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Lån på skolens bibliotek: Lille kunsthistorie af Peter Michael Hornung 
Frit tilgængeligt på nettet med UNIlogin: dansk.gyldendal.dk (ARTline) 
 

Uge  Aktivitet Mål 

32  
Tegning 
Forhistorisk 
 

Introduktion til faget og årsplanen 
Foldebog 

Eleven får kendskab til 
kunsthistorien 
 

33  
Egyptisk, græsk, romersk 
 

Foldebog:  
Egyptisk udfoldningsbillede med bl. a. 
betydningshieraki og dyremotiv 

Eleven får kendskab til 
kunsthistorien 

34 
Vikingetiden, Gotikken 
 

Zendoodling med vikingetiden som 
inspiration  

Eleven får kendskab til 
kunsthistorien 

35 
Renæssancen, barokken, 
rokoko 

Tegneudflugt til Rosenborg Slot Eleven får kendskab til 
kunsthistorien 

36 
Nyklassicismen,  

Billedsamtale på SMK: Den sårede 
filoktet af N. A. Abildgaard  

Eleven får kendskab til 
kunsthistorien 

37 
Romantikken, realismen 

Romantisk collage Eleven får kendskab til 
kunsthistorien 

38 
Impressionismen, 
ekspressionismen, 
kubismen 

Akvarelmaleri Eleven får kendskab til 
kunsthistorien 

39 
Surrealismen, abstrakt, 
action painting 
 

Abstrakt maleri Eleven får kendskab til 
kunsthistorien 

40 
Popart 
 

Popart-kartoffeltryk Eleven får kendskab til 
kunsthistorien 

41 
Nutid, fremtid? 

Statens Museum for Kunst Eleven får kendskab til 
kunsthistorien 
Eleven kan undersøge 
samtidskunstens funktion og 
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potentiale i samfundet 

42 Efterårsferie   

43: 
Keramikskulptur 

Introduktion til materialet og idéudvikling 
Modellering og overfladearbejde 

Eleven kan modellere og forme i 
materialet ler 
Eleven kan fremstille en skulptur 
ud fra egen planlægning 
Eleven har kendskab til 
tredimensionelle billeder 

44 – 45 
Elevpræsentationer 

Hver elev vælger selv en kunstner, som 
de forbereder en multimodal 
fremlæggelse om. 

Eleven kan undersøge en kunstners 
kendetegn, virkemidler og udtryk 
og tilrettelægge en multimodal 
præsentation 

46 
Keramik, fortsat 

Keramikken glaseres og brændes Eleven kan fremstille en skulptur 
ud fra egen planlægning 
Eleven har kendskab til 
tredimensionelle billeder 

47 – 49 
Elevpræsentationer 
 

Hver elev vælger selv en kunstner, som 
de forbereder en multimodal 
fremlæggelse om. 

Eleven kan undersøge en kunstners 
kendetegn, virkemidler og udtryk 
og tilrettelægge en multimodal 
præsentation 

50 
Det lille juleværksted 
fremstiller... 

  

51 - 52 
Juleferie 

  

1 - 6 
Vårsalong 
Billedfremstilling 

Deltagelse i Ungdomsskolernes 
Vårsalong 
Samtale om årets tema for udstillingen 
Eget eksperiment og udtryk  
Billedfremstilling 

Eleven kan eksperimentere med og 
udtrykke sig i billeder med vægt på 
tematisering 
Eleven kan udtrykke ideer og 
betydninger visuelt 
Eleven kan føre en samtale om 
billedarbejdet, herunder forholde 
sig til, hvad billedet handler om, og 
hvem der skal se og bruge billedet. 

7  
Vinterferie 
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8 - 14 
FOKUS:  
Tegnekursus 

Arbejde med tegningens grundmetoder og 
teknikker. 
Tegneøvelser 
Fokus på forhold vedrørende kontraster, 
om ting der fremhæver hinanden, 
skravering, prikker og stregtykkelser. 

Eleven har viden om iagttagelses- 
og tegnemetoder 
Eleven kan tilføre tegninger 
stemning med lys og skygge 
Eleven har viden om 
tegneteknikker til at udtrykke lys, 
skygge og dybde i billeder 

15 Påskeferie   

16 Brobygning   

17 - 19 
FOKUS: 
Hovedværker på Den 
Hirschsprungske Samling 
 

Billedanalyse med udgangspunkt i 
hovedværker på Den Hirschsprungske 
Samling 
Elevpræsentationer og værkanalyse foran 
værkerne på museet 

Eleven kan kategorisere ud fra 
centrale perioder 
Eleven har viden om stilarter og 
formsprog 
Eleven kan genrebestemme billeder 
Eleven har viden om 
billedkulturens billedgenrer 
Eleven kan foretage en 
billedanalyse med fokus på bl. a. 
billedkomposition - og funktion 

20 
FOKUS: Miró 
 

Årets sommerudstilling har den spanske 
kunstner Joan Miró som fælles tema. Vi 
arbejder med kunstnerkendskab og 
fremstiller egne Miró-inspirerede værker i 
fx gips, akvarel og tus 

Eleven kan fremstille en skulptur 
ud fra egen planlægning 
Eleven har viden om stilarter og 
formsprog 
Eleven kan genrebestemme billeder 
Eleven har viden om 
billedkulturens billedgenrer 

21: Kr. Himmelfart   

22 – 23 
TEMA: Miró (fortsat) 

  

24 
Temaudstilling i salen 

  

 
 


