
Årsplan for faget Billedkunst i 1. - 2. klasse, 2017/18  
  
Emner: 
 

Mål:  Oplevelser og materialer:  Arbejdsformer, metoder 
og evaluering: 

Generelle arbejdsformer, 
metoder og evaluering: 

Introduktion til 
faget. 
Inspireret af Halfdan 
Rasmussens 
tekstunivers 
 
 
 
Uge 33-36  

● Opmærksomhed på egne 
og andres kreative evner. 

● Mod til udvikling af egne 
ideer og billedsprog. 

● Eksperimenter med 
teknikker og udtryk. 

● Samtale om fagets 
betydning, kunst og æstetik 
i  det nære samfund. 

Elevernes kreative udsmykning 
af hverdagsting.  
Brug af skabeloner og frihånd  
Udvalgte emner i klasselokalet 
udsmykkes (lærredspose og 
plancher). 
2. klasse:. Farveprøver og 
farveblandings-snurretoppe. 

Lytte til fortælling og 
musik. Danne indre 
billeder forud for 
Individuelt kreativt 
arbejde.  
Effekter i klassen 
udsmykkes - giver 
ejerskab, nytte og 
nydelse.  
 

Fremstilling: 
Eleven kan udtrykke sig i 
plane, rumlige og digitale 
billeder. 
Analyse: 
Eleven kan samtale om egne 
og andres billeder 
Kommunikation: 
Eleven kan kommunikere 
gennem billeder. 
(Fælles Mål 2009) 
 
Billedkunsttimerne kommer 
til at knytte sig tæt op af 
den øvrige undervisning. 
Primært dansk, kristendom 
og musik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mal til musik/ 
Nøddeknækkeren 
Tværfagligt med 
musik. 
Uge 37-39 

● Opmærksomhed på 
stemninger og billeder i 
musikken. 

● Udtrykke personligt 
billedsprog. 

Ekspressiv billedkunst. 
Når musikken flyver i rummet og 
alle tier, så danser billederne 
inde i hovedet.  
Indtryk bliver til udtryk. 

Turde give slip og lade 
musikken fortælle sin 
historie på papiret. 
 
Billederne udstilles. 

Find ro i uroer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge 43-50  

● Eksperimenter med udtryk i 
tre dimensioner. 

● Æstetik og balance. 
● Naturmaterialer i kunst. 
● Arbejde med egne ideer og 

eget udtryk. 

Kreative ophæng af plasticposer 
eller lign., der klippes op. Sættes 
sammen med hæfteklammer.  
 Fyldes ud med avispapir.  
Evt. ugler af efterårets blade. 
 
Uro/mobile af naturmaterialer fra 
stranden: hulsten, skaller, småt 
drivtømmer ol. Find balancen 
mellem delene i et ophæng af 
ståltråde eller grene. 

Blid musik til arbejdet. 
Find roen til fordybelse 
og koncentration om 
opgaven. 
Individuelt produkt 
udstilles og derefter 
tages med hjem. 
Måske kommer der en 
julegave ud af det? 
 
 
 



Nytårstegning 
 
Fællesfagligt med 
dansk. 
Uge 1  

● Udtrykke håb og ønsker for 
det nye år. 

● Anvende billedkunstneriske 
teknikker. 

● Udtrykke et personligt 
billedsprog 

Se Dronningens nytårstale. 
Derefter fælles ideudvikling og 
individuelt arbejde i billeder og 
ord. 

Individuel tale og 
præsentation af  tegning 
-> ophæng/udstilling.  
 

Jeg er optaget af, at 
eleverne holder fast i deres 
egen billedsprog og er 
nysgerrige og rummelige 
omkring egen og andres 
kreativitet, idet det er 
afgørende for deres tillid til 
egne kunstneriske evner og 
åbenheden over for 
kunsten.  
I deres kreative arbejde skal 
de gøre deres meninger 
bevidste og udvikle 
holdninger og æstetisk sans 
gennem kunst- og 
billedanalyse, debat, 
oplevelser med kunst og 
eget billedkunstnerisk 
arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg forbeholder mig ret til at 
ændre i og føje til årsplanen. 
 
Gitte Grønne 
August 2017. 

Fugle  
Silhuetter og collage 
 
Fællesforløb med 
den naturfaglig 
projektuge. 
Uge 3-6 

● Kende udvalgte værker af 
Johannes Larsen 

● Kende motivet i dansk 
kunst. Få inspiration herfra.  

● Anvende billedkunstneriske 
teknikker.  

● Udtrykke et personligt 
billedsprog med fokus på 
æstetik. 

Besøge Johannes Larsens 
museum i Kerteminde. 
Lave foderkugler og evt. et 
insektbo eller fuglehus. 
 

Aktiv deltagelse og 
kreativ medskabende. 
Individuelt produkt 
udstilles og tages med 
hjem. 
Udtrykke sig praktisk, 
kunstnerisk og kreativt - 
fællesfagligt med Dansk. 

Trolde 
 
Fællesfagligt forløb 
med dansk og 
musik. 
Uge 8-14 

● Kende udvalgte værker Kim 
Graham. 

● Anvende naturens 
materialer til fremstilling af 
værker. 

● Kendskab til apps og  fotos i 
kreative arbejdsprocesser.  

Digitalt billedmateriale fra 
Internettet. 
Fotos fra den svenske natur. 
Billedbehandlingsprogrammer. 

Individuel præsentation 
for klassen. 
Udstilling for resten af 
skolen. 

At tænke som en 
stjerne 
Fællesfagligt med 
dansk og 
kristendom. 
Uge 15-20 

● Kende symboler og motiver 
i dansk kunst. Få inspiration 
herfra.  

● Anvende billedkunstneriske 
teknikker.  

● Udtrykke et personligt 
billedsprog. 

Elevbøger til låns fra CFU 
“At tænke som en stjerne” af 
Lena Bülow-Olsen og Karin Hald. 
Bogen inviterer til at forundres, 
gruble og udtrykke sig i ord og 
billeder.  

Individuel præsentation 
for klassen og evt. i 
forbindelse med 
morgensang for resten 
af skolen. 
Udstilling i “glasburet”.  

Afsluttnde produkt 
Valg mellem 
klassiske temaer i 
faget. 
 
Uge 21-25 

● Valg og stillingtagen til tema 
og materialer. 

● Opleve sammenhæng 
mellem kunst og kulturens 
fortællinger og myter. 

● Anvende billedkunstneriske 
og håndværksteknikker. 

Klassen vælger et tema og 
tilhørende materialevalg med 
fokus på æstetik og 
billedsprogligt udtryk ud fra det 
de har lært i løbet af året. 
Emner kunne være: huse, 
portrætter, funktionel kunst.  

Udstilling af 
produkterne. Evt. ved 
Dimissionsfesten. 
 
Indgå aktivt i oprydning 
og rengøring af 
Billedkunstlokalet. 

 


