
 
 

Årsplan for faget Billedkunst i Gartneriet (0.-1. - 2. klasse) 2020/21  
 
Årsplanen for Billedkunst i Gartneriet er i dette skoleår tænkt ind i de øvrige fag, jvf. Årshjul for Gartneriet. Klik her og se den. 
I perioderne med Faglig Fordybelse knytter faget sig til dansk og matematik. 
I perioderne med Tværfaglig Temaundervisning knytter faget sig til temaet. 
Her følger en årsplan for hvilke billedkunstneriske teknikker vi i årets løb vil bruge for at opfylde fagets kompetencemål. 
  
Uge  Emne/Aktivitet 

 
Mål  Oplevelser og materialer:  Arbejdsformer, metoder og 

evaluering: 
Hele året  Logbog  ● Tegne ud fra ideer og oplevelser. 

● Tegne helheder og detaljer ud fra 
iagttagelser. 

Ugentligt tegner børnene og fortælle 
om en oplevelse fra ugen, der er gået. 

Individuel ud fra fælles oplevelser 
og samtaler. 

35-36, 
43-48, 
2-5, 
8-9, 
14-17 

Faglig fordybelse  ● Anvende teknikker i plane og rumlige 
billeder.  

● Udvikle egne ideer i billedsproget. 
● Lade sig inspirere af andres ideer. 
● Aktiv deltagelse og kreativ 

medskabende. 

Brug af forskellige redskaber.  
Farver, tusch og maling. 
Blyant, pensel, saks, lim. 
Skabeloner, iagttagelse og 
frihåndstegning. 

Ophænge og præsentere egne 
billede. 
Kende udstillingsformer. 
Kende enkle 
præsentationsformer. 

37-38  Skoven  ● Kende Land art. 
● Anvende naturmaterialer i kunstart. 
● Eksperimentere med eget udtryk. 

Klassetur til skoven i Fruens Bøge. 
Sanseindtryk og naturmaterialer bruger 
vi i billedkunstnerisk  kreativ udfoldelse.  

Billeddokumentation i digitale 
billeder. 

39-40 
Projekt-  
uge 

Byen  ● Matematiske og litterære indtryk 
omsættes til billedkunstneriske udtryk. 

● Bruge kontrast og collage som teknik 
med fokus på motiv, farver og former. 

● Lægge mærke til kunstværker i byen. 

Billedkunstnerisk refleksion over 
spejlinger/symmetriakser og kontraster: 
Sort/hvid, glædeligt/sørgeligt, 
lys/skygge, abstrakt/realistisk. 

Fælles ideudvikling bliver til et 
fælles værk som udstilles. 
Samtale om fagets betydning, 
kunst og æstetik i det nære 
samfund/byen. 

49-51  Gamle dage  ● Fremstille og  bearbejde digitale 
billeder. 

● Fremstille en digital billedfortælling. 

Børnene dokumenterer deres 
oplevelser og arbejdsprocesser vha. 
digitale billeder.  

Billederne indgår løbende og ved 
forløbets afslutning, som en del af 
en udstilling. 

https://docs.google.com/document/d/1lDXsnMefOw2Q2CoYnogYZ35tphGm4s1k7S3PSfE2nzk/edit?usp=sharing


1  Godt nytår! 
 

● Anvende et personligt billedsprog i en 
serie af billeder. 

● Lave en foldebog.  

Se Dronningens nytårstale.  Derefter 
fælles ideudvikling og individuelt 
arbejde i billeder og ord. 

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

Projekt- 
uge 6 

Fugle 
 

● Udtrykke personligt billedsprog. 
● Få erfaring med en ekspressiv 

arbejdsproces.  
● Anvende billedkunstneriske teknikker 

plant, tredimensionelt og collage. 

Materialevalg og teknik klik her. 
Eleverne maler deres eget papir, der 
klippes og limes til motiver. 
Farver og malinger i vand, olie, akvarel 
og akryl.  

Billederne udstilles som en del af 
afslutningen på Projektugen. 

10-12  Afrika 
 

 

● Omsætte en fortælling til et fælles værk.  
● Billedkunstnerisk inspiration fra en 

anden kultur. 
● Skulpturfremstilling. 
● Samarbejde om fælles æstetik udtryk. 

Vi deler scener, bygninger, personer, 
dyr, ting og sager imellem os og får det 
til at blive et fælles værk. 

Jordklode i papmache med dyr, 
planter og huse på udstilles.  
Processen dokumenteres i skitser 
og fotos. 

18-20  Grundtvig  ● Salmer fortolkes billedkunstnerisk. 
● Arbejde med egne ideer og eget udtryk. 
● Tegn, mal, klip, klister med udforskende 

holdning til farver og former. 
● Anvende billedkunstneriske teknikker.  

Materialevalg og teknikker inspireret af 
Lois Ehlert “Snowballs”. 
Brug af stof, garn, naturmaterialer. 
 

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

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

Besøge kunstmuseet Brandts eller 
anden udstilling. 
Være opmærksom på kunst, når vi går 
på tur og bevæger os rundt i byen. 

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

 
Fælles Mål efter 3. klasse: Se mere på  Billedkunst. Fælles Mål 2019 

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder. Tegning og grafik, Maleri og collage, skulptur og arkitektur, digitale  
billeder. 

Billedanalyse: Eleven kan samtale om egne og andres billeder. Billedgenrer, billedkomposition, billedfunktion. 
billedkommunikation:Eleven kan kommunikere med billeder. Udstilling. 
 
Generelle betragtninger: 
Vi er optaget af, at eleverne holder fast i deres personlige billedsprog og er nysgerrige og rummelige overfor egne og andres kreativitet. Det er afgørende for 
tilliden til egne kunstneriske evner og åbenheden over for kunsten.  
Øvelse gør mester! Det personlige billedkunstneriske udtryk vindes - som i dansen - gennem talent, håndværk/teknik og hårdt arbejde. Eleverne skal øve sig, 
gøre sig umage og få mange erfaringer med finmotoriske redskaber som blyant, farver, saks og pensel. Fortrolighed med håndredskaberne og deres 
muligheder skaber, sammen med fantasi, kreativ tænkning og æstetisk sans, den personlige streg og det kunstneriske udtryk.  

https://www.deepspacesparkle.com/winter-bird-art-lesson/
https://www.pinterest.dk/pin/344595808986027553/?autologin=true
https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK_Billedkunst_F%C3%A6llesm%C3%A5l.pdf


I deres kreative arbejde skal de samtidig gøre deres meninger bevidste og udvikle holdninger og æstetisk sans gennem kunst- og billedanalyse, debat, 
oplevelser med kunst og eget billedkunstnerisk arbejde.  
 
Vi forbeholder os retten til at ændre i og føje til årsplanen.  
Mette Gundtoft og Gitte Grønne, august 2020. 


