
Årsplan for billedkunst i 1. 2. og 3. klasse 2020-21                                                     Udarbejdet af Pia Brock  
  
Faget kunst handler om at lære om farvelære, at producere kunst/værker samt at kunne tale om egne 
værker. At lære om og få kendskab til forskellige kunstnere samt kunstretninger/ -ismer. Og kunne 
genkende disses kendetegn og tilegne sig et sprog, hvormed man kan samtale om forskellige kendte 
kunstners værker.  
Der tages forbehold for ændringer.  
  

Uge/ Mdr.  Emne  Kompetancemål  Matrialer  

33 aug.  Lave små figurer m. m. af 
kugleskum.  
  
Lave sommerfugle af 
paptallerkner.   
=Sommerfugle mobiler.  
  
Vi maler mønstrer, farver 
på sten.  

Eleven kan fremstille 
rumlige konstruktioner.  
  
Eleven kan fremstille en 
skulptur.  
  
  
  
Eleven har viden om 
materialer og 
sammenføjningsteknikker 
til at skabe rumlige 
konstruktioner.  
  
  
Eleven har viden om 
skulpturteknikker  

Kugleskum  
  
  
Paptallerkner,piberensere, 
akrylmaling   
  
  
Runde glatte sten, 
Akrylmaling,  

Sep.  Vi laver Rumvæsner af 
toiletruller.  

Eleven kan fremstille 
rumlige konstruktioner.  
  
Eleven kan fremstille en 
skulptur.  
  
  
  
Eleven har viden om 
materialer og 
sammenføjningsteknikker 
til at skabe rumlige 
konstruktioner.  
  
  
Eleven har viden om 
skulpturteknikker  

Toiletruller, akrylmaling, 
piberensere, øjne, 
karton/pap, farvetpapir  

Okt.  Vi har om farvelære – 
Primære 
farver, sekundære farver 
og komplimentærfarver.   
  
Vi maler efterårsblade  

Eleven har viden om 
farveblanding 
samt anvendelse af enkle 
teknikker og redskaber.  
  
  

Akrylmaling, akvarelpapir.  
  
  
  
Akvarel, akvarelpapir, 
permanent marker (Sort)  



Nov.  Vi laver monster raslere  
  
Vi laver dyr  

Eleven kan fremstille 
rumlige konstruktioner.  
  
Eleven kan fremstille en 
skulptur.  
  
  
  
Eleven har viden om 
materialer og 
sammenføjningsteknikker 
til at skabe rumlige 
konstruktioner.  
  
  
Eleven har viden om 
skulpturteknikker  

Selvhærdende 
ler, Gudl spraymaling, 
grøn/rød- akrylmaling, 
svampe.  

Dec.  Vi laver monster raslere  
  
Vi laver dyr  
  
Vi laver iskrystaller af 
perler.  
  
Vi tegner små billeder af 
isbjørne.  

  Selvhærdende ler, Guld- 
spraymaling, grøn/rød- 
akrylmaling, svampe.  
  
Perler (hvide), perleplader  
  
Sort kardus, neocolor -
farver.  

Jan.  Vi laver astronaut 
billeder  

Eleven kan tegne ud fra 
idéer og oplevelser.  
  
Eleven har viden om 
farveblanding samt 
anvendelse af enkle 
teknikker og redskaber.  
  
Eleven har viden om 
skitsering og 
tegneredskabers 
udtryksmuligheder.  
  
Eleven kan samtale om 
billeders opbygning og 
indhold.  
  

Akrylmaling, sort kardus, 
karton, neocolor, magasiner  

Feb.  Påfugle tegninger  Eleven kan tegne ud fra 
idéer og oplevelser.  
  
Eleven har viden om 
farveblanding samt 

Sort kardus, neocolor  



anvendelse af enkle 
teknikker og redskaber.  
  
Eleven har viden om 
skitsering og 
tegneredskabers 
udtryksmuligheder.  
  
Eleven kan samtale om 
billeders opbygning og 
indhold.  
  

Marts  Påfugle tegninger.  
  
Intro til Matisse  
  
Collage, guitar -billeder 
inspireret af Matisse  
  
  

  
  
  
  
Eleven har viden om 
forgrund, mellemgrund og 
baggrund.  
  
Eleven har viden om 
materialers anvendelses- 
og udtryksmuligheder.  
  
 Eleven kan fremstille 
billeder i flere lag.  
  
  

Sort kardus, neocolor  
  
Magasiner, karton, aviser, 
farvet papir.  

April  Collage, guitar -billeder 
inspireret af Matisse  
  

  Magasiner, karton, aviser, 
farvet papir  

Maj  Fuglebilleder, birketræer  Eleven har viden om 
forgrund, mellemgrund og 
baggrund.  
  
Eleven har viden om 
materialers anvendelses- 
og udtryksmuligheder.  
  
 Eleven kan fremstille 
billeder i flere lag.  
  
  

Akvarel, akvarelpapir, 
karton, neocolor….  

Juni  Fuglebilleder, birketræer    Akvarel, akvarelpapir, 
karton, neocolor….  

        

        

  

  



 


