Billedkunst årsplan 2018-2019
5. klasse
Alexandra Sviatchenko
Iqra Privatskole

Kompetencemål for faget:
Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering
Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder
Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt

Periode
Turistfolder
uge 34-37

Yayoi
Kusama
Uge 38-41

Tegning
uge 43-48
(Efterårsferie
uge 42)

Forløb
Eleverne skal lave
deres egen
turistfolder.
De skal vælge flere
forskellige
seværdigheder i
København og
tegne og fortælle
om dem.
Hvis mulighed tager
vi ud og besøger
nogle af
seværdighederne.
Eleverne skal stifte
bekendtskab med
den japanske
kunstner Yayoi
Kusama. Et univers
med farver,
mønstre, skæve
former.

Et længere forløb
om tegning på
forskellige måder.
Vi skal arbejde med
gademaleri,
nuancer,
skyggetegninger,
snørklede

Læringsmål
Jeg ved hvad en
turistfolder er.
Jeg kan selv skaffe
information om
diverse
seværdigheder i
København.
Jeg kan formidle mig
grafisk

Mål
Billedfremstilling – Maleri
og collage fase 1 og 2
Færdighedsmål – Eleven
kan fremstille billeder i flere
lag
Vidensmål – Eleven har
viden om lagdelt
billedopbygning

Jeg ved hvem Yayoi
Kusama er.
Jeg kan identificere
hendes stilart

Billedfremstilling – Maleri
og collage fase 1 og 2
Færdighedsmål – Eleven
kan fremstille billeder i flere
lag
Vidensmål – Eleven har
viden om lagdelt
billedopbygning
Færdighedsmål – Eleven
kan anvende farvernes
virkemidler til at skabe en
bestemt stemning
Vidensmål – Eleven har
viden om farvelære
Billedfremstilling - Tegning
og grafik fase 1 og 2
Færdighedsmål - Eleven
kan tegne helheder og
detaljer ud fra iagttageler
Vidensmål – Eleven har
viden om iagttagelses- og
tegnemetoder.

Jeg kan udtrykke mig
igennem farver,
mønstre og skæve
former.

labyrinter..
Skulptur og
kendskab til
kunstneren
Wayne
Thiebaud
Uge 49-3
(Juleferie 20
dec-1 jan.)

Eleverne skal
arbejde med den
amerikanske
kunstner Wayne
Thiebaud.
Eleverne skal lære
om kunstneren og
selv udtrykke sig i
kunstnerens stil.
Vi skal lave små
skulpturer ud af
sølvpapir og
malertape. Derefter
skal de males med
akryl.

Jeg kender Wayne
Thiebauds
kunstneriske stil
Jeg kan lave en
tredimensionel figur
Jeg kan lave et værk
som er inspireret af
kunstneren Wayne
Thiebaud

Street art
Uge 4-8

Eleverne skal
arbejde med
samtidskunst.
Eleverne skal stifte
bekendtskab til
streetart.
Eleverne skal
arbejde med
digitale virkemidler.

Jeg ved hvad
streetart er.
Jeg ved hvad
samtidskunst er.

”I Danmark er
jeg født”

Eleverne skal
arbejde med
arkitektur og lære
flere forskellige
arkitekter.

Uge 8-13
(Vinterferie
uge 7)

Billedfremstilling – Skulptur
og arkitektur – fase 3
Færdighedsmål – Eleven
kan inddrage omgivelserne i
billedfremstilling
Vidensmål – Eleven har
viden om installationskunst
Billedanalyse - Billedgenrer
fase 1
Færdighedsmål - Eleven
kan kategorisere ud fra
centrale perioder
Vidensmål - Eleven har
viden om stilarter og
formsprog
Billedfremstilling – digitale
billeder fase 1
Færdighedsmål – Eleven
kan fremstille en digital
billedfortælling
Billedkommunikation –
Udstilling og formidling fase 1
Færdighedsmål – Eleven
kan etablere digitale
udstillinger
Vidensmål – Eleven har
viden om digitale billedmiljøer
Fælles mål
Kompetenceområde:
Billedfremstilling
Videns- og
færdighedsområde: Skulptur
og arkitektur (fase 2)
Læringsmål
Jeg kan bygge en
arkitekturmodel i selvvalgt
materiale.
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Uge 14-19
(Påskeferie
uge 16)

Parafrasemaleri
Uge 20-26

Eleverne skal lære
om kunstneren
David Hockney.
Eleverne skal lære
om kunstneren og
selv udtrykke sig i
kunstnerens stil.

Eleverne arbejder
med maleri.
Eleverne udvælger
et værk og skal
derefter lave en
parafrase.
Vi udstiller
værkerne i
fælleskab på
skolen.

Jeg kender David
Hockneys
kunstneriske stil
Jeg kan lave et værk
som er inspireret af
kunstneren David
Hockney.
Jeg kan anvende
oliekridt
Jeg kan male med
akrylmaling

Billedanalyse - Billedgenrer
fase 1
Færdighedsmål - Eleven
kan kategorisere ud fra
centrale perioder
Vidensmål - Eleven har
viden om stilarter og
formsprog
Billedfremstilling - Tegning
og grafik fase 1 og 2
Færdighedsmål - Eleven
kan tegne helheder og
detaljer ud fra iagttagelser
Vidensmål – Eleven har
viden om iagttagelses- og
tegnemetoder
Færdighedsmål – Eleven
kan tilføre tegninger stemning
med lys og skygge
Vidensmål – Eleven har
viden om tegneteknikker til at
udtrykke lys, skygge og
dybde i billeder
Billedfremstilling – Maleri
og collage fase 1 og 2
Færdighedsmål – Eleven
kan fremstille billeder i flere
lag
Vidensmål – Eleven har
viden om lagdelt
billedopbygning
Færdighedsmål – Eleven
kan anvende farvernes
virkemidler til at skabe en
bestemt stemning

Vidensmål – Eleven har
viden om farvelære
Billedanalyse - Billedgenrer
fase 1
Færdighedsmål - Eleven kan
kategorisere ud fra centrale
perioder
Vidensmål - Eleven har
viden om stilarter og
formsprog

Ret til ændringer forbeholdes.
Bedste hilsner
Alexandra Sviatchenko

