
 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 
Skoleåret:2019-2020 
Faglærer: Vivian Sørli Olsen 

 
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 
 
 

 
Abstrakt 
kunst 
 
 
 
 
 
 
En punkts 
og to 

punkts 
perspekti
vtegning 
 
Speilsym
metri 
Rotasjons

symmeytr
i 
 

Uke 35-39  Skal kunne diskutere 

hvordan kunstnere i ulike 

kulturer har framstilt 
mennesker gjennom 

tidene, og bruke dette som 

utgangspunkt for eget 

skapende arbeid med 
portrett og skulptur 

 

Skal kunne samtale om 
opplevelse av hvordan 
kunstnere til forskjellige 

tider og i ulike kulturer 
har uttrykt seg gjennom 
foto, film og video, og 
bruke dette som 
utgangspunkt for eget 

arbeid 
Skal kunne tegne hus og 
rom ved hjelp av ett- og 
topunktsperspektiv 
 

 

 
 

 

 

• diskutere hvordan kunstnere 
i ulike kulturer har framstilt 
mennesker gjennom tidene, 
og bruke dette som 

utgangspunkt for eget 
skapende arbeid med 
portrett og skulptur  

• samtale om opplevelse av 
hvordan kunstnere til 

forskjellige tider og i ulike 
kulturer har uttrykt seg 
gjennom foto, film og video, 
og bruke dette som 
utgangspunkt for eget arbeid  

• Lære om kjente 

kunstnere/kunsthistorie 

• sammenligne og vurdere 
ulike retninger og tradisjoner 
innenfor to- og 
tredimensjonal kunst  

• sammenligne egne og andres 
verker  

• Lære perspektivtegning med 
ett og to forsvinningspunkt. 

• tegne hus ved hjelp av 
topunktsperspektiv 

• Lære 
begrepene 
abstrakt 
kunst, 

symmetri, 
rotasjonssym
metri, ett og 
to punkts 
perspektivtegn

ing gjennom 
lærerens 
forklaringer og 
ved at lærer 
viser til 
eksempler 

• Se på bilder 
fra nettet  

• Kunsthistorie 
fra Akantus 
boka 

• Youtubevideoe
r: 

https://www.youtube.
com/watch?v=33dtr8
qj_qk&t=11s 
https://www.youtube.

• Produkt  
• Arbeidsinnsats  
• Utførelse  
• Ny 

kunnskapsfors
tåelse  

• Evne til å 
nyttiggjøre 
seg av 

veiledning  
• Gjennomføring

skraft 
• Skriftlig og 

muntlig 
deltagelse 

 

Lav- høy 
måloppnåelse 
 

https://www.youtube.com/watch?v=33dtr8qj_qk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=33dtr8qj_qk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=33dtr8qj_qk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=E8U3Citw2O0


 
 

• Lære om geometri i kunst og 
arkitektur  

• Lære om symmetri. 
• forklare hvordan klima, 

kultur og samfunnsforhold 
påvirker bygningers 
konstruksjon, valg av 
materialer, form, uttrykk og 
symbolfunksjon 

• samtale om arkitektur 

• kunne utrykke seg muntlig, 
lese og skrive i faget 

 
 
 

com/watch?v=E8U3Ci
tw2O0 
 
https://www.youtube.

com/watch?v=b2E54o
mI6Yc 
https://www.youtube.
com/watch?v=b2E54o
mI6Yc 
https://www.youtube.

com/watch?v=mwY_2
6nrTTs 
Varierte 
undervisningsmetoder 
for bedre 

læringsutbytte, veksle 
mellom 
tavleundervisning, 
videoer og praktisk 
arbeid. 
 

