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Indledning 
På Randers Realskole har vi i forbindelse med 
praksisfaglighed valgt at fokusere på valgfaget  
billedkunst. Vi har valgt, at ud over arbejdet med 
fagets kompetenceområder og mål, skal 
indholdet i undervisningen være i samskabelse 
med ”Innovation og entreprenørskab”, som også 
er en del af læseplanen i faget.  Se link. (punkt 
7.3) https://emu.dk/sites/default/files/2019-
08/GSK%20-%20L%C3%A6seplan%20-%20Billed-
kunst%20valgfag.pdf 
 
Fagets kompetenceområder og kompetencemål 
Fælles Mål i billedkunst består af tre Kompeten-
ceområder med tilhørende kompetencemål og 
færdigheds- og vidensområder. 
 
Kompetenceområder i billedkunstfaget 

Billedkommu-
nikation 
 

Billedanalyse Billedfremstil-
ling  

 
Disse kompetenceområder har vi i undervisnin-
gen samskabt med de fire komplementære og 
indbyrdes afhængige dimensioner for innovation 
og entreprenørskab: 
 

Handling 
 

Kreativi-
tet  
 

Omver-
densfor-
ståelse 

Personlig 
indstil-
ling.  
 

 
  

Oversigt over valgfagets kompetenceområder og 
kompetencemål 

Kompetence-
område 

Kompetence-
mål efter 8. 
klassetrin 

Færdigheds- 
og vidensom-
råder 

Billedfremstil-
ling 

Eleven kan 
eksperimen-
tere med ud-
tryksformer, 
teknikker og 
materialer 
med vægt på 
tematisering. 

Udtryksfor-
mer 
 
Materialer 
 
Skitsere  
 
Eksperimen-
tere  

Billedanalyse Eleven kan 
analysere bil-
leder fra for-
skellige tids-
perioder, kul-
turer og me-
dier med 
vægt på nuti-
dige billedud-
tryk 

Billedgenrer  
 
Billedkompo-
sition 
 
Billedfunktion 

Billedkommu-
nikation 

Eleven kan 
formidle egne 
projekter 
med visuelle 
udtryk. 

Visuel kom-
munikation 

 
Præsentation 

 
 
Praksisfagligt forløb i 7. og 8. klasse med valgfa-
get billedkunst 
Vi har på Randers Realskole valgt at bygge forlø-
bet i 7. og 8. klasse op i forskellige overordnede 
hovedområder. Hovedområderne vil være af for-
skellig karakter, så eleverne kommer omkring alle 
væsentlige kompetenceområder samt de forskel-
lige lag i billedkunstfaget. Samtidig er det vigtigt, 
at eleverne har opnået de kompetencer, der er 
gældende, så de kan gå til den afsluttende prøve i 
8. klasse. 
 
I forhold til de tre kompetenceområder videreud-
vikles de erfaringer og den viden, som elever har 
tilegnet sig gennem det obligatoriske forløb (se 
forløbsbeskrivelse fra 1.-6. klasse) 
 
Praksisfaglig undervisningslektion 
I forhold til valgfaget Billedkunst, har vi på Ran-
ders Realskole valgt, at vores elever fra skoleåret 
20/21 i 7. klasse har to ugentlige lektioner med 
praksisfaglighed. Ydermere har vi indlagt flere 
hele dage og uger, hvor der er tid til og fokus på 
at arbejde med innovation og entreprenørskab. 
Disse forløb varetages primært af dansklæreren i 
tæt samarbejde med skolens billedkunstlærere 
og et lærerteam, som er arkitekterne bag vores 
innovative projekter. 
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Praksisfaglighed i fagfaglig undervisning 
Da flere af kompetencemålene for billedkunst 
med fordel kan integreres i de fagfaglige fag, har 
vi valgt at kompetenceområder billedanalyse og 
billedkommunikation bliver en del af undervisnin-
gen i dansk og matematik i 7. klasse. Fordelen er, 
at eleverne får en bredere forståelse af faget bil-
ledkunst ved at få flere fagfaglige begreber sat 
på. Undervisningsforløbene i dansk og matematik 
er udarbejdet i tæt samarbejde mellem faggrup-
perne, så vi som skole sikrer os, at fagene på 
tværs understøtter hinanden. Endelig er det her 
også oplagt at inddrage naturfag i forhold til lys 
og farvelære.     
 
