
Billedkunst 3. klasse 

 

Side 1 af 2    

Måned Forløb Antal 
lektioner 

Kompetencemål og færdigheds- og 
vidensområder 

Læringsmål 

August-
oktober 

Hvad øjet ser 13 Billedfremstilling 
• Tegning og grafik (fase 1)  
• Tegning og grafik (fase 2)  
 
Billedanalyse 
• Billedkomposition (fase 1) 
 
 

• Jeg kan iagttage en genstand og tegne den.  
• Jeg kan anvende udvalgte tegneteknikker.  
• Jeg kan tegne med forskellige tegneredskaber.  
• Jeg kan fortælle om balance i min tegning 

Hvor leret gror 13 Billedfremstilling 
• Maleri og collage (fase 2)  
• Skulptur og arkitektur (fase 2)  
 
Billedkommunikation  
• Udstilling og formidling (fase 3) 
 
 

• Jeg kan glasere min lermodel efter rette anvisninger. 
• Jeg kan lave en model i ler.  
• Jeg kan kende forskel på natur og kultur. 

November- 
december 

Fra kunstværk til digital 
tegneserie 

14 Billedfremstilling 
• Digitale billeder (fase 1)  
• Digitale billeder (fase 2)  
 
Billedanalyse 
• Billedfunktion (fase 2) 
 
 

• Jeg kan bruge programmet Pixton til at lave min egen 
tegneserie. 
• Jeg kan lave et storyboard.  
• Jeg kan forholde mig til det samme kunstværk i to 
forskellige kontekster. 

Januar- 
marts 

Alexander Calder 12 Billedfremstilling 
• Skulptur og arkitektur (fase 3) 
 
Billedanalyse 
• Billedgenrer (fase 2) 
 
 

• Jeg kan bruge min viden om Alexander Calders måde 
at arbejde på i mine egne værker. 
• Jeg kan forklare, hvad en stabile og en mobile er. 
 



Billedkunst 3. klasse 

 

Side 2 af 2    

April- 
juni 

Når kunstnere vil sige noget 14 Billedfremstilling  
• Maleri og collage (fase 1)  
 
Billedkommunikation  
• Udstilling og formidling (fase 3)  
 
Billedanalyse  
• Billedgenrer (fase 2) 
 
 
 
 

• Jeg kan lave en stencil.  
• Jeg kan finde på et budskab, der fortæller noget.  
• Jeg kan fortælle, hvad der kendetegner streetart. 

Annas pasteller 16 Billedfremstilling 
• Maleri og collage (fase 2)  
 
Billedanalyse  
• Billedgenrer (fase 1)  
• Billedkomposition (fase 1) 
 
 
 
 

• Jeg kan lave mine egne pastelfarver.  
• Jeg kan genkende og beskrive værker lavet af Anna 
Ancher.  
• Jeg kan fange lyset i et digitalt billede 

 


