
Årsplan i billedkunst for 1. og 2. Klasse 2017/2018 
 

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. 22 elever fra 1. - 2. klasse. 
Eleverne arbejder sammen med store/lille makker (1. + 2. klasse). De sidder i firemands-grupper i faglokalet i kælderen. Det 
faglige spænd er stort, så de ældste elever har medansvar for at hjælpe de yngste med læsning og opgaveløsning. 
Vi stiller store krav til god klasseadfærd, da vi er mange elever samlet. 

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/billedkunst/1-2-klasse/billedfremstilling
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/billedkunst/1-2-klasse/billedanalyse
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/billedkunst/1-2-klasse/billedkommunikation


Som udgangspunkt har vi 1½ times N/T og 1½ times billedkunst om torsdagen. I perioder vil det ene fag fylde mere end det 
andet. Vi fører regnskab, så begge fag i sidste ende 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 torsdagen. 

 

 

 
Periode Emne Fælles mål Læringsmål Midler mm. Evaluering 
 
Uge 33   

 
Mapper 
 
Makkerne og 
pladserne 
introduceres.  

 
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 34 - 
39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hvordan lærer man 
at tegne 
 
(Karin på kursus 
torsdage i uge 34, 36 
og 38) 
 
 
 

 
 
Kan tegne ud fra ideer og 
oplevelse og har viden om 
tegneredskabers 
udtryksmuligheder. 
 
Kan udtrykke sig grafisk 
med våde og tørre farver 
og har viden om grafiske 
tegne og trykmetoder. 
 
Kan samtale om billedets 
opbygning og indhold og 
har viden om 
billedopbygning og enkelte 
fagord og begreber. 
 
Kan præsentere egne 
billeder på skolen og har 
viden om enkle 
præsentationsformer. 
 

 
 
Kender formalfabetet 
og kan benytte det i 
praksis. 
 
Kan tegne med 
overlapning.  
 
Kan følge og forstå 
instrukserne i en 
tegnediktat. 
 
Kunne følge en billedlig 
tegneinstruktion. 
 
Stille krav til det 
visuelle i egne 
produkter – faglig 
stolthed. 
 

 
 
http://www.frubilledkun
st.dk/tag/1-klasse/ 
 
Tegnehæfter, 
farveblyanter, A4-papir, 
formalfabetet i 
skabelon-form, sorte 
tuscher, neocolor 2 (til 
baggrund). 

 
 
Samtaler i plenum. 
 
Hæfterne. 
 
Elevprodukterne. 
(Fugle – dag og ugler – 
nat) 
  
 
 
 
 

 
Uge 40 - 
43 
 

 
Genbrug  
 
Halloween 
 
(Uge 42 er 

 
Kan fremstille rumlige 
konstruktioner og 
skulpturer. 

Kan male ud fra ideer og 

 
Kan arbejde ud fra et 
tema og skabe 
stemninger, der passer 
til temaet. 

 
”Lygtemænd i 
kaffeposer” 
Kaffeposer, sakse, 
ståltråd, fyrfadslys 
 

 
Samtaler i plenum 
 
Elevprodukterne. 

http://www.frubilledkunst.dk/tag/1-klasse/
http://www.frubilledkunst.dk/tag/1-klasse/


efterårsferie) 
 
(Karin er væk torsdag 
i uge 41) 
 
 

oplevelser og har viden om 
primær- og sekundær-
farver.  

Har viden om 
billedopbygning og enkelte 
fagord og begreber. 

Kan tegne efter en 
skabelon og klippe 
præcist med en saks. 

Kende fagordenes 
betydning: primær-
farver, sekundær-
farver og silhuet. 

(baggrund til 
silhuetbillede males) 
Klippe halloweenpynt 
Akrylmaling i gul og 
orange, optapet A4 
papir, skabeloner, pap, 
sytråd 
 
Male silhuetbillede  
Optapede baggrunde, 
sorte tuscher. 
 

 
Uge 44 – 
45 
 
 
 
 
 

 
Genbrug 
 
Sko og vilde dyr 
 
 
(Karin er på kursus 
torsdag uge 44) 
 
 

 
Kan fremstille rumlige 
konstruktioner og har 
viden om 
sammenføjningsteknikker. 

Kan fremstille en skulptur 
og har viden om 
skulpturteknikker. 

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

 

 
Kan tænke abstrakt og 
kreativt og ”finde” et 
dyr i en gammel sko. 