8. klasse 
I 8. klasse får eleverne to ugentlige billedkunst-
lektioner, så de ud over at arbejde tværfagligt og 
innovativt i fagene også bliver klædt på til den af-
sluttende prøve, hvor eleverne skal eksamineres i 
kompetenceområderne. Kompetenceområdet bil-
ledfremstilling vil især i 8. klasse være i fokus. Her 
vil eleverne både eksperimentere med udtryks-
former, forskellige teknikker og arbejde med ma-
terialer, som alle har tilknytning til en afsluttende 
prøve. Igennem de forskellige forløb får eleverne 
kendskab til de forskellige udtryksformer i billed-
kunstfaget, som igen er essentiel for processen, 
når eleverne skal præsentere deres årsudstilling 
afslutningsvis  
 
Innovation og entreprenørskab vil stadig være i 
fokus, da vi ønsker at elevernes produkter, som 
de udarbejder, skal have begge dimensioner ind-
arbejdet. Igennem hele forløbet i 7. og 8. klasse 
skal eleverne videodokumentere deres proces og 
udvikling gennem faget. Dette har til formål, at 
de kan reflektere over egen læring samt få en god 
feedback på de udfordringer i processen de even-
tuelt vil møde. Endelig forestiller vi os, at ud-
valgte dele af denne dokumentation skal indgå i 
deres respektive udstillinger til eksamen.  
 
Samarbejdet med Tradium 
De innovative og entreprenante arbejdsmetoder, 
som er en vigtig del i valgfaget, peger ligeledes 
frem mod erhvervsuddannelserne, og derfor er 
der i hele udskolingsforløbet et tæt og strukture-
ret samarbejde med Tradium i Randers. Flere af 

projekterne foregår på Tradium, hvor materiale-
kendskab og værkstedlære er i fokus. Dermed får 
eleverne også mulighed for at se de forskellige 
værksteder samt de arbejdsmetoder, som er gæl-
dende på en erhvervsuddannelse. 
 
Prøven i Billedkunst  
Prøven i billedkunst består af en reflekterende 
billedsamtale om billedprojekt og årsudstilling 
mellem lærer, censor og elev/gruppe. Til den re-
flekterende billedsamtale gives: 

• 1 elev:  25 minutter 
• 2 elever i gruppe: 35 minutter 
• 3 elever i gruppe: 45 minutter   

Inkl. karakterfastsættelse. 
 
Model for prøveforløbet 
Del A) 60 min. 
Lodtrækning af prøveoplæg, enkelt- eller gruppe-
vis.  
Eleverne påbegynder research og skitseproces 
som indledning til det praktiske billedprojekt 
 
Del B) 10 undervisningslektioner à 45 min. 
Elevene arbejder med den praktiske del af billed-
projektet. Billedprojektet skal færdiggøres inden 
for de 10 undervisningslektioner. 
Læreren opbevarer billedprojektet på skolen. Års-
udstillingen sættes op. 
 
Del C) (se afsnittet prøven i billedkunst) 
Billeprojektet og årsudstillingen præsenteres en-
kel - eller gruppevis under prøven. 
 
Før prøven – trin for trin: 
Tilmelding til prøven  
Ved afslutningen af undervisningen af faget skal 
skolen meddele Børne- og Undervisningsministe-
riet (senest 1. dec. i forbindelse med sommerter-
min og 1. okt. i forbindelse med vintertermin), 
hvilke hold/elever der skal til prøve.  
 
Undervisningsbeskrivelse  
Læreren udarbejder en undervisningsbeskrivelse, 
som udleveres til eleverne, inden eleverne træk-
ker udtryksform. Undervisningsbeskrivelsen om-
fatter oplysninger om undervisningen inden for 
hvert af de tre kompetenceområder: 

• Billedfremstilling 
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• Billedanalyse 
• Billedkommunikation 

Der anføres i undervisningsbeskrivelsen oplysnin-
ger om organiseringsform. Herunder beskrives 
det, hvordan undervisningen har været organise-
ret, individuelt eller i grupper og hvilke arbejds-
former, der har været brugt, åben-skole aktivite-
ter, ekskursioner, mv. Desuden kan man her til-
kendegive graden af elevernes medindflydelse på 
valg af indhold og temaer samt arbejds- og un-
dervisningsformer.  
 