Skrive logg, delta i 
muntlige samtaler og 
diskusjoner, lese 
kunsthistorie 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
Sløyd 

Lage 
skulptur i 
tre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uke 40- 

45 
 

 
Skal kunne lage 

funksjonelle 
bruksgjenstander og 
vurdere kvaliteten på eget 
håndverk  
 
Skal kunne designe 

produkter ut fra en 
kravspesifikasjon for form 
og funksjon 
 
skal kunne regne i faget 

• Designe form 

•  Velge ut passende 
arbeidsemner  

•  beskrive livsløpet til et 
produkt og vurdere 
konsekvenser for bærekraftig 
utvikling, miljø og 

verdiskaping. 
• Lære navn og bruksområde 

på håndverktøy  
  

• lage funksjonelle 

bruksgjenstander og vurdere 

Lærer viser elevene 

først hvordan de skal 
bruke redskapene, 
benevner redskapene 
med navn og viser 
hvordan de skal 
arbeide med 

produktene sine. De 
får prototyper å se 
etter. Lærer går rundt 
og veileder imens de 
arbeider. Elevene 

oppfordres til å bruke 

• Produkt  

• Arbeidsinnsats  
• Plan  
• Utførelse  
• Ny 

kunnskapsfors
tåelse  

• Valg av 
vanskegrad  

• Evne til å 
nyttiggjøre 
seg av 

veiledning  

Karakter 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E8U3Citw2O0
https://www.youtube.com/watch?v=E8U3Citw2O0
https://www.youtube.com/watch?v=b2E54omI6Yc
https://www.youtube.com/watch?v=b2E54omI6Yc
https://www.youtube.com/watch?v=b2E54omI6Yc
https://www.youtube.com/watch?v=b2E54omI6Yc
https://www.youtube.com/watch?v=b2E54omI6Yc
https://www.youtube.com/watch?v=b2E54omI6Yc
https://www.youtube.com/watch?v=mwY_26nrTTs
https://www.youtube.com/watch?v=mwY_26nrTTs
https://www.youtube.com/watch?v=mwY_26nrTTs


 
 
 

 
Skal kunne diskutere 
hvordan kunstnere i ulike 

kulturer har framstilt 

mennesker gjennom 

tidene, og bruke dette som 
utgangspunkt for eget 

skapende arbeid 
 

kvaliteten på eget håndverk  
• designe produkter ut fra en 

kravspesifikasjon for form og 
funksjon 

•  Kunne regne i faget 

• diskutere hvordan kunstnere 
i ulike kulturer har framstilt 
mennesker gjennom tidene, 
og bruke dette som 
utgangspunkt for eget 

skapende arbeid 

 

sin egen kreativitet i 
arbeidet mot sitt gode 
produkt. Elevene må 
bruke matematiske 

kunnskaper for å få 
riktige mål på 
produktet 
 

• Gjennomføring
skraft  

• Funksjon 

 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
Julepynt 
“gamle 
ting blir 
til 

julepynt” 
 
 
 
 
 

Uke 46- 
51 
 

 
Skal kunne beskrive 
livsløpet til et produkt 
og vurdere 
konsekvenser for 

bærekraftig utvikling, 
miljø og verdiskaping. 
 
Skal kunne lære navn 
og bruksområde på 
håndverktøy 

 
 
 

• Designe form 

•  Velge ut passende 
arbeidsemner  

•  beskrive livsløpet til et 

produkt og vurdere 
konsekvenser for bærekraftig 
utvikling, miljø og 
verdiskaping. 

• Lære navn og bruksområde 
på håndverktøy 

 

Lærer viser elevene 
først hvordan de skal 

bruke redskapene, 

benevner redskapene 

med navn og viser 
hvordan de skal 

arbeide med 

produktene sine. De får 

prototyper å se etter. 
Lærer går rundt og 

veileder imens de 

arbeider. Elevene 

oppfordres til å bruke 
sin egen kreativitet i 

arbeidet mot sitt gode 

produkt. 