Kan se muligheder i 
kasserede materialer. 

 
Gamle sko/støvler, 
akrylmaling, ”skrammel”, 
limpistoler 

 
Samtaler i plenum. 
 
Elevprodukterne. 

      



Uge 46  Emneuge    
 

 
 
 

 
Uge 47 - 
50 

 
Jul 
Julegaver 

 
Hemmeligheder 

 
derfor 

  
ingen 

 
info 

 
Uge 51 - 
52 

 
Juleferie 
 
 
 

	   	  
 

 
 

 
 
 

 
Uge 1 - 6 

 
Cirkus 
Cirkusplakater 
(analyse af malerier 
med cirkustema) 
 
(Uge 4 er klasseuge, 
uge 5 er Karin og 
Sanne på kursus) 
 
Uge 5 laves 
fastelavnsris og 
masker 

 
Kan samtale om billeders 
funktioner og har viden 
om billedmedier og deres 
funktioner. 

Kan aflæse centrale 
informationer i billeder og 
har viden om enkle visuelle 
og skriftlige 
notatteknikker. 

Eleverne kan udtrykke sig 
grafisk med våde og tørre 
farver og har viden om 
grafiske tegne- og tryk-

 
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. 
 
Elevproduktioner.  



metoder. 
 
Kan kategorisere 
motivkredse  og har viden 
om motivkredse.  

Kan præsentere egne 
billeder på skolen og har 
viden om 
præsentationsformer. 

 
 
Uge 7 
 

 
Vinterferie 
 

    

 
Uge 8 – 
11 
 

 
Påske 
 
Påskeæg, 
påskekyllinger og 
sølvpapirsfugle 
 
 

 
Kan fremstille rumlige 
konstruktioner og har 
viden om 
sammenføjningsteknikker. 

Kan fremstille en skulptur 
og har viden om 
skulpturteknikker. 

 

 
Kan lave modeller af 
udstoppede fugle, hvor 
proportionerne er 
rigtige. 

Kan ”kramme” i form. 

Kan anvende 
forskellige materialer 
kreativt. 

 

 
Påskeæg: 
Balloner, garn, lim. 
 
Påskekyllinger: 
pompon-forme, garn, 
rulleøjne, rød filt. 
 
Sølvpapirsfugle: 
Udstoppede fugle, 
flamingoæg, stanion, 
tape, ståltåd, grene, 
svæverammer (fra 
Harald Nyborg), 

 
Samtaler i plenum. 
 
Elevproduktionerne. 



limpistoler. 
 

 
Uge 12 
 
Uge 13 
 

 
Kristendomsuge 
 
Påskeferie 

    

 
Uge 14 – 
17 
 

 
Afrikas savanne 
 

 
Kan fremstille en collage 
med et tematisk udtryk 
og har viden om 
materialets anvendelse og 
udtryksmuligheder. 

Kan udtrykke sig grafisk 
med våde og tørre farver 
og har viden om grafiske 
tegne- og tryk-metoder. 

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

 

 
Kende fagordets 
betydning: mønster og 
kan lave en ramme med 
mønster. 

Kan lave en 
iagttagelsestegning 
med alle de små 
detaljer. 

Kan udvælge relevante 
farver i forhold til 
motiv. 

Kan udvælge farver til 
rammen, der ikke 
skæmmer motivet. 

  

 
Tape, tuscher, 
farveblyanter, neocolor 
2, blyanter. 

 

 
Uge 18 

 
Mors og fars dag 

  
derfor 

 
ingen 

 
info 



Hemmeligheder 

 
 
Uge 20 - 
25 
 
 
 
 

 
Sten  
Fars dag 
 
(Fars dag i uge 23) 
 
(Uge 24 er 
minisamfundsuge) 
 

 
Kan fremstille digitale 
billeder og har viden om 
digital fotografering. 

Kan bearbejde billeder 
digitalt og har viden om 
digitale værkstøjer til 
billedbehandling. 

 
Kan se muligheder i 
forskelligt materiale. 

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

Kan arbejde med 
billedbehandling på pc. 

 

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

 
Samtaler o plenum 
 
Elevprodukterne. 
 

 
Uge 26 

 
Afslutning af 
hængepartier og 
oprydning. 
 

 
 

  
  
 
 

 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 
Karin Mikkelsen og Sanne Aaberg 
	  


