
FAGPLAN I KUNST OG HÅNDVERK – 5. trinn 
 

Tema: Kompetansemål: Aktivitet: Ressurser: 

Visuell kommunikasjon  bruke fargekontraster, forminsking 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 

 

 bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid 

 

Fargelære, forminskning og 

sentralperspektiv 

Å male med primærfargene 

 

Ro og bevegelse 

 

 

 

Grønnsak- og potettrykk 

Kunst og håndverk 5, s. 4-35, 

Ittens fargesirkel, s. 21-22 

Frans Widerbergs bilder 

 

Kom inn, kom ut 5, s. 56-59 

Design  bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i 

en formgivingsprosess 

 

 lage enkle bruksformer i ulike materialer og 

kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, 

valg av materialer, håndverksteknikker, form, 

farge og funksjon 

 benytte ulike teknikker til overflatebehandling av 

egne arbeider 

 bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og 

myke materialer 

 

 

 

 bruke formelementer fra ulike kulturer i 

utforming av gjenstander med dekorative 

elementer 

 

Symaskinsertifikat, sy i papir, ulike 

syøvelser, sy forkle 

 

Sløyd: 

Gryteunderlag, spikkeoppgave/figur, 

brevkniv, nøkkelring, skjærefjøl, 

knagg, visp, fuglebrett, balltre  

 

Keramikk: 

Fliser, fat, krukke (med dekor) 

Kopp og vase (plateteknikk) 

Hode (sangkor) 

 

Passerrose, tegning og trykk – ulike 

kulturers bruk av dekor 

Kom inn, kom ut, s. 113-127 

 

 

Modeller på sløydsalen, TGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst og håndverk 5, s. 50-

55 



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 

 

Monet – impresjonismen 

 

Adolf Tidemann, J. C. Dahl og Hans 

Gude – nasjonalromatikken og 

bonderomantikken (rosemaling) 

Kunst og håndverk 6, s. 119-

121 

Kom inn, kom ut 5, s. 14-19 

Kunst og håndverk 5, s. 70-

75  

Arkitektur  beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og 

sammenligne med nasjonale og internasjonale 

stilretninger 

 

Thilo Schoder 

 

Bygninger i nærmiljøet 

Kunst og håndverk 5. s. 60-

69 

Randesund bygdebok 

 