Undervisningsbeskrivelsen skal for censor være 
overskuelig og nem at læse i forhold til, hvordan 
der er arbejdet med de tre kompetenceområder.  
 
En fyldestgørende undervisningsbeskrivelse er 
også med til at give eleverne et overblik, både 
over deres undervisningsforløb og det faglige 
stof, der er gennemgået.  
 
Det kan være hensigtsmæssigt, at lade årsplanen 
for 7. og 8. klasse – og den deraf planlagte og 
gennemførte undervisning – danne grundlag for 
undervisningsbeskrivelsen. Beskrivelsen kan op-
bygges ud fra, hvilke kompetenceområder og 
færdigheds- og vidensområder, der har dannet 
grundlag for undervisningsforløbene samt af-
spejle progression i indholdet.  
 
Udarbejdelsen af undervisningsbeskrivelsen kan 
finde sted løbende efter hvert afsluttet undervis-
ningsforløb. 
 
Læreren formulerer prøveoplæg 
Ud fra et lærerdefineret tema formulerer læreren 
et prøveoplæg, der består af en tematisk bil-
ledopgave med evt. billedbilag til inspiration til 
opgaven. Eleverne trækker en lærerdefineret ud-
tryksform. Dvs. alle eleverne får det samme tema 
men trækker en lærerdefineret udtryksform. 
 
Prøveoplægget må ikke indeholde et tema, som 
eleverne har arbejdet med i undervisningen. De 
mulige udtryksformer, der kan trækkes lod om, 
skal eleverne have arbejdet med i løbet af under-
visningen i valgfaget. Den definerede udtryksform 
kan, hvis eleven ønsker det, kombineres med en 
anden selvvalgt udtryksform. Hvis den udtrukne 

udtryksform fx er skulptur, kan eleven vælge at 
kombinere denne med fx installation eller en an-
den udtryksform som supplement til den bundne 
udtryksform. 
 
Hver elev skal kunne vælge mellem mindst fire 
udtryksformer i lodtrækningen. Et valgfagshold 
består fx af 25 elever, som vælger at fordele sig 
således: 
 
2 elever går op individuelt i alt 2 elever  
3 grupper af 2 elever  i alt 6 elever  
5 grupper af 3 elever  i alt 15 elever  
10 eksaminationer  I alt 25 elever  
 
10 eksaminationer giver 10 prøveoplæg med et 
fælles lærerdefineret tema. Udtryksformerne i 
prøveoplægget kan fx fordele sig på følgende ud-
tryksformer: Tegning, grafik, maleri og collage. 
 
Idet eleverne skal have fire valgmuligheder, for-
deler prøveoplæggene sig som vist nedenfor. Ele-
verne trækker hver sit prøveoplæg med det 
samme tema men med hver sin udtryksform, in-
dividuelt eller gruppevis, efter tur. Det vil sige, at 
der er fire mulige prøveoplæg til rådighed for alle 
elever, individuelt eller gruppevis. 
 
Eksempel på prøveoplæg 

Tema: 
Eks.  Krop 
og køn 

Beskrivelse af tema 

Opgaven: 
 

Med udgangspunkt i temaet krop 
og køn skal du, med anvendelse af 
den nævnte udtryksform, frem-
stille et billedprojekt med din for-
tolkning af temaet. Din udtryks-
form kan evt. kombineres med en 
selvvalgt udtryksform 

Krav til 
udtryks-
form 

Se ideer  

Krav til 
opgave-
løsningen 

Du skal udarbejde skitser og 
idéudkast til, hvordan du forestil-
ler dig at løse opgaven (tegninger, 
fotos, afprøvninger) 
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Der skal være sammen hæng mel-
lem tema, udtryksform og hensigt 
i dit færdige billedprojekt. 
 
Dit færdige billedprojekt skal isce-
nesættes, og præsenteres i sam-
menhæng med din mundtlige for-
midling af proces, intention og bil-
ledprojektets endelige udtryk  

Tidsplan Del A) 
Del B) 
Del C) 
Se afsnittet  
”Model for prøveforløbet” 

 
Udtryksformer 
Når eleverne har en idé, noget de vil fortælle om, 
eller noget de ønsker at formidle, kan dette gøres 
gennem forskellige udtryksformer. De forskellige 
udtryksformer giver eleverne forskellige virke-
midler, når de vil formulere sig om noget. 
 
