
 

Årsplan for billedkunst 5. klasse: 

Vi vil i dette skoleår (2021-22) arbejde i billedkunst med temaet:  

Skoven og dens råstof: træ 

Der vil være teoretisk undervisning omkring materialerne: Forskellige træsorter, 

hvordan de typisk har været anvendt og hvordan eleven kan anvende forskellige 

værktøjer og redskaber i fremstilling af produkter og kreationer med disse 

materialer. Forskellige værker og kunstnere vil blive gennemgået og sammenholdt 

med tidsperioder og stilarter. 

Fagets 3 fokuspunkter:   

Håndværk – forarbejdning: Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner 

forsvarligt til forarbejdning af materialer. 

Håndværk – materialer: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets 

form, funktion og udtryk.  

Design: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen 

produktfremstilling 

I undervisningen vil vi som i de tidligere år lægge vægt på udvikling, forståelse og 

tilegnelse af kundskaber af/med;  

• Håndværktøj og redskaber   

 • Teknikker 

 • Arbejdsformer  

• Maskiner  

• Sikkerhed  

• Materialekendskab  

• Materialeforarbejdning  

• Materialekombination og udtryk  

• Idéudvikling  

• Vejledende færdigheds- og vidensmål 



    Idéafprøvning  

• Produktrealisering  

• Evaluering 

Årsplan for billedkunst i 5. klasse: 

Uge:   Emner: 

33  Koloni   

34 – 37  Tegning: portræt, skygger, perspektiv (Vi hænger elevernes

  portrætter/billeder/tegninger op i klasselokalet)  

38 – 41  Kunstfoto: Billeder fra skoven  

42  Efterårsferie 

43 – 47 Decoupage: fremstilling af æsker med blade, frugter, nødder 

o.lign. fra skoven. 

48 – 50    Silketørklæder i mange farver (fremstilling af tørklæder)  

51   Juleafslutning 

52 – 01  Juleferie 

02 – 06  Snittearbejde: Vi skærer, sliber og snitter i træ 

  Find din egen figur inde i træklodsen 

07  Vinterferie 

08 – 15  Maleri med budskab (Maling på lærred med akryl) 

16  Påskeferie  

17 – 19   Tankebobler (fremstilling af budskab udført i silkeskum) 

20 – 23  Træerne i de 4 årstider: Vandfarver på plakat 

  Eleverne blander selv farverne og finder nye nuancer  

24 – 26  Afslutning af året 

Der kan forekomme mindre ændringer i planen i løbet af året. 

/Udarbejdet af Lise Museth august 2021 



 

 

 

 


