
Årsplan i billedkunst for 0. 1. Og 2. Klasse 2016/2017 
 

Vi arbejder hen imod ”Fælles Mål” efter 2. klassetrin:  

Billedfremstilling 

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder 

Billedanalyse 

Eleven kan samtale om egne og andres billeder 

Billedkommunikation 

Eleven kan kommunikere gennem billeder 

 

Strukturen 
Vi har ca. 40 elever fra 0. – 2. Klasse til 2 ”fuldtidsvoksne”, desuden deltager pædagog Sanne, når hun ikke har arbejdsopgaver i andre 
klasser. 
Eleverne arbejder sammen med store/lille makker (0. + 2. klasse), 1. klasse er makkere med hinanden. De sidder ved 6-mandsborde i 
faglokalet i kælderen. 
Vi stiller store krav til god klasseadfærd, da vi er mange elever samlet. 

Som udgangspunkt har vi to timer N/T og 2 timer billedkunst om onsdagen, men i perioder vil det ene fag fylde mere end det andet. Vi 

fører regnskab, så begge fag bliver vægtet lige meget. 

Undervisningen kræver ofte materialer, der ikke kan vaskes af tøjet, hvorfor det er vigtigt, at eleverne ikke har det nye, fine tøj på om 

onsdagen. 



 

 

 
Periode Emne Fælles mål Læringsmål Midler mm. Evaluering 
 
Uge 32   

 
Mapper 

 
Eleverne kan male ud fra 
ideer og oplevelser. 
 
Eleverne har viden om 
materialets anvendelse 
og udtryksmuligheder. 

 
Kan folde en mappe ud 
fra en 
arbejdsbeskrivelse til 
opbevaring af 
billedkunstprodukter. 
 
Kendskab til materialer, 
der hører til i 
billedkunstlokalet, da 
mappen skal udsmykkes 
med navn og tegninger af 
billedkunstmaterialer. 
 
 

 
A2 karton. 
Blyanter, tykke 
farveblyanter, sort 
tusch. 

 
Samtaler på klassen. 
 
Mapperne med 
dekoration. 
 
 
 

 
 
Uge 33 - 
35  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Farvelære 
Poul Klee 

 
 
Eleverne har viden om 
primær- og 
sekundærfarver. 
 
Eleverne kan 
kategorisere 
motivkredse og har 
viden om motivkredse. 
 
Eleverne har viden om 
enkel visuelle og 
skriftlige 
notatteknikker. 

 
 
Har viden om farvelære. 
 
Kan anvende farvernes 
virkemidler til at skabe 
en bestemt stemning. 
 
Kender primærfarverne 
og ved, de danner 
grundlag for sekundær-
farverne. 
 
Kendskab til Poul Klees 
udtryksform. 

 
 
Litt. ”Hvor kommer 
farverne fra.” Eva 
Matheka 
 
Kompendium 
omhandlende 
primærfarver og 
hvordan de blandes. 
 
Filiafarver og 
vandfarver – Neocolor 2. 
 
Baggrund på optapet 

 
 
Samtaler på klassen. 
 
Lille kompendium om 
primærfarver. 
 
Baggrunden til næste 
forløb. 
  
 
 
 
 



 
Eleverne kan udtrykke 
sig grafisk med våde og 
tørre farver. 
 
 

 
 
 

papir på tegnebræt. 
Tegnebræt, malertape, 
akrylmaling. 
 
https://tigerternet.wor
dpress.com/category/bil
ledkunst-ideer-til-born/ 
 

 
Uge 36   
 

 
Lejrskole på Jegindø 

  
 

 
 

 
 

 
Uge 37 - 
39 

 
Paul Pava og følelser 
(gemmes til julegave) 
 

 
Eleverne kan anvende 
viden om primær- og 
sekundærfarver. 

Eleverne kan samtale om 
billeders opbygning og 
indhold og har viden om 
billedopbygning, enkle 
fagord og begreber. 

Eleverne kan tegne ud 
fra ideer og oplevelser 
og har viden om 
tegneredskabers 
udtryksmuligheder. 

 

 
Kan male ud fra ideer, 
følelser og oplevelser.  

Være bevidst om udtryk 
og farvevalg. 

Kendskab til Poul Pavas 
streg/udtryksform. 

 

 
Baggrunde fra forrige 
forløb. Mønster med 
neocolor 1. Figur/er med 
sort akrylmaling. 
 
 

 
Samtaler på klassen. 
 
Malerierne med fokus på 
farver og de simple 
ansigtsudtryk. 
 
 

 
Uge 40 - 
41 
 
 
 
 

 
Rivebilleder med 
fantasidyr 
 
 
 
 
 

 
Eleverne kan fremstille 
en collage med et 
tematisk udtryk og har 
viden om materialers 
anvendelse og 
udtryksmuligheder.  

 
Kan rive kantede figurer 
og se mulighederne i 
dem. 

Kan lime til kanten, så 
figurerne ikke ”flaprer”. 

  
http://www.frubilledkun
st.dk/collage-1-klasse/ 
 
Neocolor 2, rivepapir 
med mønster, karton, 
limstift, tusch. 
 

 
Samtaler på klassen og 
processen. 
 
Udstillingen. 



