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ÅRSPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7.trinn  
Skoleåret: 2019 / 2020 
Faglærer: Inger Gåre / Rebecca Y. Rehnlund 

 
Emne/ 
tema 

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

Læringsmål Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
• Kjennetegn på 

måloppnåelse 

Vurderingsform 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

35 og 36 
 
Uke 37 
utgår (tur) 

Se planen for de andre 
fagene som er med i det 
tverrfaglige prosjektet 
 
 

• sette sammen og vurdere 
hvordan skrift og bilde 
kommuniserer og påvirker 
hverandre i ulike 
sammenhenger 

 

•  

Tverrfaglig prosjekt  
 
Lage en 
veggpresentasjon av 
politisk parti 
 

Produkt 
 
Arbeidsinnsats 
 
Plan 
 
Utførelse 
 
Ny kunnskapsforståelse 

Lav til høy 
måloppnåelse  

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 – 40   
 

• Lære om perspektiv ved å 
bruke diagonale, horisontale 
og vertikale linjer, 
forsvinningspunkt 
(linjeperspektiv). 
• Sentralperspektiv, 
topunktsperspektiv, 
fugleperspektiv, 
froskeperspektiv. 
 
 

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

 

Mosaikk – samle stein, 
glasskår? 1 dag samle, 
2 økter ordne 
 

Produkt 
 
Arbeidsinnsats 
 
Plan 
 
Utførelse 
 
Ny kunnskapsforståelse 

Lav til høy 
måloppnåelse 

Evaluering av tema/ emne 



 
 

 
 
 
 
 
 

41 – 47  
 

• Design et hus i 
målestokk 

• Lage et bilde ut fra 
en tekst, og lage en 
tekst ut fra et bilde 
(geriljabroderi)  

• Vurdere hvordan 
tekst og bilde 
kommuniserer. 

• Kunne montere 
utstillinger og andre 
presentasjoner i 
ulike typer rom. 

• Kunne bruke 
symaskin og enkelt 
elektrisk 
håndverktøy i en 
formgivingsprosess. 

• Lære å brodere 
korssting  

 
 
 

• bygge modeller av hus i 
målestokk med utgangspunkt i 
egne arbeidstegninger 

 

• montere utstillinger og andre 
presentasjoner i ulike typer rom 

 

• bruke symaskin og enkelt 
elektrisk håndverktøy i en 
formgivingsprosess 

 

• sette sammen og vurdere 
hvordan skrift og bilde 
kommuniserer og påvirker 
hverandre i ulike 
sammenhenger 

 
 

Geriljabroderi  
 
Sy handlenett  
 
Pappmasje – modell av 
hus 
 
 
Rullerende ordning.  

Produkt 
 
Arbeidsinnsats 
 
Plan 
 
Utførelse 
 
Ny kunnskapsforståelse 

Lav til høy 
måloppnåelse 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 48 – 50 • fugleperspektiv, 
froskeperspektiv. 

• Gyldne snitt 

• Ulike utsnitt  

• Enkel redigering  

• fotografere og manipulere 
bilder digitalt og reflektere over 
bruk av motiv og utsnitt 

 
 

Fotografi 
 
1 økt teori, planlegging  
2. og 3. uke ta bilder, 
ferdigstille, 
presentasjon 

Produkt 
 
Arbeidsinnsats 
 
Plan 
 
Utførelse 
 
Ny kunnskapsforståelse 

Lav til høy 
måloppnåelse 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 2-4 • Erfare hvordan  Prosjektorbilde  Produkt Lav til høy 



forminskning, 
overlapping og 
farger kan gi illusjon 
av rom i bilder. 

• Studere gjenstander 
for å se hvor 
skyggen faller. 

• Forstå forskjellen på 
egenskygge og 
slagskygge. 
 

 

• bruke fargekontraster, 
forminsking og 
sentralperspektiv for å gi 
illusjon av rom i bilder både 
med og uten digitale verktøy 

• bruke egenskygge og 
slagskygge i tegning 

 

  
Arbeidsinnsats 
 
Plan 
 
Utførelse 
 
Ny kunnskapsforståelse 

måloppnåelse 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 5-9 • Lag først 
arbeidstegning, 
utarbeid så en 
bruksform av ulike 
materialer. 

• Designe egen 
trehylle 

• lage enkle bruksformer i ulike 
materialer og kunne gjøre rede 
for sammenheng mellom idé, 
valg av materialer, 
håndverksteknikker, form, farge 
og funksjon 

 
 

Trehylle  
 

Produkt 
 
Arbeidsinnsats 
 
Plan 
 
Utførelse 
 
Ny kunnskapsforståelse 

Lav til høy 
måloppnåelse 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 11-14 • Bli kjent med bilder 
fra ulike tidsepoker 
og kunstnere. 

• Male bilder etter 
inspirasjon av kjente 
kunstnere. 

• 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. 

• 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 

 

Lære om Leonardo Da 
Vinci og andre store 
kunstnere fra 
Renessansen. Male et 
eget bilde inspirert av 
det de har lært/sett.  

Produkt 
 
Arbeidsinnsats 
 
Plan 
 
Utførelse 
 
Ny kunnskapsforståelse 

Lav til høy 
måloppnåelse 



 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 16-20 • Lag først 
arbeidstegning, 
utarbeid så en 
bruksform av ulike 
materialer. 

 

• lage enkle bruksformer i ulike 
materialer og kunne gjøre rede 
for sammenheng mellom idé, 
valg av materialer, 
håndverksteknikker, form, farge 
og funksjon 

 

Lære seg å strikke – 
strikke «enkel 
bruksform», eks 
gryteklut.  

Produkt 
 
Arbeidsinnsats 
 
Plan 
 
Utførelse 
 
Ny kunnskapsforståelse 

Lav til høy 
måloppnåelse 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 21-23 • Lære ulike typer 
overflatebehandling 
som passer til ulike 
materialer.  

• Lære forskjellen på 
begrepene tekstur 
og struktur. 

 

• benytte ulike teknikker til 
overflatebehandling av egne 
arbeider 

 

bladtrykk  
 

Produkt 
 
Arbeidsinnsats 
 
Plan 
 
Utførelse 
 
Ny kunnskapsforståelse 

Lav til høy 
måloppnåelse 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 24 • Lære om perspektiv ved å 
bruke diagonale, horisontale 
og vertikale linjer, 
forsvinningspunkt 
(linjeperspektiv). 
• Sentralperspektiv, 
topunktsperspektiv, 
fugleperspektiv, 
froskeperspektiv. 
• Vise ulike 
illusjonstegninger, samtale 
om hvordan streker kan 
lage illusjon. 

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

 
 
 

landart 
 

Produkt 
 
Arbeidsinnsats 
 
Plan 
 
Utførelse 
 
Ny kunnskapsforståelse 

Lav til høy 
måloppnåelse 



 

 


