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Grunnleggende ferdigheter 
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kunst og håndverk forstås grunnleggende ferdigheter slik: 

Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer, fra det beskrivende til det mer analyserende 
og vurderende. Presentasjon av eget arbeid, muntlige beskrivelser og vurderinger står sentralt. Muntlig ferdighet er også viktig i forbindelse med refleksjon over og vurdering av 
opplevelser, estetiske virkemidler og sammenhenger. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig i kunst og håndverk innebærer blant annet å uttrykke seg visuelt ved hjelp av tegn og symboler. Utvikling av skriftlig og visuell kompetanse skjer ved å 
omsette fakta, ideer og holdninger til tegn. For å opprettholde den visuelle ferdigheten parallelt med utviklingen av skriveferdigheten er bevisst og allsidig arbeid med tegning like viktig 
på alle trinn. 

Å kunne lese i kunst og håndverk dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og om å få inspirasjon til skapende arbeid. Visuell kommunikasjon gjennomsyrer faget og bidrar 
til utvikling av tekstforståelse. For å nyttiggjøre seg informasjon og unngå å bli lurt av visuell retorikk er det viktig å kunne lese og forstå ulike tekstuttrykk. Tolkning av diagrammer og 
andre visuelle representasjoner, som for eksempel bruksanvisninger og arkitekttegninger, danner grunnlag for viktige beslutninger. 

Å kunne regne i kunst og håndverk innebærer blant annet å arbeide med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. Tegning innebærer vurdering av proporsjoner 
og to- og tredimensjonale representasjoner. Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et vesentlig aspekt i arbeidet med dekor og arkitektur. Regneferdighet kreves også i 
arbeid med ulike materialer og teknikker. 

Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i 
elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i 
presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon. 

 

 



 

Mål for KOH for 1. og 2. klasse 2014/2015 
Målene fordeles på 2 skoleår i rullerende årsplan. Dette skoleåret bruker vi pensum for 1. år 
 

Visuell kommunikasjon Design Kunst Arkitektur 
Uttrykke egne opplevelser 
gjennom tegning 
 
Blande og bruke primærfarger i 
eget skapende arbeid 
 
Eksperimentere med form, 
farge og rytme i border: Male 
glasslykter  

Lage enkle gjenstander og former i papir og 
tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og 
flette: Tvinne garn, klippe snøkrystaller og 
klippe/flette julekurver. 
 
Lage enkle gjenstander i leire 
 
Bygge med enkle geometriske grunnformer: 
Lage islykter (fryse vann med farge i 
melkepakker), akvarium og trebåt 
 
 

Gjenkjenne kunst i skolens 
nærmiljø og bruke dette som 
utgangspunkt for egne bilder og 
skulpturer 
 
Bruke dekorative elementer fra 
kunst og kunsthåndverk i egne 
arbeider: Lage dekorasjon av 
drivved og ting fra fjæra. 
 

Lage enkle modeller av hus i 
naturmaterialer: Lage modell av 
eget hus 
 
Tegne hus fra nærmiljøet rett 
forfra  
 
 

Uttrykke egne opplevelser 
gjennom tegning (se ”Kunst”) 
 
Blande og bruke primærfarger i 
eget skapende arbeid (se ”Kunst”) 
 
Eksperimentere med form, farge 
og rytme i border: Brodere 

Lage enkle gjenstander og former i papir og 
tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og 
flette: Lage påskekyllinger av garn, lage dukke av 
å flette garn og klippe/lime julekort. 
 
Bygge med enkle geometriske grunnformer: Lage 
isskulpturer og spillemann  
 
Gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander 

Gjenkjenne kunst i skolens 
nærmiljø og bruke dette som 
utgangspunkt for egne bilder og 
skulpturer 
 
Samtale om bildene til ulike 
nasjonale, samiske og nordiske 
eventyrillustratører og bruke det 
som utgangspunkt for eget 
skapende arbeid 

Tegne hus fra nærmiljøet rett 
fra siden 
 
Samtale om opplevelsen av ulike 
typer hus og rom i nærmiljøet: 
Kirka, samfunnshuset, 
klasserommet, gymsalen, 
kjelleren på skolen, mørkeloftet 
hjemme osv. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Måned Tema Mål Læringsstrategi/Vurdering 
August/ 
September 
 

 

Tegning 
 
Høstfarger 
Primærfarger 
 
Besøke kirke- kirkeuke  

Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning 
 
 
Blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid 
 
Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som 
utgangspunkt for egne bilder og skulpturer 

 
 
 
Læresamtalen / 
vurdering av elevarbeid 
 

Oktober 

 
 

Hus 
 
Lage modell av eget hus  
 
 
Fjæra – på jakt etter drivved og andre ting 
fra fjæra. Lage dekorasjoner 

Tegne hus fra nærmiljøet rett forfra  
 
Lage enkle modeller av hus i naturmaterialer 
 
 
Bruke dekorative elementer fra kunst og kunsthåndverk i 
egne arbeider.  

 

November/ 
Desember 
 

Julepynt/ Juleverksted Tradisjonell julepynt.  
Bruke dekorative elementer fra kunst og kunsthåndverk i 
egne arbeider 

 

Januar 
 
 

Lage glasslykter 
 
Lage islykter  ( fryse vann med farge i)  

Eksperimentere med form, farge og rytme i border:  
male glasslykter 
 
Bygge med enkle geometriske grunnformer 

 

Februar / 
Mars 

6. februar- Samefolkets dag 
 
Leire 

 
 
Lage enkle gjenstander i leire 

 

April Garn/papir/tekstil  
- tvinne garn,  
- klippe snøkrystaller 

Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom 
å rive, lime, klippe, tvinne og flette 
 

 

Mai Lage enkle trebåter  
 

Bygge med enkle geometriske grunnformer  

Juni Vandreutstilling (utstillinger kommer til 
skolen) 

Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som 
utgangspunkt for egne bilder og skulpturer 

 

 


