
Årsplan for billedkunst i 4-5. klasse 2020-21                                                     Udarbejdet af Pia Brock  
  
Faget kunst handler om at lære om farvelære, at producere kunst/værker samt at kunne tale om egne 
værker. At lære om og få kendskab til forskellige kunstnere samt kunstretninger/ -ismer. Og kunne 
genkende disses kendetegn og tilegne sig et sprog, hvormed man kan samtale om forskellige kendte 
kunstners værker.  
Der tages forbehold for ændringer.  
  

Uge/Mdr.  Emne  Kompetancemål  Matrialer  

33 Aug.  Male små sjove dyr  Eleven kan tegne ud fra 
idéer og oplevelser.  
  
Eleven har viden om 
farveblanding samt 
anvendelse af enkle 
teknikker og redskaber.  
  
Eleven har viden om 
skitsering og 
tegneredskabers 
udtryksmuligheder.  
  
Eleven kan samtale om 
billeders opbygning og 
indhold.  
  

Små maler plader, 
akrylmaling,  
  
  

Sep.  Vi tegner/maler ´Lupiner`´ og 
efterårsblade.  

Eleven kan tegne helheder 
og detaljer ud fra 
iagttagelsen.  

Akvarel, 
akvarelpapir, neocolor  

Okt.   Vi tegner/maler ´Lupiner`´ og 
efterårsblade.  

Eleven har viden om 
iagttagelses- og 
tegnemetoder.  
  
 Eleven har viden om 
forgrund, mellemgrund og 
baggrund.  
  
Eleven har viden om 
materialers anvendelses- 
og udtryksmuligheder.  
  
 Eleven kan fremstille 
billeder i flere lag.  
  
Eleven kan samtale om 
billeders opbygning og 
indhold.  
  
  

Akvarel, 
akvarelpapir, neocolor  



  

Nov.  Vi former dyr i selvhærdende ler.  Eleven kan fremstille 
rumlige konstruktioner.  
  
Eleven kan fremstille en 
skulptur.  
  
  
  
Eleven har viden om 
materialer og 
sammenføjningsteknikker 
til at skabe rumlige 
konstruktioner.  
  
  
Eleven har viden om 
skulpturteknikker  

Selvhærdende ler, guld 
spraymaling, 
akrylmaling: grøn og 
rød.  

Dec.  Vi former dyr i selvhærdende ler.  
  
Mini 
juleprojekt: papirsrosetter (julepynt)  
  
Bordskåner af træklemmer.  
  
Syr i karton (julepynt)  

    
  
  
Farvet 
papir, pallietter m.m.   
  
Træklemmer, Lim- 
limpistoler,   
  
Karton, garm/tråd, 
nåle,   

Jan.  Vi arbejder med glasmosaik  Eleven kan fremstille 
rumlige konstruktioner.  
  
  

Glas, potter, glasmosaik, 
lim,  
  

Feb.  Vi arbejder med glasmosaik    Glas, potter, glasmosaik, 
lim,  
  



Marts  Vi laver linoleumstryk  Eleven har viden om 
iagttagelses- og 
tegnemetoder.  
  
 Eleven har viden om 
forgrund, mellemgrund og 
baggrund.  
  
Eleven har viden om 
materialers anvendelses- 
og udtryksmuligheder.  
  
 Eleven kan fremstille 
billeder i flere lag.  
  
  

Linoleum, knive, 
tryksværte, papir,   

April  Vi laver linoleumstryk    Linoleum, knive, 
tryksværte, papir  

Maj  Intro til Gustav Klimt.  
Vi laver mosaikbilleder parafraser 
over Gustav Klimts ´Kysset´.  

Eleven kan fremstille en 
collage med et tematisk 
indhold.   
  
Eleven har viden om 
materialers anvendelses- 
og udtryksmuligheder.   

Papirsmosaik, sort 
kardus, lim,   

Juni  Vi laver mosaikbilleder parafraser 
over Gustav Klimts ´Kysset´.  

  Papirsmosaik, sort 
kardus, lim,  

        

        

        

  
  

  



 