 
 
 
 
 
 
 

Eleverne kan 
præsentere egne 
billeder på skolen og har 
viden om enkle 
præsentationsformer. 

Kan tegne op med sort 
tusch. 

Kan blande mønstre og 
farver. 

 
 

 
 

 
Uge 42 

 
Efterårsferie 
 
 
 

	   	  
 

 
 

 
 
 

 
43 - 50 
 

 
Julekrybbe, julepynt 
og snemænd i fugle- 
og frøperspektiv 

 
Kunne fremstille rumlige 
konstruktioner. 
 
Have viden om 
materialers anvendelses- 
og udtryksmuligheder. 
 
Have viden om 
sammenføjnings-
teknikker. 
 
Kunne fremstille en 
skulptur og have viden 
om skulpturteknikker. 
	  

	  
Kan lave små, men 
rimelig detaljerede 
figurer i ler. 
 
Kan arbejde og udtrykke 
sig kreativt ud fra en 
mytisk fortælling. 
 
Kan fremstille rumlige 
konstruktioner. 
 
Kunne tegne, klippe, 
folde og samle efter 
skabeloner. 
 
Kende til og kan arbejde 
ud fra perspektiver. 
 

 
Julekrybben med 
indhold: æggebakker, 
selvhærdende ler, filt, 
glimmer, piberensere, 
akrylmaling, 3D tape, 
paptallerkner mm. 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=kWq60oyrH
VQ 
 
https://tigerternet.wor
dpress.com/category/bil
ledkunst-ideer-til-born/ 
 

 
Samtaler på klassen. 
 
Produkterne. 

 
Uge 52 - 
53 

 
Juleferie 
 
 

    

      



Uge 1 – 6 
 
Uge 4 er 
emneuge 
 

Bennys badekar 
 Fisk fx folde 
bevægelige fisk, 
tegne naturtro fisk 
mm. 

Eleverne kan fremstille 
en collage med et 
tematisk udtryk og har 
viden om materialers 
anvendelse og 
udtryksmuligheder. 

Eleverne kan etablere en 
udstilling i fælles 
billedprojekter og har 
viden om 
udstillingsformer. 

 

Kan lave en collage med 
både papir og andre 
materialer. 

Kan arbejde ud fra et 
tema. 

Kan visuelt efterligne 
figurerne og stemningen 
fra filmen. 

 

http://filmcentralen.dk/
grundskolen/soeg?field_
section=288&sword=ben
nys+badekar&search_api
_views_fulltext=bennys+
badekar&type=All 
 
Karton, papir af enhver 
art, limstifter, farver, 
piberensere mm. 

Samtaler på klassen. 
 
Produkterne. 
 
 

 
Uge 7  

 
Vinterferie 
 

  
 

 
 

 
 

 
Uge 8 - 
12 

 
Cirkus 
Cirkusplakater 
(analyse af malerier 
med cirkustema) 

 
Eleverne kan samtale om 
billeders funktioner og 
har viden om 
billedmedier og deres 
funktioner. 

Eleverne kan aflæse 
centrale informationer i 
billeder. 

Eleverne kan udtrykke 
sig grafisk med våde og 
tørre farver. 
 
 

 

 
Kan formidle et budskab 
billedligt. 

Begyndende 
billedanalyse. 

Kunne male ud fra et 
tema. 

Kunne underbygge 
stemninger med 
farvevalg. 

 

 
A3 tivolikarton i hvid, 
pigment vandfarve, sort 
tusch. 

 
Samtaler på klassen. 
 
Udstilling. 

 
Uge 13 – 

 
Sten 

 
Have viden om digital 

 
Kan se muligheder i 

 
Stenbillede: lille 

 
Samtaler på klassen. 



20 
 
Uge 13 
er fore-
stilling 
 
Uge 14 
er 
emneuge 
 
Uge 15 
er påske-
ferie 
 
 
 

 fotografering. 

Kunne fremstille digitale 
billeder. 

Kunne bearbejde 
billeder digitalt. 

Eleverne har viden om 
digitale værktøjer til 
billedbehandling. 

 

forskelligt materiale. 

Kan bygge 3D billeder på 
lærred/træplade med 
sten. 

Kan arbejde med 
billedbehandling på pc. 

 

 

træplade, sten, 
limpistol, akrylmaling. 
 
Digitalt billede: sten, 
kamera, neocolor 1, sort 
tusch. 

 
Produkterne/udstillingen 
 

 
Uge 21 – 
25 
 
Uge 23 
er 
emneuge 
 

 
Frottagetryk 
Uhyggelige – 
hyggelige tryk 

 
Eleverne har viden om 
grafiske tegne- og 
trykmetoder. 

Eleverne kan fremstille 
en collage med et 
tematisk udtryk. 

Eleverne har viden om 
materialer anvendelses- 
og udtryksmuligheder. 

 

 
Kan udtrykke hygge og 
uhygge ud fra farvevalg 
og figur. 

Kan lave frottagetryk 
uden at ødelægge 
papiret. 

Kan finde gode 
materialer at trykke på. 

 
 Papir, filiafarvekridt, 
karton, limstifter, 
forskellige materialer 
med struktur, eleverne 
kan trykke på. 
 
 

 
Samtaler på klassen. 
 
Produkterne. 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 
Karin Mikkelsen og Sanne Aaberg 
	  


