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ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Kunst og Håndverk SKOLEÅR 2021/22 

TRINN 5.trinn LÆRERE Synne Vestvik, Rebecca Nyberg, Line Skoglund og Christina Stubbrud 

 

 

PERIODE 

TEMA 

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA 

FAG OG TVERRFAGLIG 

TEMA 

(for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/INNHO

LD 

(bøker, nettressurser, organisering 

ol)) 

34-39 Dobbeltime 

og 

enkelttime 

hel klasse  

33 

Utforske og Reflektere over 

hvordan følelser og meninger vises 

i kunst, og Bruke symbolikk og 

farge til å uttrykke følelser og 

meninger i egne arbeider 

VALG 

Interesser, favoritter. Bli 

kjent med seg selv og de 

andre i klassen. 

Tegning  

Underveisvurdering. 

Vi blir kjent med 

elevene. 

Oppgave i hel klasse. Kan 

gjennomføres i klasserommet 

sammen med faglærere og 

kontaktlærere.  

Fellesprosjekt: VI ER BØLER 

Bli kjent oppgave,  

Designe egen t-skjorte, handler 

om seg selv, hva de liker, hobbyer, 

bursdag osv 
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Vi bruker papir og fargeblyanter, 

mye individuelt arbeid + et 

fellesprosjekt.  

 Dobbeltime  

Gruppe 1 

 

34 

Bruke digitale verktøy til å planlegge 

og presentere prosesser og produkter.  

Analysere visuelle virkemidler i ulike 

medier og belyse et aktuelt tema 

gjennom foto eller infografikk.  

 

VALG 

Presentere et politisk 

parti. Lære om hvordan 

valg fungerer i Norge.  

Grafisk design, 

arbeid med 

plakat.  

Underveisvurdering. 

Elevene skal få 

kompetanse i grafisk 

design, og bruk av 

digitale verktøy i 

K&H. 

Lage plakat om et politisk parti? 

Omvisning på de ulike rommene vi 

bruker i KH 

En økt med grafisk design der de 

lager digitale plakater. 

 

Vi er bøler-oppgave. 

 

Plakatene henges opp i gangene 

og på skolen før skolevalg uke 36 

To faglærere i et klasserom. 

Vi bruker nettressursen 

www.canva.com  

Keynote.  

 Dobbelttime 

gruppe 1 

35- 40 

 

 

 

Ulike håndverktøy og elektriske 
verktøy for å bearbeide og 
sammenføye harde, plastiske og 
myke materialer på en trygg og 
miljøbevisst måte  
undersøke materialene i ulike 
gjenstander og vurdere funksjon, 

VALG 

Utforske egne følelser.  

Keramikk  Underveisvurdering. 

Elevene skal få 

kompetanse i 

sammenføyingsteknik

ker i keramikk. 

Kopp med ansiktsuttrykk 

 

De skal lage en kopp som 

uttrykker en følelse i keramikk. 

http://www.canva.com/
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holdbarhet og muligheter for 
reparasjon og gjenbruk  
bygge og eksperimentere med 
stabile konstruksjoner  
bruke ulike strategier for 

idéutvikling og problemløsing 

Utforske og Reflektere over 

hvordan følelser og meninger vises 

i kunst, og Bruke symbolikk og 

farge til å uttrykke følelser og 

meninger i egne arbeider 

Design en keramikk 

kopp der du uttrykker en 

følelse 

 

Utstyr: ipad, keramikkrom,  

 

Fagdag valg for hele skolen! 

Barnas valg for 5.-10. trinn. 

https://barnasvalg.reddbarna.no  

 Dobbelttime 

gruppe 2 

Uke 35- 40 

Bruke ulike strategier for 

idéutvikling og problemløsing.  

designe og lage en utstilling som 

viser fram prosess og produkt 

 

 

VALG 

 

Fargevalg, uttrykke 

personlige preferanser, 

hvordan er det å delta i en 

valgprosess? Hvordan skal 

du få andre til å stemme 

på ditt parti gjennom 

visuell kunst?  

Strikking Underveisvurdering. 

Elevene skal lære seg 

å strikke. Både ved 

hjelp av 

instruksjonsvideo og 

hjelp av lærer.  