Nogle udtryksformer rummer lyd, tekst og bille-
der. Nogle kommunikerer rumligt, andre over tid, 
nogle i to dimensioner, andre i tre. Nogle er inter-
aktive og bygger på deltagelse fra publikum, an-
dre er kun til at se på. 
 
Nedenstående er en kategoriseret oversigt over 
forskellige udtryksformer, som læreren kan an-
vende i prøveoplægget. Færdigheds- og videns-
områderne fra det obligatoriske forløb, tegning 
og grafik, maleri og collage, skulptur og arkitektur 
og digitale billeder kan indgå, men også samtids-
kunstens sammensatte og idébaserede udtryks-
former er relevante, hvis disse har været gen-
stand for valgfagsundervisningen. 
 
Udtryksformer giver en række muligheder for, 
hvordan eleverne kan arbejde i forskellige materi-
elle kategorier og på forskellige måder. I skemaet 
nedenfor er der knyttet et antal kategorier inden 
for de forskellige udtryksformer, som lærerne kan 
lade sig inspirere af, når de skal vejlede eleverne i 
valgfagsprøven. Listen nedenfor er ikke en ende-
gyldig liste, da der hele tiden kommer nye ud-
tryksformer. 
 

Tegning og 
grafik 

Maleri og 
collage 

Skulptur 
og arkitek-
tur 

Digitale 
billeder 

Plakat 
Tegneserie 
Serigrafi 
Stenciltryk 
Linoleums-
tryk 
Monotypi 
Koldnålsra-
dering 

Fresko 
Stilleben 
Portræt 
Landskab 
Decoupage 
Assemblage 

Relief 
Rundskulp-
tur 
Formgiv-
ning af byg-
ninger 

Billedbe-
handling 
Webgrafik 
Animation 
Computer-
spil 
Hjemmesi-
der 

 
Film Lyd Foto Perfor-

mance 
Reklame-
spots 
Kortfilm 
Animations-
film 

Lyd i sam-
menhæng 
med bille-
der 

Portrætfoto 
Iscenesat 
foto 

Liveperfor-
mance 
Videoper-
formance 
 

 
Installation Video 
Interaktive oplevelsesrum 
Landart 

Videoinstallation  

 
Prøveoplægget tager udgangspunkt i Fælles Mål, 
som har været genstand for undervisning i faget 
på 7. og 8. klassetrin. Prøveoplægget skal dække 
alle fagets tre kompetenceområder: billedfrem-
stilling, billedanalyse og billedkommunikation. 
Prøveoplægget skal give eleverne mulighed for at 
skitsere og arbejde undersøgende og eksperi-
menterende med et praktisk billedprojekt, som 
visuelt udfolder et givent tema. 
 
Prøveoplæggene skal kunne løses både gruppevis 
og enkeltvis. Alle elever skal kunne udføre opga-
ven. Opgaven skal være så bred, at den giver mu-
lighed for individuelle processer og løsningsmulig-
heder. Opgaven udformes, så den fagligt svage 
elev har mulighed for at løse den, samtidig med 
at der er udfordringer nok til den dygtige elev. 
 
Bilag til prøveoplægget  
Bilaget til prøveoplægget kan fx indeholde bille-
der og/eller link til video af udvalgte kunstneres 
værker med det samme tema. Læreren bør over-
veje, hvordan et evt. bilag med billeder kan inspi-
rere og støtte eleven bedst muligt i det indle-
dende research og skitsearbejde. 
 
