Årsplan for Billedkunst

Skoleår: 2022 /2023

Lærer: Jeanette Rathe

Billedkunst med 7./8. årgang

Billedkunst er et valgfag, som man skal til prøve i, i slutningen af 8. klasse. Gennem året kommer vi til at arbejde med
følgende emner/temaer:

Uge

Lektio
ner

Forløb/andet

32

6

Velkommen
tilbage.

33-35

24

Ondskab - Det
hæslige og det
fremmede.

Kompetenceområde
og trinmål

Materialer

Etiske dilemma - spil

Vi skal arbejde med det onde, det
grimme, det uhyggelige ind for
kunstens verden.
Hvad gør det ved os som
mennesker?
Etik - hvor kommer ondskaben fra?
Er man født ondt eller bliver det
skabt?

Kvium
William Blake
Goethe
Frederik Næblerød

Noter

Uge

Lektio
ner

Kompetenceområde
og trinmål

Forløb/andet

Materialer

36
BERLIN
TUR
37-38

39-41

12

18

Ondskab - Det
hæslige og det
fremmede.

Klimaplakaten
At flytte
grænser.

●

Vi skal arbejde med det
onde, det grimme, det
uhyggelige ind for kunstens
verden.

●

Hvad gør det ved os som
mennesker?

●

Etik - hvor kommer
ondskaben fra?

●

Er man født ondt eller bliver
det skabt?

●

Jeg har kendskab til forskellige
typer af plakater

●

Jeg kan formidle et budskab ved
hjælp af tekst og billeder

●

Jeg kan målrette et budskab til
en specifik modtager

●

Jeg kan kommunikere om temaet
klima gennem en digital collage.

Kvium
William Blake
Goethe
Frederik Næblerød

https://billedkunst.gyldendal.dk
/valgfag/klimaplakaten

Noter

Uge

Lektio
ner

Kompetenceområde
og trinmål

Forløb/andet

Materialer

42
Efterårs
ferie
43-46

24

Klimaplakaten
At flytte
grænser.

●

Jeg har kendskab til forskellige
typer af plakater

●

Jeg kan formidle et budskab ved
hjælp af tekst og billeder

●

Jeg kan målrette et budskab til
en specifik modtager

●

Jeg kan kommunikere om temaet
klima gennem en digital collage.

https://billedkunst.gyldendal.dk
/valgfag/klimaplakaten

47
Teater
uge

48-50

18

Provokation Collage

Collage
Farver
Komposition
visuel kommunikation

https://billedkunst.gyldendal.dk
/valgfag/provokerende-collage-1

Noter

Uge

Lektio
ner

Kompetenceområde
og trinmål

Forløb/andet

Materialer

51-52
Juleferie
1-5

30

Provokation Collage

Collage
Farver
Komposition
visuel kommunikation

https://billedkunst.gyldendal.dk/
valgfag/provokerende-collage-1

6
Emne
Uge 6
(sex)

7
Vinter
ferie
8-11

24

Fart på i
tegneserier

●

●

Du kender til nogle af
tegneseriens billedsproglige
virkemidler
Du kan illustrere fart ved hjælp af
perspektiv, fartstreger, lydord og
-skyer

●

Fart og bevægelse,
skitsering og rentegning,
stribens virkemidler

Noter

Uge

Lektio
ner

Kompetenceområde
og trinmål

Forløb/andet
●
●

Materialer

Du kan fortælle en historie med
få billeder
Du kan udvikle, skitsere og
fortælle om din idé til andre.

●

12-13

12

Fart på i
tegneserier

●

●

●
●

Du kender til nogle af
tegneseriens billedsproglige
virkemidler
Du kan illustrere fart ved hjælp af
perspektiv, fartstreger, lydord og
-skyer
Du kan fortælle en historie med
få billeder
Du kan udvikle, skitsere og
fortælle om din idé til andre.

●

Fart og bevægelse,
skitsering og rentegning,
stribens virkemidler

●

14
Påskeferie
15-18

24

Afspærringer Installation &
skulptur

https://billedkunst.gyldendal.dk
/valgfag/afspaerret-omraade

Noter

Uge

Lektio
ner

Forløb/andet

Kompetenceområde
og trinmål

Materialer

Noter

19
Projekt
uge
20-22

18

23-24

12

Prøver i
billedkunst

25

6

Afslutningsuge

Afspærringer Installation &
skulptur

Årsplanen er vejledende. Ændringer kan forekomme.

https://billedkunst.gyldendal.dk
/valgfag/afspaerret-omraade

Ture ud af huset
Socialt samvær