Elevene skal lære seg å strikke. De 

skal strikke en ugle, som skal 

henges opp i klasserommet.  

Elevene skal strikke frem og 

tilbake, rillestrikk. 

 

Utstyr:  

Strikkepinner, garn, ipad.  

Ressursvideo: 

https://barnasvalg.reddbarna.no/
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Sandnes Garn - Hvordan legge opp 

- YouTube   

Sandnes Garn - Hvordan strikke 

rett maske - YouTube  

 Enkelttime 

hel klasse 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv.  

VALG 

Bli kjent med andre 

kunstnere. Hvilke valg har 

de tatt i forhold til 

samfunnet de levde i? 

Tegning  Underveisvurdering  Dobbelttimer: fortsetter med 

samme prosjekt i grupper.  

 

Ukens kunstner med 

tegneoppgave 

 

 

Vi jobber individuelt på papir 

VALG Enkelttime 

hel klasse 

36 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

VALG 

Bli kjent med andre 

kunstnere. Hvilke valg har 

de tatt i forhold til 

samfunnet de levde i? 

 

Tegning  Underveisvurdering  Dobbelttimer: fortsetter med 

samme prosjekt i grupper. 

 

Ukens kunstner med tegneoppgav 

Hel gruppe i klasserommet, 

sammen med faglærer og 

kontaktlærer.  

 Enkelttime 

hel klasse  

37 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

Valg  
 

Bli kjent med andre 
kunstnere. Hvilke valg har 

Tegning  Underveisvurdering  Ukens kunstner, med 

tegneoppgave  

https://www.youtube.com/watch?v=qBL5WivcWl4
https://www.youtube.com/watch?v=qBL5WivcWl4
https://www.youtube.com/watch?v=cKV0MG_RfeE
https://www.youtube.com/watch?v=cKV0MG_RfeE
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 de tatt i forhold til 
samfunnet de levde i? 
 

Vi jobber med ark fargeblyanter. 

Hel gruppe i klasserommet 

sammen med faglærer og 

kontaktlærer.  

 Enkelttime 

hel klasse  

38 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Valg  

Bli kjent med andre 
kunstnere. Hvilke valg har 
de tatt i forhold til 
samfunnet de levde i? 
 

Tegning  Underveisvurdering  Ukens kunstner med 

tegneoppgave  

Vi jobber med ark og 

fargeblyanter.  

 Enkelttime 

hel klasse  

39 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Valg 

Bli kjent med andre 
kunstnere. Hvilke valg har 
de tatt i forhold til 
samfunnet de levde i? 

 

Tegning  Underveisvurdering  Ukens kunstner med 

tegneoppgave 

Vi jobber med ark og 

fargeblyanter.  

40 HØSTFERIE 

41-51 

 

MENNES

KET 

Dobbeltime 

Gruppe 1 

Uke 41- 

uke46 

   
Bruke ulike strategier for 

idéutvikling og problemløsing. 

Mennesket 

Folkehelse og 

livsmestring.  

 

Strikking  Underveisvurdering  Elevene skal lære seg å strikke. De 

skal strikke en ugle, som skal 

henges opp i klasserommet.  

Elevene skal strikke frem og 

tilbake, rillestrikk. 
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Lære nye strategier for 

håndverk. Hvordan kan 

jeg mestre noe nytt som 

jeg ikke kan fra før? 

Hvordan kan  

 

Utstyr:  

Strikkepinner, garn, ipad.  

Ressursvideo: 

Sandnes Garn - Hvordan legge opp 

- YouTube   

Sandnes Garn - Hvordan strikke 

rett maske - YouTube 

Dobbeltime 

Gruppe 2 

Uke 41-46 

Ulike håndverktøy og elektriske 
verktøy for å bearbeide og 
sammenføye harde, plastiske og 
myke materialer på en trygg og 
miljøbevisst måte  

undersøke materialene i ulike 
gjenstander og vurdere funksjon, 
holdbarhet og muligheter for 
reparasjon og gjenbruk  

bygge og eksperimentere med 
stabile konstruksjoner  

Mennesket  

Bærekraftig utvikling 

Folkehelse og livsmestring 

 

Lage kopp med et uttrykk. 