Prøvens varighed 
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Prøven kan gennemføres individuelt eller i grup-
per bestående af 2-3 elever. For at eleverne kan 
gå til gruppeprøve, skal eleverne have trukket 
prøveoplægget sammen og have arbejdet fælles 
med billedprojektet ud fra prøveoplægget. Går 
eleverne til prøve gruppevis bør deres individu-
elle årsudstilling være placeret i umiddelbart 
nærhed af hinanden.  
Eksaminationen foregår som en reflekterende bil-
ledsamtale mellem elever, lærer og censor. Der 
gives følgende antal minutter til den reflekte-
rende billedsamtale mellem elev, lærer og censor 
inkl. karakterfastsættelse: 
 

Antal 
elever 

Antal minutter pr. elev til samtale 
inkl. karakterfastsættelse 

1 elev 25 minutter  
2 elever 35 minutter  
3 elever 45 minutter  

 
Den reflekterende billedsamtale om elevernes 
billedprojekter og årsudstilling er et vigtigt red-
skab for lærer og censor til at få indblik i elevens 
overvejelser over intention, udtryksform (er), ma-
terialer og iscenesættelse af færdigt billedprojekt, 
som tilsammen angår fagets kompetencemål og 
færdigheds og- vidensområder.  
 
I den reflekterende billedsamtale kan læreren 
støtte sig til forskellige billedanalysemodeller. 
Modellerne kan give læreren og eleverne ideer til 
hvilke spørgsmål, der kan stilles til billedprojek-
tets indhold. 
 
Gruppedannelse 
Eleverne kan enten vælge at gå til prøve individu-
elt eller i grupper bestående af 2-3 elever. Der 
bør skabes gode rammer omkring gruppedannel-
sesprocessen. Det kan være en fordel at opfordre 
eleverne til at danne grupper ud fra forskellige 
styrkesider, så gruppens medlemmer tager hen-
syn til og udnytter hinandens styrker, og at de 
samtidig støtter hinanden. Gruppedannelsen skal 
foregå forud for lodtrækningen af prøveoplæg.  
 
Der gives individuelle karakterer, selvom det er 
en gruppeprøve. Det betyder også, at hvis en elev 
i en gruppe ikke har præsteret det samme som 

gruppens øvrige medlemmer, må det ikke påvirke 
de andre negativt. 
 
Prøvelokale og ramme for årsudstillingen 
Det er vigtigt at sikre, at eleverne har adgang til 
relevante faciliteter i forbindelse med deres op-
gaveløsning og deres arbejde med det praktiske 
billedprojekt. Der skal være tilgængelige materia-
ler og udstyr til rådighed, som er relevante for 
opgaveløsningen. Fx skal der være en computer 
og en farveprinter til rådighed i forbindelse med 
elevens/gruppens eksperimenter, research og 
skitseproces samt et bredt udvalg af materialer 
og redskaber, der giver eleven/gruppen mulighed 
for at kunne løse opgaven eksemplarisk i forhold 
til den bundne udtryksform skitseret i prøveop-
lægget. 
 
Ligeledes bør der være en udstillingsvæg, en flyt-
bar tavle, montre, podie eller lignende til rådig-
hed for elevens/gruppens årsudstilling, så ele-
ven/gruppen har mulighed for at iscenesætte og 
præsentere deres billedprojekter ud fra overve-
jelser over modtager- og afsenderforhold. 
 
Omfanget af årsudstillingen bør være af en sådan 
størrelse, at det er muligt at se et eksemplarisk 
udvalg af elevens billedprojekter fra valgfagsun-
dervisningen, både plane, rumlige og digitale bil-
leder. Der bør være forskellige udtryksformer og 
materialer repræsenteret. Der kan kun udstilles 
skitser og billedprojekter, som er frembragt i 
valgfagsundervisningen i billedkunst. 
 
Definition af elevens ”billedprojekt” 
Resultatet af elevernes/gruppernes opgaveløs-
ning, med udgangspunkt i prøveoplægget, mun-
der ud i et færdigt billedprojekt. Definitionen af 
”billedprojekt” tager afsæt i det brede billed-
begreb, hvor billeder er forstået i ordets bredeste 
forstand og omfatter alle billedtyper, dvs. både 
plane, rumlige og digitale billeder, som fx tegning, 
grafik og maleri, rumlige billeder, som fx skulptur 
og installation samt digitale billeder, som fx vi-
deo, hjemmesider og computerspil. Billeder bety-
der i denne sammenhæng primært alle visuelle 
udtryk, som er lavet med det formål at kommuni-
kere og at udtrykke sig om noget og er derfor ikke 
specifikt knyttet til en kunsthistorisk forståelse af 
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begrebet. Billedprojekt forstås derfor som et visu-
elt udtryk, som eleven har fremstillet og udtrykt 
gennem en udtryksform og med en særlig inten-
tion i en bestemt kontekst. 
 
