
 

 

UNDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2018 

 

 

Formålet med Billedkunst er at eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne vær-

ker og forstår billedsprog som et personligt meddelses-og udtryksmiddel. 

Eleverne skal arbejde med plane og rummelige billeder. De skal tilegne sig viden om 

billeder og materialer. 

Vigtigt er det, at alle elever finder en udtryksform, som de kan lide at arbejde med, 

og at de lærer den grundlæggende terminologi, som hører til billeder og arkitektur. 

 

Hvad arbejder vi med 

Der skal arbejdes med designprocessen: idé, planlægning, arbejdsproces og færdigt 

produkt. 

Der arbejdes med at kunne hvile i arbejdet med kunsten og tage sig tid til at skabe sit 

værk. 

Der arbejdes med våde og tørre farver, papir, pap, lærred, modeler materiale, garn, 

stof, metal, træ, foto og andre materialer, som eleverne selv kan være med til at væl-

ge. 

Der arbejdes med kunstbøger for børn og der arrangeres museumsbesøg. 

 

Undervisningen leder frem til at eleverne kan 

- udtrykke sig i plant og rumligt billedarbejde 

- får erfaringer med forskellige fremstillingsteknikker 

- bruger fantasi og erfaring 

- mestrer grundlæggende viden om farvelærer og komposition 

- kan eksperimentere sig frem til eller vælge en billedform i forbindelse med en bun-

den opgave - f.eks. en projektopgave 

- bruger viden om design og arkitektur i eget billedarbejde 



 

 

- udtrykker deres oplevelser af billeder og deler oplevelsen med andre samt kombine-

rer forskellige billedudtryk 

- laver billeder sammen med andre 

- fortolker og genkender forskellige billeder 

- kommunikerer idéer og betydninger i visuelle udtryksformer 

- udstiller deres egne værker, sælger dem eller bruger dem som gaver 

 

1. og 2. klasse: 

Der vil blive fremstillet både plane, rummelige og digitale billeder. Vi tegner, trykker 

og tager udgangspunkt i elevernes egne ideer og oplevelser. Det kan for eksempel 

være vejrstemninger, fantasier, drømme, indre forestillinger osv. Desuden øves evnen 

til at iagttage og tegne eller male det de ser. 

Eleverne får viden om tegneredskaber, og lærer om våde og tørre farver, samt om 

metoder i tegning og tryk. De lærer om primære og sekundære farver og fremstiller 

en collage udfra et lærer bestemt tema. Vi taler om materialers anvendelse og udtryk. 

Der stiftes bekendtskab med skulpturer, og eleverne skaber tredimentionelt i ler, pap 

mm. Der stiftes også bekendtskab med digitale billeder, og eleverne fremstiller deres 

egne. Der fokuseres her på teknikker til fremstilling deraf. 

Vi lægger hele tiden vægt på at samtale om elevernes produkter, se på udtryk og for-

tælle om deres oplevelser af kunstværkerne de selv fremstiller eller kunstværker de 

oplever andet steds. 

1. og 2. klasse gennemgår det samme undervisningsforløb, men i 2.klasse arbejdes 

der mere i dybden, både med hensyn til fagudtryk, teknikker og fordybelse generelt. 

 

3. klasse 

Eleverne vil på dette klassetrin gennemgå og genopfriske grundlæggende viden om 

farver. Desuden vil de skabe deres eget farvehjul. Vi ser her på, og arbejder med, per-

spektivering, to og tre dimensioner. De vil få viden om hvad det gyldne snit er og til-

egne sig yderligere viden og teknikker i billedfremstilling, såsom læren om billed-

komposition og symboler. De får her muligheden for at skabe deres egne bog-



 

 

illustrationer, skabe vævede billeder, slibe i glas, skabe skulpturer, plakater og arbej-

de yderligere med billedfremstilling ved brug af fotografier. 

Eleverne vil komme ud og opleve kunsten på både Statens Museum for Kunst og 

Glyptoteket. I den forbindelse lægger vi vægt på oplevelsen, og fortællingen om den.  

At eleverne får reflekteret og sat ord på det de føler. 

 

4. klasse 

Dette er sidste år med billedkunst, og der vil i billedfremstilling, blive lagt vægt på 

lys og skygge og virkningerne deraf. Eleverne lærer om teknikkerne og øver sig i selv 

at kunne gøre det. Når der bliver malet med farver, bliver der lagt fokus på at frem-

bringe stemning og eleverne får yderligere kendskab til varme og kolde farver og 

hvad det har at gøre med stemning. 

Arkitektur er et emne eleverne vil lærer om i år. De vil få viden om bygningers form 

og funktion, og planlægge og skabe deres egen arkitektoniske model. 

Her arbejdes videre med digitale og levende billeder og der skabes et digitalt story-

board. 

Eleverne udstiller et digitalt billedmiljø på skolen. 

Vi går på dette klassetrin mere i dybden med kunst som en kommunikations form. Vi 

ser på visuelle symboler i forhold til billeders funktion, samt ser på farvers betydning 

i kulturelle sammenhænge. Desuden læres om centrale genre i billedkunst, om stilar-

ter og formsprog. Vi taler om billeder og  forholder os til dem.  


