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Fagformål
Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at opleve,
producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage,
reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.
Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale
billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre
visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig
gennem billeder og andre visuelle former.
I faget skal eleverne som deltagere i og medskabere af kultur og som del af
deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikle deres kundskaber om
kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.

KREATIV
KOMMUNIKATION
Kompetence område

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensmål

Faser
Rumlige udtryk

Kreativitet

Eleven har forståelse
for kunstens
mangfoldighed og kan
arbejde med at
udfordre sine egne og
andres grænser

1.

Eleven har viden om
Eleven har viden om
Eleven kan arbejde med
Eleven kan aktivt
rumlige figurer, rumlige
anvendelse af
opførelse af egne og
anvende og udvikle sine
virkemidler og rumlige
dramatiske virkemidler i
kreative evner
andres produkter
teknikker
teater og i film

Personlig udvikling

Kommunikation

Eleven kan anvende
og kombinere
udtryksformer i
formidlingen af et
tematisk projekt

1.

Musiske udtryk

Eleven kan anvende ikke- Eleven har viden om
sproglige udtryksformer i
muligheder for at
samspil med andre
udtrykke sig kropsligt

Mediekendskab

Kunstforståelse

Eleven kan fagligt
argumentere om egne
og andres billeder og
andre kunstneriske
udtryksformer

Eleven har viden om
udvalgte kunstneres
arbejde gennem besøg
på og uden for skolen
af/hos kunstnere og på
kunstmuseum

Tegning

Eleven har viden om
kortfilms opbygning og
Eleven kan anvende
Eleven kan arbejde med
Eleven har viden om
forskellige mediers
tegning ud fra ideer og
produktion af kortfilm og
tegneredskabers
målgrupper og
oplevelser som et
kan udtrykke sig gennem
muligheder i forhold til
kommunikationsformer kommunikationsmiddel
at udtrykke sig billedligt
forskellige medier
omkring afsendertil/med andre
modtager
Læseplan

Fagets indhold

Godkendt i Skoleafdelingen 1. august 2017

Eleverne får mulighed for at prøve sig selv af som skuespillere foran et kamera, når de skal lave kortfilm. De skal arbejde med alle aspekter inden for teater,
skrive stykke, lave musik, lave kulisser, optræde. De skal lære at bruge mediers og sprogets virkemidler.
I billedkunst skal de arbejde med at udtrykke sig i farver og billeder til malerier, plakater, fotos osv. De skal se på kunst og lade dig inspirere af kunstnere.
De skal arbejde med design, billedmanipulation og layout bl.a. på pc.
De får besøg af kunstnere og tager ud af huset for at se på kunst og se og deltage i kreative aktiviteter

