
 

Klasse: 8. årgang  Skoleår:        BILLEDKUNST 2020/21 
Lærer Jane Riemann 

 
Der tages forbehold for ændringer, da en del af temaerne er vanskelige at tidsbestemme.  
 
De tre kompetencemål 

- Billedfremstilling 

Eleven kan eksperimentere med udtryksformer, teknikker og materialer med vægt på tematisering. 

- Billedanalyse 

Eleven kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder og kulturer med vægt på nutidige billedudtryk. 

- Billedkommunikation 

Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk. 

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet billedfremstilling 

- Udtryksformer 

- Materialer 

- Skitsere 

- Eksperimentere 

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet billedanalyse 

- Billedgenrer 

- Billedkomposition 

- Billedfunktion 

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet billedkommunikation 

- Visuel kommunikation 

- Præsentation 



 

  

Uge/måned Antal lektioner Kompetence- 
område(r) 

Undervisningsbeskrivelse Forløb/stofområde  Materialer 

Uge 34 1 lektioner   Introduktion til faget og 
fremlæggelse af årsplan 

 

  

UGE 35- 41 14 lektioner Billedfremstilling 
 
Billedkommunikation 
 

Der ses på teorien i 
kropsproportioner og kroppen i 
kunsten – prezi. Hermed opnås 
baggrundsviden. 
 
Der arbejdes med kultegning, 
Blindtegning og   
tids tegning. Evt. kun med fokus 
på hænder og fødder.  
 
Udarbejdelse af ”tape” krop eller 
hænder og fødder.  
 
 

”KROP OG 
BEVÆGELSE” 

 

Teori om kroppen i 
for at opnå viden om 
kropsproportioner.  
(Prezi) 
Kroppen i kunsten 
(Prezi) 
 
Blyanter 
Tape 
Vittawrap 
Lange linealer 
Kul 
Tegnepapir 
Evt. træplade 
 
 
Foto dokumentation 
 
 
 
 



 

Uge/måned Antal lektioner Kompetence- 
område(r) 

Undervisningsbeskrivelse Forløb/stofområde  Materialer 

Uge 43-45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 41-46 
 
Nb. 3D printer 
fra CFU lånt -
eventuelt 
besøg på 
Nykøbing 
Bibliotek på 
Fablab 

6 lektioner  anvende 
skulpturmetoder, 
som modellering, 
sammenføjning 
og udhugning. 

▪ anvende 
digitalkamera og 
scanner som 
skitseforlæg, 
illustration og 
dokumentation. 

▪ eksperimentere 
med teknikker, 
materialer og 
værktøjer. 

▪ fremstille værker i 
et samarbejde 
med andre. 

  

Vi tager til skov og strand, 
indsamler materialer. Der laves 
landart i grupper på stedet. 
Digitale fotos som 
dokumentation. 

”LANDART” 
SKOV OG STRAND 

Intro med fotos af 
landart fra nettet 
https://landartpraktik.
wordpress.com/  
 
Foto dokumentation 

https://landartpraktik.wordpress.com/
https://landartpraktik.wordpress.com/


 

Uge/måned Antal lektioner Kompetence- 
område(r) 

Undervisningsbeskrivelse Forløb/stofområde  Materialer 

Uge 46- 49 8 lektioner 
 
En dag på 
Fuglsang 
Kunstmuseum. 

Billedanalyse   
 
Billedkommunikation  

Der anvendes 
undervisningsmaterialer fra 
Fuglsang Kunstmuseum. 
 
Besøg på Kunstmuseet. 
 
 
Der arbejdes med digitale 
selvportrætter og 
billedredigering. 
 
Hvordan fremstilles mennesket 
hos Zhartmann? 
 
 

”KRISTIAN 
ZHARTMANN – 
KØN OG 
IDENTITET” 
 
Queer, kunst og 
lidenskab 

https://www.avformsh
op.dk/inspiration/160
40-digitale-
selvportraetter  
 
https://www.aabne-
samlinger.dk/fuglsan
gkunstmuseum/udstill
inger/kommende-
udstillinger/kristian-
zahrtmann-queer-
kunst-og-lidenskab/  
Elevernes 
mobiltelefoner. 
 
Foto dokumentation 
 

Uge 50-51  6 lektioner   BUFFER PERIODE TIL 
OPSAMLING.  

  

Uge 2-6 10 lektioner Billedanalyse 
Billedfremstilling 
Billedkommunikation  

 
Der arbejdes teoretisk med 
kunsthistorien fra Romantikken 
og Impressionismen.  
 