Information til læreren 
Eleverne skal inden prøven orienteres om prøve-
kravene, vurderingskriterier og prøvens forløb.  
 
Endvidere skal skolens leder sørge for, at eleven 
bliver bekendt med regler om udeblivelse fra prø-
ven, anvendelse af hjælpemidler, konsekvenser af 
at komme for sent samt klageprocedure og klage-
frister.  
 
Eleverne skal have en kopi af undervisningsbe-
skrivelsen samt en tidsplan, når den er klar. Prø-
ven foregår som en reflekterende billedsamtale, 
og eleverne skal derfor være forberedt på dialog 
mellem lærer, censor og elev/gruppen. Eleverne 
skal endvidere informeres om at de bedømmes 
individuelt samt at der gives én karakter til hver 
enkelt elev. 
 
Hjælpemidler  
Eleverne må medbringe og anvende egne noter 
og andre hjælpemidler, som de føler sig fortrolige 
med. 
 
Eleverne skal i den daglige undervisning opnå for-
trolighed med de hjælpemidler og redskaber, 
som anvendes i undervisningen, så de kan an-
vende dem til prøven.  
 
Når det gælder teknisk udstyr, computere og an-
dre hjælpemidler, der er til stede i begrænset 
omfang, må der ved opgaveformuleringen tages 
højde herfor, så der ikke opstår unødvendig ven-
tetid for eleverne. 
 
Bedømmelse 
Det er vigtigt, at prøven tilrettelægges med hen-
blik på at dokumentere graden af målopfyldelse i 
forhold til Fælles Mål. Det vil sige, at eleverne 
skal prøves i forhold til de kompetenceområder, 
kompetencemål samt færdigheds- og vidensom-
råder som er gældende for faget.  
 
Eleverne prøves i: 

• At kunne fremstille billeder og at kunne træffe 
begrundede valg i billedfremstillingen og herigen-
nem demonstrere praktiske færdigheder og krea-
tivitet.  
• Om der er tydelig sammenhæng mellem prøve-
oplægget, elevens skitserede idé, og billedprojek-
tets udtryksformer samt hensigt.  
• At kunne formidle en visuel proces fra skitse til 
færdigt udtryk og at kunne eksperimentere og af-
prøve forskellige udtryk med overvejelser overin-
tention.  
• At kunne begrunde valg af fremstillingsform, 
herunder valg af materialer, udtryksformer og 
teknologi. 
• Med faglige begreber at kunne præsentere eget 
billedprojekt med overvejelser over hensigt, af-
sender- og modtagerforhold samt valg af iscene-
sættelse af billedprojektet. 
• Med udgangspunkt i årsudstillingen at kunne 
præsentere centrale billedprojekter med overve-
jelser over billedgenrer, billedkomposition og bil-
ledets funktion.  
• at kunne sammensætte en repræsentativ og 
gennemarbejdet årsudstilling. 
 
Link til prøvevejledningen 
https://www.uvm.dk/-/media/fi-
ler/uvm/udd/folke/pdf19/nov/191129-proeve-
vejledning-i-valgfaget-billedkunst-obligatorisk-
proeve.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/nov/191129-proevevejledning-i-valgfaget-billedkunst-obligatorisk-proeve.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/nov/191129-proevevejledning-i-valgfaget-billedkunst-obligatorisk-proeve.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/nov/191129-proevevejledning-i-valgfaget-billedkunst-obligatorisk-proeve.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/nov/191129-proevevejledning-i-valgfaget-billedkunst-obligatorisk-proeve.pdf


 

 

Faget progression fra 1. – 6. klasse  
 
1. – 3. klasse Billedkunst 

Mål Teknik Eksempler 
Eleverne kan arbejde med kompo-
sition og farver 
 
Eleverne har kendskab til materia-
levalg   
 
Eleverne for en forståelse for værk-
stedskultur 

- Tegning 
- Foto  
- Collage 

 
Rummelige og plane billeder 

 
Læseplan – Værksted ”Værksted og design” 4. og 5. klasse 
4. klasse  

Mål Teknik  Eksempler  
Eleven kan udtrykke sig i plane, 
rumlige og digitale billeder 
 
Eleverne kan arbejde med kom-
position, opbygning og indhold 

- Tegning  
- Foto  
- Collage  

 