 

• Produkt  
• Arbeidsinnsats  
• Plan  
• Utførelse  

• Ny 
kunnskapsfors
tåelse  

• Valg av 
vanskegrad  

• Evne til å 

nyttiggjøre 
seg av 
veiledning  

• Gjennomføring
skraft  

• Funksjon 

 

Lav til høy 
måloppnåelse 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Samisk 
kunsthist
orie 
 
Tre og 

skinnarbe

Uke 1-6  
Skal kunne diskutere 
hvordan kunstnere i ulike 
kulturer har framstilt 
mennesker gjennom 
tidene, og bruke dette 

• Lære om samisk kunst og 
kultur (flerfaglig 
sammarbeid) 

• samtale om hvordan urfolk 
og andre kulturer har 

påvirket og inspirert ulike 

Starte med 
powerpoint 
presentasjon av 
temaet. Se på kunst 
fra lokale kunstnere 

 

• Produkt  
• Arbeidsinnsats  
• Plan  
• Utførelse  
• Ny 

kunnskapsfors

Lav til høy 
måloppnåelse 
/ karakter 



id 
 

som utgangspunkt for 
eget skapende arbeid  

  
Skal kunne designe 
produkter ut fra en 
kravspesifikasjon for form 
og funksjon 
 

designuttrykk 

• beskrive livsløpet til et 
produkt og vurdere 
konsekvenser for bærekraftig 

utvikling, miljø og 
verdiskaping. 

• diskutere hvordan kunstnere 
i ulike kulturer har framstilt 
mennesker gjennom tidene, 
og bruke dette som 

utgangspunkt for eget 
skapende arbeid   

• designe produkter ut fra en 
kravspesifikasjon for form og 
funksjon 

 

 Lærer viser elevene 
først hvordan de skal 
bruke redskapene, 
benevner redskapene 

med navn og viser 
hvordan de skal 
arbeide med 
produktene sine. De 
får prototyper å se 
etter. Lærer går rundt 

og veileder imens de 
arbeider. Elevene 
oppfordres til å bruke 
sin egen kreativitet i 
arbeidet mot sitt gode 

produkt 
 

tåelse  
• Valg av 

vanskegrad  
• Evne til å 

nyttiggjøre 
seg av 
veiledning  

• Gjennomføring
skraft  

• Funksjon 

 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Keramikk 
 
Platetekni
kk 
 

 
Tekstil 
 
 
 

Tegne og 
maleoppg
aver 
 

7-11 
 
 
 
 

 
12-15 
 
 
 

16-> ut 
skoleåret 

 
Skal kunne lage 
funksjonelle 
bruksgjenstander og 
vurdere kvaliteten på eget 
håndverk 

 
Skal kunne designe 
produkter ut fra en 
kravspesifikasjon for form 
og funksjon 

 
Skal kunne lære navn og 
bruksområder på 
håndverktøy 

 
Skal kunne diskutere 

hvordan kunstnere i ulike 
kulturer har framstilt 
mennesker gjennom 
tidene, og bruke dette 

• lage funksjonelle 
bruksgjenstander og vurdere 
kvaliteten på eget håndverk 

•  designe produkter ut fra en 
kravspesifikasjon for form og 

funksjon  
•  lære navn og bruksområder 

på håndverktøy 

 
• diskutere hvordan kunstnere 

i ulike kulturer har framstilt 
mennesker gjennom tidene, 
og bruke dette som 
utgangspunkt for eget 
skapende arbeid 

 

Se på kunst fra andre 
kunstnere (google og 
youtube) 
Lærer viser elevene 
først hvordan de skal 

bruke redskapene, 
benevner redskapene 
med navn og viser 
hvordan de skal 
arbeide med 

produktene sine. De 
får prototyper å se 
etter. Lærer går rundt 
og veileder imens de 
arbeider. Elevene 
oppfordres til å bruke 

sin egen kreativitet i 
arbeidet mot sitt gode 
produkt 

• Produkt  
• Arbeidsinnsats  
• Plan  
• Utførelse  
• Ny 

kunnskapsfors
tåelse  

• Valg av 
vanskegrad  

• Evne til å 

nyttiggjøre 
seg av 
veiledning  

• Gjennomføring
skraft  

• Funksjon 

 

Karakter 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Lav til høy 
måloppnåelse 



som utgangspunkt for 
eget skapende arbeid 

Evaluering av tema/ emne 

 


