
 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN  
Skoleåret: 2018 - 2019 
Faglærer: Rita , Espen og Alma Tove  
 
Dette sier kunnskapsløftet at elevene skal kunne etter 7. trinn: 
 

Kompetansemål kunst og håndverk 

 
Visuell kommunikasjon 

Bruke fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy. 

Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse 

Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt 

 

Kunst 

Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur 

Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike 
måter har satt spor etter seg 

Sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre 
kilder 

 
Design 
Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, 

håndverksteknikker, form, farge og funksjon 

Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer 

Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider 

Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess 

Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer 

Vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester. 



 
 
 

 

 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier lokal læreplan 
Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurderingsform 
 
 

 
Visuell 
kommunik
asjon 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uke 34 - 50 

 

Kunne skille mellom 

blanding av 

pigmentfarger og 

lysfarger 

 

 

 

 

Kunne bruke egenskygge 

og slagskygge i tegning. 

 

 

 

 

 

 

 

Kunne lage tegneserier og 

redegjøre for 

sammenhenger mellom 

tegneserier og film 

 
 

 
Eleven skal kunne lage 
fargesirkelen. 
Eleven skal kunne vite hvilke farger 
som blandes for å oppnå en ny 
farge. 
Eleven skal vite hva 
komplementærfarger er, hva 
primærfarger er, hva pastellfarger er 
 
 
Elevene skal kunne bruke blyant og 
kullstift til å lage tegninger der en ser 
lys/skygge 
 
Elevene skal lære hvordan en bruker 
matematiske begreper som 
parallelle, horisontale, vertikale, 
diagonale linjer og perspektiv for å 
lage bilder 
 
 
Elevene skal kunne fortelle hvordan 
en går frem for å lage tegnefilm og 
selv lage en enkle skisser å lage 
tegnefilm. 

Se på video om 

lysfarger og 

pigmentfarger.  

Lære forskjellen på 

hva pigmentfarger og 

lysfarger er.  

Fargesirkelen.:K&H 

boka s. 22- 

 

Studere gjenstander 

for å se hvor skyggen 

faller.  

Forstå forskjellen på 

egenskygge og 

slagskygge. 

Tegne stilleben med 

blyant og kull. 

 

Land Art 

 

 

Bli kjent med enkelt 

tegneserieprogram: 

makebeliefscomix.co

m  

Bli kjent med noen 

Underveisvurd
ering – muntlig 
 
Utstilling av 
arbeider, samt 
å ta bilde av 
hva elevene har 
laget og lage 
film av 
produktene de 
har laget. 
 
 
 
 
 
 
Underveisvurd
ering og 
utstilling 
 
Eleven lager 
refleksjonslogg 
fra ide til ferdig 
kunstverk 



tegneseriekunstnere, 

for eksempel Disney, 

Wilhelm Busch, 

Nemi. 

Lage enkel film- lage 

flere tegneserieruter, 

ta bilde og sett inn i 

program slik at det 

blir en liten film.  
 
Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uke 1 - 12 

 

Kunne bruke 

formelementer fra ulike 

kulturer i utforming av 

gjenstander med 

dekorative elementer. 

 

Kunne bruke ulike 

sammenføyningsteknikke

r i harde og myke 

materialer 
 
 

 
Eleven skal kunne lage skisse av et 
skjold eller trehylle som de skal lage. 
 
Fra ide til ferdig produkt. 
 
Elevene skal kunne lage nålepute 
der de benytter ulike teknikker innen 
sying(symaskin/brodering/strikking/f
ilte) 

 

Eksempel: Doudji 

(smykker av bein), 

vikingtiden (skjold), 

faraomasker. 

 

 

Eksempel: sy, lime, 

spikre, skru, plugge, 

filte, tove, lafte 

 
Muntlig 
tilbakemelding 
underveis i 
arbeidsprosess
en. 
 
Elevlogg og 
utstilling. 
 
Gruppepresent
asjon 

 
Kunst 
 
 
 
 

 
Uke 12 - 21 

 

Kunne samtale om 

opplevelse av hvordan 

kunstnere har benyttet 

form, lys og skygge og 

bruke dette i eget arbeid 

med bilde og skulptur 
 

 
Elevene skal kunne vite hva et 
mosaikkbilde er og bruke ulike 
teknikker med maling og blanding av 
farger/ bruk av bilder fra ulike 
magasiner for å lage egne bilder eller 
skulpturer. 

Vise eksempler av 

ulike kjente verk og 

samtale om bruken av 

form/lys/skygge. 

Velge ett kjent maleri, 

bli inspirert til 

utarbeidelse av eget 

arbeid.  

Eksempel: Harriet 

Backer, Munch, 

Monet. 

Muntlig 
tilbakemelding 
underveis i 
arbeidsprosess
en. 
 
Elevlogg og 
utstilling. 
 
Gruppepresent
asjon 

 
Arkitektur 

 
Uke 21 - 24 

 

Kunne montere 
 
 

 

Presentere egne 

 



utstillinger og andre 

presentasjoner i ulike 

typer rom. 
 

arbeid gjennom 

utstilling i ulike typer 

rom. 

   
 

   

 
 

     

 

 

 

 
I prosessutviklingen på mellomtrinnet skal elevene kunne lage arbeidstegninger og kunne skrive logg om hva de har gjort. 
Oppgavene kan vare over litt lengre tid. 

Elevene på mellomtrinnet skal kunne beherske en del tegneøvelser som blindtegning, kroki og opp-ned tegning, og øve 
seg på å tegne etter noe, kopiere av. 

De skal kunne planlegge prosjektene noe, og i større grad bruke språket og teknikker knyttet til det de skal lage. 

De skal få en forståelse for at de må øve for å bli gode, og at de skal ha fokus på å lære i faget. Både i forhold til 
teori, men også tekniske ferdigheter, som for eksempel å kunne beherske ulike elektriske verktøy. 

Det skal være en balanse mellom både prosess og produkt, samt kopiering og bruk av fantasi i oppgavene. Det er viktig 
med refleksjon og tilbakemeldinger som får elevene til å reflektere over hva de kan forbedre. 
 


