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Årsplan for billedkunst 5. Kl.    2021/22 

Klasse: 5AB                                  Fag: Billedkunst-Valgfag                                År: 2021-22 

Periode 

Hvornår på 

året, og hvor 

lang tid? 

Fælles Mål  

Hvilke kompetencemål og 

områder sigtes der mod? 

Læringsmål 

Hvad er de overordnet 

læringsmål for klassen? 

Tiltag 

Hvad skal eleverne lave? 
Vurdering 

Hvilke 

vurderingsværktøjer skal 

anvendes, og hvordan 

kan progression måles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedfremstilling  

 
Udtrykke sig i plant, 
rumligt og digitalt 
billedarbejde. 

 

Anvende forskellige 
teknikker, metoder 
og materialer 
hensigtsmæssigt i 
plant, rumligt og 
digitalt 
billedarbejde. 

 

Anvende praktiske 
erfaringer og 
teoretisk viden om 
formsproglige 
elementer som 
form, farve og 
komposition i 
billedarbejde. 

 

Vælge form, 
metode og 
materialer i forhold 
til indhold. 

 

Udvælge, anvende 
og kombinere 
forskellige 
billedudtryk. 

 

 

Eksperimentere 
med billeder og 
kunstneriske 
kreative metoder. 

 

Inddrage og 
reflektere 
forskellige 
billedkulturer i det 

Rummelige 
figur/former: evt. 
australsk maske, fugle 
m.m. 

 

Grafisk tryk 

( bl.a.linoleumstryk) 

 

Perspektiv tegninger 

 

 

Emner i forbindelse 
med højtider m.m 

Fx halloween, jul, 
påske  

 

 

Forskellige kunster 
gennemgås– der laves 
parafrase over deres 
berømte billeder.  
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praktiske 
billedarbejde. 

 
Deltage i 
billedarbejde 
sammen med 
andre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedkundskab  

 
Samtale om 
billeder. 

 

Iagttage, beskrive, 
fortolke og vurdere 
billeder. 

 

Genkende 
forskellige 
billedkategorier og -
genrer. 

 

Arbejde med 
billeder i forskellige 
sammenhænge 
med baggrund i den 
historiske og sociale 
kontekst, de er 
skabt i. 

 

Se forskel på 
forskellige kulturers 
billedformer. 

 Forstå billeders 
funktion inden for 
forskellige 
fagområder.  
 

 

Følgende kundskaber 

vil løbende bearbejdes 

i billedkunsttimerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuel kommunikation  

 
Kommunikere ideer 
og betydninger i 
visuelle udtryk. 

 

Vælge og anvende 
forskellige 
billedformer i 
formidlingen. 

 

Præsentere egne og 
andres billeder, 
først og fremmest 

Følgende kundskaber 

vil løbende bearbejdes 

i billedkunsttimerne 
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mundtligt og ved 
udstillinger.  

 

Bidrage med 
visuelle udtryk i 
kulturprojekter i 
eller uden for 
skolen. 

 
Udvikle elevernes 
visuelle 
kompetencer i 
samarbejde med 
andre.  
 

 

 
5. klasse har billedkunst ca. 3 mdr ad gangen, for derefter at få et nyt valgfag. Eleverne laver ikke det 
samme billedkunstforløb, da det kan variere efter årstid/trends m.m.  
Forbehold for ændringer. 
 
LN 

 
 


