Årsplan 2.-3. klasse billedkunst
Skoleåret 2021-2022
Lærer: Anna Weibel Lykkegaard
Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder.
Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og
innovative processer.
Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og
viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at
udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.
Stk. 3. I faget billedkunst skal eleverne som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres
kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikle deres kundskaber om kunstens og mediekulturens
billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.
Følgende årsplan er udarbejdet og planlagt med udgangspunkt i Fælles mål for faget Billedkunst:
Kompetenceområde

Kompetencemål

Billedfremstilling

• Eleven er bekendt med og har prøvet
forskellige teknikker
• Eleven får viden om forskellige redskaber

Billedanalyse

• Fokus på elevens viden om forskellige
billedkategoriers fællestræk

Billedkommunikation

• Eleven får begyndende kendskab til
brugen af digitale medieproduktioner

Efter 3. 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 med billeder.

Med udgangspunkt i temaerne fra de Fælles mål, har jeg valgt følgende undervisningsforløb:

Årsplan billedkunst i 2.-3. klasse.
August

• Brug og regler i billedkunstlokalet
• Lave akvarie i æsker (fisk + hav)

September

• Portrætter

Oktober

• Æbletryk
• Allerhelgen-pynt

November

• Word-art
• Engleværksted/ophæng (Besøg fra SkoleKirketjenesten med oplæg v/Marianne Helverskov
Nielsen)

December

• Julepynt (+ Ipadkunst)

Januar

• Vandfarve vinterfugle

Februar

• Male efter et kunstværk (parafrase)

Marts

• Asger Jorn eksperimenter (vi arbejder kreativt ud
fra Asger Jorn fagbogen ’100 eksperimenter’)

April

• Påskepynt & Drømmefangere

Maj

• Blyantstegninger & Klovnefisk

Juni

• Landart
• Ipadkunst

Der kan forekomme ændringer og spontanitet undervejs i forløbet.
Anna Weibel Lykkegaard
August 2021