Utforske hvordan følelser 

ser ut, snakke om hvordan 

vi uttrykker følelser 

gjennom kunst og 

gjennom egne 

kunstprosjekter.  

Keramikk Underveisvurdering 

 

Kopp med ansiktsuttrykk 

 

De skal lage en kopp som 

uttrykker en følelse i keramikk. 

Utstyr: ipad, keramikkrom,  

  

https://www.youtube.com/watch?v=qBL5WivcWl4
https://www.youtube.com/watch?v=qBL5WivcWl4
https://www.youtube.com/watch?v=cKV0MG_RfeE
https://www.youtube.com/watch?v=cKV0MG_RfeE
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bruke ulike strategier for 

idéutvikling og problemløsing 

Utforske og Reflektere over 

hvordan følelser og meninger vises 

i kunst, og Bruke symbolikk og 

farge til å uttrykke følelser og 

meninger i egne arbeider 

 
Enkelttime 

hel klasse  

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Mennesket  

Folkehelse og 

livsmestring. 

 

Utforske egen 

skisseprosess, hvordan 

kan jeg lage ideer og få 

det ned på papir? 

Tegning, 

ideutvikling  

 

Underveisvurdering  Mathilde kommer og leser om 

portaler, 5.trinn lager skisser om 

hvordan portalen skal bli, som 

9.trinn skal gjennomføre senere.  

Uke 41 og 42 

42 TV-aksjonen 2021. Barneekteskap 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/ 

 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/
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Tv-aksjonen går av stabelen 24.oktober 2021. Inntektene går i år til Plan og arbeidet mot barneekteskap.  

Vi kjører skoleløp fredag denne uken som en fagdag 

https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/ 

Salaby har også gratis undervisningsopplegg man kan bruke i klasserommet  

https://skole.salaby.no (bla litt ned på siden) 

Enkelttime 

hel klasse  

43 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Mennesket  

Folkehelse og livsmestring  

Tegning, 

ideutvikling  

Underveisvurdering  Dobbeltimer er kopp/strikking  

Jobber videre med skisser til portal  

Enkelttime 

hel klasse 

44 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Mennesket 

Folkehelse og livsmestring  

 

 Tegning  Underveisvurdering  Ukens kunstner med 

tegneoppgaver  

Vi jobber med ark og fargeblyanter 

i klasserommet.  

Enkelttime 

hel klasse 

45 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Mennesket  

Folkehelse og livsmestring  

Tegning  Underveisvurdering  

Egenvurdering  

Ukens kunstner med 

tegneoppgave: 

Enkelttime 

hel klasse 

uke 46 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

Mennesket 

Folkehelse og livsmestring  

Tegning  Underveisvurdering 

 Egenvurdering  

Ukens kunstner med 

tegneoppgave:  

 

https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/
https://skole.salaby.no/
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Dobbelttime 

gruppe 1 

Uke 47- 48 

Bruke ulike håndverktøy og 

elektriske verktøy for å bearbeide 

og sammenføye harde, plastiske og 

myke materialer på en trygg og 

miljøbevisst måte 

 

Mennesket  

Folkehelse og livsmestring 

Tekstil.  Underveisvurdering  

Egenvurdering  

Symaskin. Elevene begynner på 

symaskinsertefikat.  sy pose/etui 

Dobbelttime 

gruppe 2 

Uke 47- 48 

Bruke ulike håndverktøy og 

elektriske verktøy for å bearbeide 

og sammenføye harde, plastiske og 

myke materialer på en trygg og 

miljøbevisst måte 

 

Mennesket 

Folkehelse og livsmestring 

Treverk  Underveisvurdering  Sløyd. Vi starter med innføring i 

treverk og jobbe ulike verktøy. Tre 

på rad.  

Enkelttime 

uke 47 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Mennesket  

Folkehelse og 

livsmestring.  

