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Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand 
til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel. 
 
Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, 
medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre 
visuelle former.  
 
Stk.3. Som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikler 
eleverne deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer. 
 
Tid  Emne Aktivitet og læringsmål 
Sommerferie til 
efterårsferie 

Min egen bog 
 
 
Landart 

Der arbejdes med en personlig udformning af en logbog til ekstra opgaver og 
dokumentation af processer. 
 
Der arbejdes fortrinsvist med naturens materialer, og vækst og forfald er to 
markante processer, der medtænkes i værkerne. Eleverne får til opgave at lave 
en forandring/et værk ved et område i Østre anlæg, hvor de bruger det 
materiale, der er til stede på området. Værket fotograferes. 

Efterårsferie til 
juleferie 

Billeder alle vegne 
 
 
 
 
Billedanalyse 
 
 
Julescenografi 

I dette forløb arbejdes der med at læse billeder og forstå deres måde at 
kommunikere på. Lære hvad og hvordan billedet fortæller. Få kendskab til 
hvordan billedets tid og sted har betydning for billedet. Blive klar over 
billedets modtager og afsender og vurdere disse. 
 
Eleverne får teoretisk kendskab til enkle analysemodeller, som afprøves i 
praksis. 
 
Her kan arbejdes med udformning af  tableauer og kigkasser, hvor der tages 
udgangspunkt i juleevangeliet. Hvordan kan man scenografisk iscenesætte en 
fortælling? 

Juleferie til 
påskeferie 

”At være glad” 
 
 
 
Mønstre 
 

Denne opgave tager udgangspunkt i at fortælle om sine forventninger, 
oplevelser og hvad man glæder sig til. Samtalen fører over i arbejde med at 
modellere figurer, der fortæller om det “At være glad”. 
 
I dette forløb arbejdes der med, at eleverne fordyber sig i deres eget mønster, 
afprøver og eksperimenterer. Dette arbejde består i at gengive mønstre. 
Eleverne vil blive introduceret for kulturens visuelle udtryk og derigennem 
omsætte disse og gøre dem personlige. 

Påskeferie til 
sommerferie 

Danmarksbilleder 
 
 
 
Selfie-identitet og 
selviscenesættelse 

Målet med denne opgave er, at eleverne skal lave billeder, der skal fortælle 
noget om Danmark. Og eleverne skal lære at arbejde i flere lag og med flere 
forskellige materialer på et billede. 
 
På de sociale medier kommunikerer eleverne med hinanden især gennem 
billeder, og de iscenesætter sig selv på forskellige måder afhængig af 
konteksten. Forløbet lægger bl.a. op til diskussion af begreber som identitet 
og iscenesættelse med inddragelse af forskellig kunstner selvportrætter fra de 
seneste 100 år  
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Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin 
 
Billedfremstilling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at: 

• udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt billedarbejde 
• anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt i plant, rumligt og digitalt billedarbejde 
• anvende praktiske erfaringer og teoretisk viden om formsproglige elementer som form, farve og komposition i 

billedarbejde 
• vælge form, metode og materialer i forhold til indhold 
• udvælge, anvende og kombinere forskellige billedudtryk 
• arbejde med aspekter af kunst, arkitektur og design 
• eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative metoder  
• inddrage og reflektere over forskellige billedkulturer i det praktiske billedarbejde 
• deltage i billedarbejde sammen med andre.  
• bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter i eller uden for skolen  

 
Billedkundskab Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at: 

• samtale om billeder 
• iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder  
• genkende forskellige billedkategorier og -genrer  
• arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt  
• se forskel på forskellige kulturers billedformer  
• forstå billeders funktion inden for forskellige fagområder.  

 
Visuel kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at: 

• kommunikere idéer og betydninger i visuelle udtryk  
• vælge og anvende forskellige billedformer i formidlingen  
• præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger  
• udvikle elevernes visuelle kompetencer i samarbejde med andre. 