 

”SHAPESHIFTING”  https://kunstonline.dk
/kunst-historie/  
 
 
 Fra Romantikken til 
Impressionismen. 

https://www.avformshop.dk/inspiration/16040-digitale-selvportraetter
https://www.avformshop.dk/inspiration/16040-digitale-selvportraetter
https://www.avformshop.dk/inspiration/16040-digitale-selvportraetter
https://www.avformshop.dk/inspiration/16040-digitale-selvportraetter
https://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-udstillinger/kristian-zahrtmann-queer-kunst-og-lidenskab/
https://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-udstillinger/kristian-zahrtmann-queer-kunst-og-lidenskab/
https://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-udstillinger/kristian-zahrtmann-queer-kunst-og-lidenskab/
https://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-udstillinger/kristian-zahrtmann-queer-kunst-og-lidenskab/
https://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-udstillinger/kristian-zahrtmann-queer-kunst-og-lidenskab/
https://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-udstillinger/kristian-zahrtmann-queer-kunst-og-lidenskab/
https://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-udstillinger/kristian-zahrtmann-queer-kunst-og-lidenskab/
https://kunstonline.dk/kunst-historie/
https://kunstonline.dk/kunst-historie/


 

Uge/måned Antal lektioner Kompetence- 
område(r) 

Undervisningsbeskrivelse Forløb/stofområde  Materialer 

Der arbejdes i grupper ca. 4 
elever om et maleri. 
Udvælge et udsnit og 
eksperimentere med 
forstørrelse, materialevalg. Der 
skal fremlægges med teoretisk 
del og begrundelse for valg af 
udsnit. 

 
Gamle malerier fra 
loppemarkeder. 
Pensler.  
Akrylmaling. 
Svampe. 
Paletter. 
Cran D’asche farver. 
Foto dokumentation 
af valgte udsnit, selve 
maleriet og endeligt 
projekt. 
 

Uge 8 -14 14 lektioner Billedanalyse 
 
Billedfremstilling. 
 
Billedkommunikation.  

Vi tager til Nykøbing og ser på 
skulpturer.  
Hvad er funktionen?  
Materiale analyse, kunstner. 
Hvad vil kunstneren 
kommunikere til os? 
 
Der arbejdes med egen skulptur, 
et abstrakt værk med givne 
materialer,- træ, cement og 
ostevoks. 

”SKULPTUR- 
FORARBEJDNING 
OG UDTRYK” 

Tur til Nykøbing. 
 
https://nykoebingfalst
er-kunstforening.dk/  
 
 
Foto dokumentation. 
 
Træ, drivtømmer 
indsamles. 
 
Ostevoks. 
Cement.  
 

https://nykoebingfalster-kunstforening.dk/
https://nykoebingfalster-kunstforening.dk/


 

Uge/måned Antal lektioner Kompetence- 
område(r) 

Undervisningsbeskrivelse Forløb/stofområde  Materialer 

Uge 16- 19 8 lektioner Billedfremstilling. 
 
Billedkommunikation. 

Vi ser på streetart enten digitalt 
eller i byen, Næstved. 
Hvordan opstod denne kunst? 
Arbejde med streetart i Skovby 
og Stubbekøbing. 
 
Eventuelt dæksel kunst på trøjer 
eller poser.  

”STREETART”  https://www.naestved
.dk/Kommunen/Velko
mmenTilNaestved/D
KsHovedstadForStre
etart.aspx  
 
Eventuelt tur til 
Næstved. 
Foto dokumentation. 
Akrylmaling, kridt. 
 

Uge 20-26 12 lektioner  Endnu ikke planlagt forløb. 
 
Tegning, skitser, ?? 

  

2020/2021 Ideer: 
Popart 
Installations- 
kunst. 
Arkitektur. 
Mønstre fra 
hulemalerier til 
Islam. 
 
 

    

 

https://www.naestved.dk/Kommunen/VelkommenTilNaestved/DKsHovedstadForStreetart.aspx
https://www.naestved.dk/Kommunen/VelkommenTilNaestved/DKsHovedstadForStreetart.aspx
https://www.naestved.dk/Kommunen/VelkommenTilNaestved/DKsHovedstadForStreetart.aspx
https://www.naestved.dk/Kommunen/VelkommenTilNaestved/DKsHovedstadForStreetart.aspx
https://www.naestved.dk/Kommunen/VelkommenTilNaestved/DKsHovedstadForStreetart.aspx