Tegning  Underveisvurdering  Ukens kunstner med 

tegneoppgave  

 

Enkelttime 

hel klasse  

Uke 48 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

Mennesket  

Folkehelse og livsmestring  

 Tegning  Underveisvurdering  

Valgfri fagdag på trinn/avdeling i 

desember  
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Dobbelttime 

og 

enkelttime 

hel klasse 

uke 49 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Mennesket  

Folkehelse og livsmestring  

Tegning, origami  Underveisvurdering Juleverksted  

 50 tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Mennesket  

Folkehelse og livsmestring  

Tegning, origami   Underveisvurdering Juleverksted  

Julekort, flette kurver 

 51 tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Mennesket  

Folkehelse og livsmestring  

Tegning,  origami  Underveisvurdering Juleverksted  

52 JULEFERIE 

1-7 

 

 

Dobbelttime 

gruppe 1  

1, 2, 5 og 6 

Bruke ulike håndverktøy og 

elektriske verktøy for å bearbeide 

og sammenføye harde, plastiske og 

Teknologi  

 

Utforske hvilke maskiner 

en bruker til håndarbeid. 

tekstil Underveisvurdering Symaskin, lage pose/etui 
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TEKNOLO

GI 

myke materialer på en trygg og 

miljøbevisst måte 

 

Lære å beherske 

symaskin. 

Dobbelttime 

gruppe 2 uke 

1, 2, 5 og 6 

Bruke ulike håndverktøy og 

elektriske verktøy for å bearbeide 

og sammenføye harde, plastiske og 

myke materialer på en trygg og 

miljøbevisst måte 

 

Teknologi  

Utforske hvilke utstyr en 

bruker til å utforme 

gjenstander i treverk  

treverk Underveisvurdering  Tre på rad  

Enkelttime 

hel klasse 

uke 1 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Teknologi  Tegning  Underveisvurdering  Ukens kunstner: 

 

2 tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Teknologi  Tegning  Underveisvurdering Ukens kunstner: 

 

Dobbelttime 

og 

enkelttime 

Beskrive mangfoldet i 

klestradisjoner eller gjenstander, 

inkludert samiske, og lage et 

Teknologi  Samisk 

nøkkelring  

Underveisvurdering Samisk nøkkelring 

Myk/hard 
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gruppe 1 og 

gruppe 2  

Uke 3 og 4 

produkt med inspirasjon fra 

kulturarv.  

 

Deler gruppene i 2, og har en 

gjeng som lager nøkkelring i filt, og 

en gruppe som lager i tre. 

Ekstra: flette til å ha på 

nøkkelringen 

 

4 Beskrive mangfoldet i 

klestradisjoner eller gjenstander, 

inkludert samiske, og lage et 

produkt med inspirasjon fra 

kulturarv. 

 

Teknologi  Samisk 

nøkkelring 

Underveisvurdering Fortsetter på samisk nøkkelring  

Enkelttime 

hel klasse 

uke 5 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Teknologi  tegning Underveisvurdering 

Søndag 6.feb samiske  

Ukens kunstner:  

 

Enkelttime 

hel klasse 

uke 6 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Teknologi  Tegning  Underveisvurdering Tegneoppgaver 

Fagdag i koding/programmering 

på trinn/avdeling 
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Dobbelttime 

gruppe 1 uke 

7- 13  

Bruke ulike håndverktøy og 

elektriske verktøy for å bearbeide 

og sammenføye harde, plastiske og 

myke materialer på en trygg og 

miljøbevisst måte 

 

Teknologi  Treverk  Underveisvurdering Sløyd. Elevene skal lage tre på rad 

spill i tre.  

 

 Dobbelttime 

gruppe 2 uke 

7 -13 

Bruke ulike håndverktøy og 

elektriske verktøy for å bearbeide 

og sammenføye harde, plastiske og 

myke materialer på en trygg og 

miljøbevisst måte 

 

Teknologi  Tekstil  Underveisvurdering  Symaskin. Elevene skal i denne 

perioden lage etui til ipad, eller 

tastatur.  

De skal ta symaskinsertefikat 

(rettsøm, tre symaskin, sikksakk) 

 

 Enkelttime 

hel klasse  

uke 7 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Teknologi  Origami  Underveisvurdering  De skal jobbe med papir, de lager 

og dekorerer corner-bookmark.  

