fagområder.
Innovation og entreprenørskab:
Innovation og entreprenørskab er en forudsætning for at kunne gennemføre en billedproduktion i alle dens faser. Innovation og
entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse
og personlig indstilling.
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Tema
Streetart

Eleven kan fortælle om
genren streetart.

Materiale
Forløb fra Clio-online.
Perleplader, perler, garn…

Eleven kan finde et
passende sted at hænge
en perleplade op.
Eleven kan sy med store
korssting på et hegn.
Eleven kan præsentere
sine streetartværker med
billeder, tekst og lyd.
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Skulpturarbejde.
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Efterårsferie
Kunstnerportræt P.S. Krøyer
Sommeraften på Skagen Strand

Eleverne skal kunne lave
miniskulpturer i forskelligt
materiale.
De skal kunne forklare
hvilken betydning
materialet har for
udtrykket.
De kender ordene statisk,
dynamisk, figurativ,
nonfigurativt, abstrakt,
genkendelig.

Clio-online.
Træklodser, ståltråd,
sølvpapir, avispapir,
limpistol, ostevoks

Eleverne skal lære at fange
lyset.
De skal have kendskab til
impressionismen og
skagensmalerne. Eleven
kan lave en billedanalyse.

Oliepasteller.
Papir.
Tegneblyanter
Clio -online Danskfaget 4-6
klasse
Akvarelfarver og papir.
IPad.

Forklare hvad den blå time
betyder.
Kan selv male et motiv med
mange forskellige blå
nuancer.
De kan lave et skriftligt
kunstnerportræt.
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Kunstnerportræt af Matisse.
De kraftige farvers mester
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Juleferie fra torsdag
Collage, Assemblage, dekupage.
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Vinterferie

Evt. lys og skyggearbejde
med træer udendørs.

-

-

Eleverne får kendskab til
ekspressionismen og kan
genkende genretræk.
De har kendskab til
kunstneren.
Eleverne kan benytte
farvelæren især
komplementærfarver.
De er i stand til at lave en
lettere billedanalyse.
De er i stand til at benytte
billedprogrammer på iPad.
Kende stilen collage

Blyant, farvekridt, maling,
papir, lærred m.m.
Gamle ugeblade,
collagepapir m.m.

Eleven kan bruge digitale
billedteknikker.
Kan lave digitalcollage og
på papir.
Eleven kender de tre
udtryksformer, collage,
assemblage og dekupage.
Forløbet indeholder kun en
kort intro, derefter skal
eleverne selv definere
deres opgave. Innovation.

Decollage – riv i papir som
Jorn
Dyrecollage
Lav en
guitarcollage(Picasso)
Mal med saksen (Matisse)
Merz – assemblage
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Kuglemalerier
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Tigeren i Uffe Kristoffersens
malerier.
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Påskeferie
Dansk design. Arne Jacobsens.
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Kunstnerportræt Jackson Pollock
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-

Eleven kan sætte flere
farver sammen til et
billede.
Kan male med andre
værktøjer end pensler.
Udpege forskellige metoder
i Jorns kunstværker.
Har kendskab til
Cobrakunsten.

Clio-online
Marmorkugler
Bolde
Selvkørende legetøj
Papir og maling
Papkasser

Eleven kan illustrere en
fabel og forstå indholdet af
den.
Kender til jordfarver og
deres udtryksform.
Kan arbejde med
komplementærfarver.

UV forløb fra Koldinghus.
Papir maling akvarel lærred

Eleven kan male med
akvarelmaling og genskabe
naturens egne farver.
Fine et motiv i naturen at
arbejde videre med.
Eleven kan fremstille
billeder med
arkitekturelementer.
Kende Udvalgte møbler af
kunstneren.
Jeg kan svare på Quiz.

Clio online.
Akvarelmaling og papir og
skitsepapir.

Eleven kan lave
billedanalyse af
nonfigurativ kunst.
Kan forklare farvernes
betydning for udtrykket.
Kender til forskellige
udtryksformer.
Kender til begrænsningen
af farver.

Masser af papir og maling.
Presenning.
Malergrej alt undtagen
pensler.
Clio online.
Film på YouTube.
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Emneuger
Emneuger.