Landskab  
Bybilleder  
 

Eleven kan samtale om egne og 
andres billeder 

- Kunstudstilling  
- Kunstnere  

 

Perspektiver  
Iagttagelse  

Eleven kan kommunikere gen-
nem billeder 
 
Eleverne får en bevidstgø-
relse/omverdenforståelse via 
værker og medier 
 
 
 
Eleven kan udtrykke sig i plane, 
rumlige og digitale billeder 
 
Eleven kan samtale om egne og 
andres billeder  
 
Eleven kan kommunikere gen-
nem billeder 
 
Eleven har kendskab til design-
processen 
 
Eleven har materialekendskab  
 
Eleven kan pitche 

- Omsætte viden til udtryk  
- Fremstilling af rumlige 

konstruktioner  
- Sammenføjningsteknik-

ker  
- Farvelære (kolde og far-

ver) 
- Gips, ler, beton, genbrug, 

avis, støbning  
 

Billedsamtale om relevante 
kunstnere  

 
- Skitse til form, farvelære  

 
Idegenerering  

- KIE-modellen 
- Ide-ide  
- Design/bygge 
- Materialekendskab 

Evaluere/diskutere egne og an-
dres billeder  
 
Skulptur  
Farverige collager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opfindelser 

 



 

 

5. klasse 
Mål Teknik  Eksempler  
Eleven kan udtrykke sig i plane, 
rumlige og digitale billeder 

- Tegning  
- Foto  
- Collage  
- Nål og tråd/broderi  

 

Landskab  
Bybilleder  
 

Eleven kan samtale om egne og an-
dres billeder 

- Kunstudstilling  
- Kunstnere  

 

Perspektiver  
Iagttagelse  

Eleven kan kommunikere gennem 
billeder 
 
Eleverne lærer at samarbejde 
 
Eleven kan udtrykke sig i plane, 
rumlige og digitale billeder  
 
 
 
 
 
Eleven kan samtale om egne og an-
dres billeder 
 
 
Eleven kan kommunikere gennem 
billeder 
 
Eleverne får en forståelse af værk-
stedskultur 
 
Eleven har kendskab til designpro-
cessen  
 
Eleven har materialekendskab  
Eleven kan pitche 

Omsætte viden til udtryk  
 
 
Fremstilling af rumlige konstrukti-
oner  
Sammenføjningsteknikker  
Farvelære (kolde og farver) 
Gips, ler, beton, genbrug, avis, 
støbning 
 
Billedsamtale om relevante 
kunstnere  
 
 
 
 
 

- Skitse til form, farvelære  
 
 

 
 
Idegenerering, KIE-modellen, Ide-
ide, Entreprenante  
 
Design/opfinde  
Proces og produkt prøve 

Evaluere/diskutere egne og 
andres billeder   
 
 
 
 
 
 
Skulptur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Børn og sundhed  
 
 
 
Løvens hule 

 
 
 
6. klasse ”Innovation” 

Mål  Teknik Eksempler  
Eleven kan udtrykke sig i plane, 
rumlige og digitale billeder 

- Ler 
- Inddragelse af omgivel-

serne i billedfremstillin-
gen 

 

Eleven kan samtale om egne og 
andres billeder 

  



 

 

Eleven kan kommunikere gen-
nem billeder 
 
Eleven har kendskab til design-
processen 
 
Eleverne kan anvende videoblog 
(v-log), som dokumentation af 
designprocessen. 
 
Eleven har materialekendskab 
 
Eleven kan pitche 
 

 Billedbehandlingsprogram til pla-
kater 

Eleven kan udtrykke sig i plane, 
rumlige og digitale billeder 

- Tegning  
- Foto  
- Collage  
- 3D-collage alá Marianne 

Markvad 
 

Landskab  
Bybilleder  
 

Eleven kan samtale om egne og 
andres billeder 

- Kunstudstilling  
- Kunstnere  

 

Perspektiver  
Iagttagelse  

Eleven kan kommunikere gen-
nem billeder 
 
Eleven bliver bevidst om design-
processens fire trin(feltstudier, 
idegenerering, fabrikation, præ-
sentation) 
 
 

- Omsætte viden til udtryk Evaluere/diskutere egne og an-
dres billeder   

 
 
 
 
 
 
 

 