8 VINTERFERIE 

 Enkelttime 

hel klasse 

uke 9 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

Teknologi  Arkitektur  Underveisvurdering  Tegning, perspektiv, jobbe med 

arkitektur  
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 Hvordan kan vi lage en 

“teknologisk” tegning ved 

hjelp av perspektiv? 

enkelttime 

uke 10 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Teknologi  

 

Arkitektur  Underveisvurdering Tegning, perspektiv, jobbe med 

arkitektur 

 

enkelttime 

uke 11 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Teknologi  Arkitektur  Underveisvurdering Tegning, perspektiv, jobbe med 

arkitektur 

 

Enkelttime 

uke 12 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Teknologi  Arkitektur  Underveisvurdering Tegning, perspektiv, jobbe med 

arkitektur 

 

enkelttime 

uke 13 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Teknologi  Ferdig med 

symaskin til uke 

13 

Underveisvurdering Tegning, perspektiv, jobbe med 

arkitektur 
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Enkelttime 

uke 14 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

 

Teknologi  Tegning og 

origami 

Underveisvurdering.  Lage ulik påskepynt. 

Fagdag om konflikt på 

trinn/avdeling 

15 PÅSKEFERIE 

 Dobbelttime 

hel klasse 

16 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Naturen  Fargelære Underveisvurdering Fargelære og maling 

 

Enkelttime 

hel klasse  

Uke 16 

Bruke digitale verktøy til å 

planlegge og Presentere prosesser 

og produkter. 

Naturen  Foto,  

Visuelle 

virkemidler 

Underveisvurdering former og mønster i naturen 
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 Dobbelttime 

hel klasse 

Uke 17 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

Naturen  Fargelære,  Underveisvurdering  Fargelære og maling  

17-25 

 

 

NATURE

N 

Enkelttime 

Uke 17  

Bruke digitale verktøy til å 

planlegge og Presentere prosesser 

og produkter. 

Naturen  Foto  

 

Visuelle 

virkemidler  

Underveisvurdering Foto  

Dobbelttime 

hel klasse  

Uke 18 

tegne form, flate og rom ved hjelp 

av virkemidler som kontraster, 

skygge, proporsjoner og perspektiv. 

 

 

Naturen  fargelære Underveisvurdering Fargelære og maling  

Enkelttime 

hel klasse 

uke 18 

Bruke digitale verktøy til å 

planlegge og Presentere prosesser 

og produkter. 

 

Naturen  Foto  

Visuelle 

virkemidler 

Underveisvurdering Foto, former og mønster i naturen.  

19 Bruke digitale verktøy til å 

planlegge og Presentere prosesser 

og produkter. 

Naturen  Dobbelttime: 

17.mai  

Underveisvurdering Lage 17.maipynt.  



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

   

 

 

20 Bruke ulike strategier for 

idéutvikling og problemløsing 

Bruke digitale verktøy til å 

planlegge og Presentere prosesser 

og produkter. 

Naturen  Animasjon  Underveisvurdering Elevene skal lage en stopmotion-

film i grupper. 

Klassen gjør samme oppgave i 

forskjellige rom, de kan også 

benytte skolegården. 

21 Bruke ulike strategier for 

idéutvikling og problemløsing 

Bruke digitale verktøy til å 

planlegge og Presentere prosesser 

og produkter. 

Naturen  Animasjon  Underveisvurdering  Elevene skal lage en stopmotion-

film.  

22 Bruke ulike strategier for 

idéutvikling og problemløsing 

Bruke digitale verktøy til å 

planlegge og Presentere prosesser 

og produkter.  

 

Naturen  animasjon Underveisvurdering Elevene skal lage stopmotion-film i 

grupper. 

Klassen gjør samme oppgave, men 

benytter ulike rom og utendørs.  

23  Naturen Diverse  Underveisvurdering Diverse oppgaver. Lage utendørs 

utstilling, land-art, tegne blomster 

Lage seljefløyte, spikke smørkniv 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

   

 

24  Naturen  Diverse  Underveisvurdering Kos!  

Felles turdag  for hele skolen med 

natursti (fagdag). 

 SOMMERFERIE 

 

 


