
 

 

Billedkunst i 7./8. kl.  2 timer/uge 

Jeg glæder mig til at have billedkunst med klassen i år. Da det er et 

eksamensfag for 8. kl., vil vi også bygge på det, eleverne har 

arbejdet med indtil nu og arbejde videre frem mod en god 

præsentation til foråret.  

For 7. kl. vil der være mere tid til at øve og opnå en god udvikling 

indenfor de enkelte arbejdsområder.  

Undervisningen vil som sidste år bygge på de 3 kompetencemål: 

Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med udtryksformer, 

teknikker og materialer med vægt på tematisering. 

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet 

billedfremstilling: 

Udtryksformer - Materialer - Skitsere – Eksperimentere 

 

Billedanalyse: Eleven kan analysere billeder fra forskellige 

tidsperioder og kulturer med vægt på nutidige billedudtryk. 

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet 

billedanalyse: 

Billedgenrer - Billedkomposition – Billedfunktion 

 

Billedkommunikation: Eleven kan formidle egne projekter med 

visuelle udtryk. 

Færdigheds- og vidensområder for kompetenceområdet 

billedkommunikation; 

Visuel kommunikation – Præsentation 



 

 

Årsplan for billedkunst i 7./8. klasse: 

Uge:   Emner: 

33  Koloni   

35  Introduktion til faget og fremlæggelse af årsplan. 

36 – 38  Tegninger med blyant og evt.kul: 

Portrætter, skygger, perspektiver, punkter og 

farver. 

39  Landart: Vi tager til stranden og arbejder med 

naturmaterialer. Dokumentation med fotos. 

40 – 41 Collager  

42  Efterårsferie 

43 – 45 Porcelænsmaling: Klima Verdensmålene på en 

tallerken. 

46 – 47  Skagens malerne. Akvarelmaling på lærred. 

(eleverne skal selv blande farver og finde nye 

nuancer).  

48 – 50  Digitale billeder: Multimediearbejde ud fra tema. 

  Emneopgaver i Paint og evt. 3D print. 

51    Juleafslutning 

52 – 01  Juleferie 

02 – 06 Reklamekunst – Graffiti:    Gruppearbejde om 

fremstilling af en plakat. Forskellige skrifttyper. 

Stærke farver!  

07  Vinterferie 



08 – 11 Rumlig figur:  Tankebobler med budskab udført i 

silkeskum.  

12 – 15 Abstrakt kunst: Akrylmaling på lærred:  Udsnit af 

et kunstværk. 

16  Påskeferie 

17 – 21  Eksamensopgave ud fra tema. 

22 – 24  Vi arbejder på en flot præsentation.   

25 – 26  Afslutning af året 

Der kan forekomme mindre ændringer i planen i løbet af året/ Udarbejdet af 

Lise Museth august 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


