
Årsplan for faget Billedkunst i 1. - 2. klasse, 2018/19  
  
Emner: 
 

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

Solsikke 
Introduktion til faget. 
 
 
 
Uge 33-35  

● Opmærksomhed på egne og andres 
kreative evner. 

● Tro på og udvikle egne ideer i 
billedsproget. 

● Eksperimenter med teknikker og udtryk. 

Iagttagelse af rigtige blomster og 
billeder af blomster. 
Brug af skabeloner og frihånd. 
Brug af papir-, farve- og maleteknik.  
Evt.  Farveprøver og 
farveblandings-snurretoppe. 

Iagttagelse. Indtryk bliver til udtryk. 
Billederne udsmykker klassen - giver 
ejerskab, samhørighed og hygge til 
klasserummet.  
Samtale om fagets betydning, kunst 
og æstetik i  det nære samfund. 

Trolde 
 
Fællesfagligt forløb 
med dansk og 
musik. 
Uge 36-39 

● Kende udvalgte værker Kim Graham. 
● Opleve sammenhæng mellem kunst og 

kulturens fortællinger og myter. 
● Anvende naturens materialer til 

fremstilling af værker. 
● Få kendskab til apps og fotos i kreative 

arbejdsprocesser.  

Digitalt billedmateriale fra Internettet. 
Male trolde på fotos fra den danske og 
svenske natur. 
Evt. brug af billedbehandlingsprogram.  
Bruge naturens materialer i fremstilling 
af en troldefigur.  

Læse og lytte til fortællinger og 
musik. Danne indre billeder forud for 
Individuelt kreativt arbejde.  
Individuel præsentation for klassen. 
Udstilling for resten af skolen. 

Snedronningen 
 
Uge 43-51 
Selvfølgelig med tid 
til juleklip! 

● Kende H.C.As eventyr og omsætte dets 
stemninger til kunstneriske udtryk. 

● Anvende broderi som teknik. 
● Indgå aktivt med eget produkt i en 

større produktion. 

Stof og garn. 
Materiale- og farvevalg i 
overensstemmelse med den øvrige 
produktion. 

Broderiet indgår i kostumerne til 
årets Juleforestilling på Rådhuset. 

Nytårstegning 
 
Fællesfagligt med 
dansk. 
Uge 2  

● Udtrykke håb og ønsker for det nye år. 
● Anvend fortælleteknikker. 
● Anvende billedkunstneriske teknikker. 
● Udtrykke et personligt billedsprog. 

Se Dronningens nytårstale.  Derefter 
fælles ideudvikling og individuelt 
arbejde i billeder og ord. 
Tegn en af dine nytårsoplevelser. 
Benyt fortællebroen eller Tørresnoren: 
http://www.bogstavmusikanterne.dk/  

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

Mal til musik/ 
Carl Nielsen 

● Vække opmærksomheden 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.  

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

http://www.bogstavmusikanterne.dk/


Tværfagligt med 
musik.  
Uge 4-6 

● Få erfaring med en ekspressiv 
arbejdsproces.  

Indtryk bliver til udtryk.  Billederne udstilles. 

Huse 
 
 
 
 
 
 
Uge 8-15 

● Se på kunst og arkitektur. Få inspiration 
herfra.  

● Lytte til en historie og omsætte den til et 
fællesværk. 

● Samarbejde om fælles æstetik udtryk. 
● Eksperimenter med udtryk i tre 

dimensioner. 
● Udtrykke et personligt billedsprog med 

fokus på æstetik. 

Se på huse i lokalmiljøet. 
Se billeder af hundertwasser. 
Høre historien “Byen, hvor husene bytter 
plads” af Louis Jensen/Omme bag 
Klædeskabet. 
Inspiration fra “Kunst på en time”/Huse 
med englevinger. 
 

Aktiv deltagelse og kreativ 
medskabende. 
Indtryk, egne erfaringer og fælles 
ideudvikling bliver til et fællesværk, 
som udstilles. 

Se på kunst når 
lejligheden byder 
sig 

● Iagttage professionel kunst. 
● Finde forståelse og temaer i motivet. 
● Få inspiration til egne motiver. 

Besøge kunstmuseet Brands eller anden 
udstilling. 

Aktiv deltagelse i ekskursioner og 
samtaler, om det vi oplever og ser. 

Afsluttnde produkt 
Valg mellem 
klassiske temaer i 
faget. 
Uge 17-24 

● Valg og stillingtagen til tema og 
materialer. 

● Arbejde med egne ideer og eget udtryk. 
● Anvende billedkunstneriske teknikker.  

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: vilde dyr, portrætter, 
funktionel kunst.  

Udstilling af produkterne. Evt. ved 
Sommerafslutningen. 
 
Afslutningsvis Indgår hele klassen 
aktivt i oprydning og rengøring af 
Billedkunstlokalet. 

 

Fælles Mål 2009: 

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. 

Generelle betragtninger: 

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. 

Billedkunsttimerne kommer til at knytte sig tæt op af den øvrige undervisning. Primært dansk, kristendom og musik. 

Jeg forbeholder mig ret til at ændre i og føje til årsplanen. 
Gitte Grønne, august 2018. 

 


