
Årsplan for billedkunst i 1. og 2. klasse 2021-22                                                    Udarbejdet af Rebekka 

 

Faget handler om at lære om farvelære og forskellige kunstneriske udtryksformer. At producere egne 

værker og at kunne tale om dem samt reflektere over processer. 

Der tages forbehold for ændringer. 

 

Mdr. Tema Kompetencemål Materialer 
Aug./sep. Klippe/klistre 

landskaber (collager). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevens finmotorik 
styrkes. 
 
Eleven kan fremstille en 
collage med tematisk 
indhold. 
 
Eleven kan fremstille 
billeder i flere lag. 
 
Eleven har viden om 
forgrund, mellemgrund 
og baggrund. 

Karton 
 
Sakse 
 
Lim 

Okt. Male med forskellige 
typer af maling. 
Farvelære. 

Eleven kan male ud fra 
idéer og oplevelser. 
 
Eleven har viden om 
farveblanding samt 
anvendelse af enkle 
teknikker og redskaber. 
 
Eleven har viden om 
materialers anvendelses- 
og udtryksmuligheder. 
 

Akrylmaling 
 
Akvarelmaling 
 
Forskellige typer 
papir/lærreder/træ 
 
Pensler 

Nov. I fællesskab designe og 
konstruere en pap-by 
med huse, træer, 
mennesker, mm. 
 

Elevens finmotorik 
styrkes. 
 
Samarbejde: eleven kan 
samtale om opbygning og 
indhold. 
 
Eleven kan fremstille 
rumlige konstruktioner. 
 
Eleven har viden om 
materialer og 
sammenføjningsteknikker 

Pap, flamingo, vat, etc. 
 
Sakse 
 
Limpistoler 
 
Akrylmaling 
 
Pensler 
 



til at skabe rumlige 
konstruktioner. 
 
Eleven har viden om 
farveblanding samt 
anvendelse af enkle 
teknikker og redskaber. 
 

Dec./jan. Forme figurer af ler + 
male dem (julegaver). 
 
Fortsættelse med at 
producere lerkunst 
med mulighed for, at 
skabe noget til sig selv. 

Eleven kan fremstille en 
skulptur.  
 
Eleven har viden om 
skulpturteknikker. 
 
Eleven har viden om 
materialers anvendelses- 
og udtryksmuligheder. 
 
Eleven har viden om 
farveblanding samt 
anvendelse af enkle 
teknikker og redskaber. 
 

Selvhærdende ler 
 
Redskaber 
 
Akrylmaling 
 
Pensler 

Feb. Lave mosaik på 
forskellige flader (både 
træplader og 
urtepotter). 

Eleven kan fremstille en 
collage med tematisk 
indhold. 
 
Eleven kan fremstille 
billeder i flere lag. 
 
Eleven har viden om 
skulpturteknikker. 
 
Eleven har viden om 
materialers anvendelses- 
og udtryksmuligheder. 
 

Mosaikfliser og -sten 
 
Lim/limpistoler 
 
Mosaik-filler 
 
Træplader 
 
Urtepotter 

Mar./apr. Tegne forskellige 
udtryk (bl.a. 
selvportrætter) m. 
forskellige 
tegnematerialer og 
forskellige 
tegnestile/teknikker. 

Eleven kan tegne ud fra 
idéer og oplevelser. 
 
Eleven kan tegne 
helheder og detaljer ud 
fra iagttagelsen. 
 
Eleven har viden om 
iagttagelses- og 
tegnemetoder. 
 

Blyanter 
 
Oliekridt 
 
Kul 
 
Fineliners 
 
Forskellige typer af papir 



Eleven har viden om 
skitsering og 
tegneredskabers 
udtryksmuligheder. 
 

Maj Samle, tegne og male 
på sten (bl.a. lave sjove 
”dyr”). 
 
 

Eleven kan fremstille 
billeder i flere lag. 
 
Eleven kan male ud fra 
idéer og oplevelser. 
 
Eleven kan fremstille en 
skulptur. 
 
Eleven har viden om 
materialers anvendelses- 
og udtryksmuligheder. 
 

Sten 
 
Posca tuscher 
 
Akrylmaling 
 
Limpistoler 

Jun. Arbejde med tryk. 
 

Eleven kan udtrykke sig 
grafisk. 
 
Eleven kan fremstille 
billeder i flere lag. 
 
Eleven har viden om 
enkle grafiske 
trykmetoder. 
 
Eleven har viden om 
farveblanding samt 
anvendelse af enkle 
teknikker og redskaber. 
 

Trykplade 
 
Valse 
 
Skære- og mejsleværktøj 
 
Tryksværte 
 
Malerlærred 
 
 

 


