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Lærer: NH 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33 

Velkommen 

Introduktion til valgfaget 

billedkunst  

Praktisk øvelse 

Udlevering af portfolio og 

mappe 

Eleven bliver bevidst om fagets læringsmål 

Uge 34 

Land art 

 

Læreroplæg om land art 

Opgaven stilles, og der 

tegnes skitser 

Opgaven udføres og 

præsenteres/evalueres i 

Østre Anlæg 

Eleven undersøger og eksperimenterer med nye teknikker, 

udtryksformer og materialer 

Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk 

 

Uge 35   

Uge 36 - 37 

Billedkommunikation - 

plakat 

I forbindelse med skolens 

147-års fødselsdag d. 17. 

september fremstilles 

plakater med et bestemt 

budskab 

At fremstille et udtryk hvor en bestemt hensigt og 

modtagerens behov er indtænkt 

At kunne kobinere tekster og billeder i et forståeligt layout 

Eleven udvikler kommunikative kompetencer 

Eleven kan begrunde og forklare, hvordan han/hun er nået 

frem til det endelige udtryk 

Uge 38 

Krebs’ fødselsdag 

  

Uge 39 - 40 - 41 

Billedanalyse - 

computerspil 

 

Undersøgelse af visuelle 

genretræk, tema og stemning 

Der arbejdes hen imod en 

PP-præsentation. 

 

Eleven kan anlysere billeder fra forskellige tidsperioder, 

kulturer og medier med vægt på nutidige billedutryk 

Eleven har viden om billedgenrer, billedkomposition og 

billedfunktion 

Ferie   

Uge 43 – 47 

 

Digital billedfremstilling 

”Hoved & hale” af 

Asger Schnack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med udgangspunkt i 

fortællingen ”Hoved & hale” 

arbejdes der med animation 

og bearbejdning af tekst til 

levende billeder 

 

Eleven kan fremstille billeder med forskellige 

udtryksformer samt teknikker herunder digitale teknologier. 

Eleven kan fremstille en digital billedfortælling 

Eleven har viden om storyboard 

Eleven har viden om enkle digitale animationsteknikker 

Uge 48 - 51 

Vårsalong - Temaet er i 

år ”Velkommen” 

Ungdommens Vårsalong er 

en forårsudstilling, der hvert 

år viser ung kunst (13-18 år) 

Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk 

Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt 
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Billedfremstilling- og 

billedkommunikation 

fra mange dele af Danmark 

samt Malmø. Ungdommens 

Vårsalong er Danmarks 

største kunstudstilling for 

unge. Udstillingen vises på 

Københavns Rådhus.  

Det er frit, hvordan temaet 

bruges og fortolkes oghvilke 

materialer,der arbejdes med 

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i  

billedermed vægt på tematisering 

Uge 52 - 1 Ferie   

Uge 2 –5 

Vårsalong 

Billedfremstilling- og 

billedkommunikation 

  

Uge 6 

Billedpræsentation 

Værkerne udstilles og 

præsenteres i 

billedkunstlokalet inden 

indlevering 

Vi byder interesserede 

velkommen til en pop-up 

udstilling og præsentation af 

værkerne 

At kunne begrunde valg og fravalg i billedprocesser 

At kunne præsentere vejen fra skitse til færdigt værk 

gennem eksperimenter 

 

Uge 7 Ferie   

Uge 8 – 14 

 

Besøg på kunstmuseum 

Billedanalyse- og 

fremstilling 

Motiver i kunsthistorien 

 

 

 

 

Oplevelse af udstillingen 

danner udgangspunkt for 

den praktiske 

billedfremstilling 

 

 

Elevens horisont udvides 

Eleven opnår forståelse af forskelle og ligheder på tværs af 

tid og sted  

Eleven kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder 

Gennem sanseoplevelser udtrykker eleven sig gennem eget 

billedudtryk 

 

Uge 15 Ferie   

Uge 16 – 25 

 

Tema: Dyr og 

dyrevelfærd 

 

 

Kan billedfremstilling 

bidrage til en bredere 

forståelse af dette tema? 

 

Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk 

Eleven kan eksperimentere med udtryksformer, teknikker 

og materialer med vægt på tematisering 

Eleven kan skitsere og beskrive en visuel proces fra ide til 

færdigt værk. 

Uge 26 

Billedpræsentation 

Opsætning af 

sommerudstilling  

  

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
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