
Billedkunst 5. kl. 

Skoleår 2020-2021 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Uge  Forløb Formål Læringsmål 

33-37 Mapper 
Tværfagligt med N/T 
”Livets udvikling” 

  

38-44 Assemblage Formålet med forløbet 
er, at eleverne opnår 
viden om begrebet 
assemblage og om 
udvalgte kunstnere, der 
har gjort sig bemærket 
inden for genren. 

• Jeg kan lave min 
egen assemblage. 

• Jeg kan forklare, 
hvordan en 
assemblage 
adskiller sig fra 
en collage. 

• Jeg kan 
præsentere min 
assemblage. 

 
45-49 Kuglemalerier Formålet med forløbet 

er, at eleverne opnår 
kendskab til kunstneren 
Asger Jorn, hans arbejde 
og værker. Gennem 
introduktion til metoden 
og ved praktisk arbejde 
lærer eleverne at male 
med kugler i stedet for 
med pensel.* 

• Jeg kan 
sammensætte 
flere farver i et 
maleri. 

• Jeg kan male 
med andre 
værktøjer end 
pensler. 

• Jeg kan udpege 
forskellige 
metoder, som 
Asger Jorn 
anvendte i sine 
malerier. 

 



50-51 Juleklip   

1-2 Tværfagligt med N/T 
”Landskabet i Danmark” 

  

3-10 Et billede i flere lag Formålet med forløbet 
er, at eleverne får 
kendskab til farvelære, 
komposition og collage 

• Jeg kan lave et 
billede med 
collageelementer. 

• Jeg kan 
komponere et 
billede med 
primærfarver. 

 
11- 18 Kæmpe gopler Formålet med forløbet 

er, at eleverne opnår 
viden om materialet 
papmaché og bliver 
bekendte med, hvorfor 
materialet er velegnet til 
rumlige skulpturer. 

 

• Jeg kan bruge 
andre materialer 
end avispapir 
sammen med 
papmaché. 

• Jeg kan bruge 
papmaché. 

• Jeg kan arbejde 
rumligt med 
materialet 
papmaché. 

 
19 Tværfagligt med N/T 

”Det vilde vejr” 
  

20-25 Origamidiamant Formålet med forløbet 
er, at eleverne opnår 
viden om arkitektur og 
arkitekters arbejde. 
Eleven skal introduceres 
til arkitektens 
arbejdsgange, hvor 

• Hvordan kan 
arkitekturen 
hænge sammen 
med geometriske 
figurer? 

• Hvordan kan 
man folde et 



inspiration til det 
færdige arbejde søges 
mange forskellige 
steder, bl.a. i naturen og 
i geometriske former. 

 

stykke papir til 
en diamant? 

• Hvordan kan 
man udvikle 
egne 
tegnemønstre? 

 
 


