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Uke Kompetanseområde Kompetansemål Aktivitet Arbeidsmåte 
34-35 Visuell 

kommunikasjon 
visualisere og formidle 
egne inntrykk i ulike 
teknikker og materialer 

benytte overlapping i 
arbeid med tegning og 
maling 

Rivebilder/collage Lage collage/rivebilde av et sommerminne ved å rive 
opp papp, aviser, ukeblader m.m. og lime på A4 
pappbakgrunn. 

36-38 Visuell 
kommunikasjon 
 
Design 

benytte overlapping i 
arbeid med tegning og 
maling 

eksperimentere med enkle 
geometriske former i 
konstruksjon og som 
dekorative formelementer 

Bybilder. 
Blyanttegning og 
klippebilde 

Forklare om overlapping og ulike 
fargeperspektiver. 
Forklare forskjell på varme og kalde 
farger. 
Lage skisse av bymotiv med blyant. 
Klippe og lime hus i papp på hvit 
bakgrunn. 

39-43 Design bruke enkle, 
hensiktsmessige 
håndverktøy i arbeid med 
leire, tekstil, skinn og tre 

eksperimentere med enkle 
geometriske former i 
konstruksjon og som 
dekorative formelementer 

Ugler i leire. Elevene skal lage ugler i leire ved hjelp av å  
- Lage skisse. Blyanttegning 

- Kjevle og skjære ut form 

- Skjære ut ved hjelp av mønster 

- Lage tekstur ved hjelp av ulike 

redskaper/verktøy  

41 Høstferie 
 



44 - 
46 

Design  planlegge og lage enkle 
bruksgjenstander 

bruke enkle, 
hensiktsmessige 
håndverktøy i arbeid med 
leire, tekstil, skinn og tre 

 

Bokmerke Lage skisse 
Forme bokmerket 
 

47-50 Design lage enkle gjenstander 
gjennom å strikke, veve, 
filte, sy, spikre og skru i 
ulike materialer 

bruke enkle, 
hensiktsmessige 
håndverktøy i arbeid med 
leire, tekstil, skinn og tre 

Lage julepynt  Juleverksted 
Ulike teknikker  

52 Juleferie 
 

1-8 Kunst  samtale om hvordan 
kunstnere i ulike kulturer 
har visualisert natur og 
benytte dette som 
utgangspunkt for eget 
arbeid 

Studere bilder og verk av 
ulike kunstnere fra ulike 
deler av verden 
 
Kittelsen 
Vincent Van Gogh 
Georgia O'Keeffe 
Afrikansk kunst 
Masker 

Se på bilder laget av ulike kunstnere og bruke noen 
av disse som inspirasjon for egne, todimensjonale 
arbeider med ulike materialer. 
Tegne og male etter forbilder 
 
Se på bilder av masker  
fra ulike deler av verden 
Tegne og lage egen maske 



 
9 Vinterferie 
10-14 Visuell 

kommunikasjon 
 
 
Design 
 

visualisere og formidle 
egne inntrykk i ulike 
teknikker og materialer 

lage enkle gjenstander 
gjennom å strikke, veve, 
filte, sy, spikre og skru i 
ulike materialer 

bruke enkle, 
hensiktsmessige 
håndverktøy i arbeid med 
leire, tekstil, skinn og tre 

 

 

 

 

Tove påskeegg rundt en 
kjerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lage påskepynt 
  

Elevene skal tove rundt steiner eller 
kindereggkjerner, og lage mønster på egget med 
ulltråder. Dersom det toves rundt kindereggkjerner, 
kan eggene henges opp med tråd. 
 
http://strikke.blogspot.no/2010/03/tove-paskeegg.
html  
 

 
 

15 Påskeferie 
 

http://strikke.blogspot.no/2010/03/tove-paskeegg.html
http://strikke.blogspot.no/2010/03/tove-paskeegg.html


16-18 Visuell 
kommunikasjon 
 

visualisere og formidle 
egne inntrykk i ulike 
teknikker og materialer 

benytte overlapping i 
arbeid med tegning og 
maling 

 

Rivebilder 
Forhistoriske dyr 

Tegne skisser av forhistoriske dyr etter kunnskap fra 
emnet «Dyr som forsvant», En reise tilbake i tid fra 
NSM 
 
Lage bilde  

14-20 
 

Kunst bruke originalkunst i 
skolens nærmiljø som 
utgangspunkt for egne 
bilder og skulpturer 

lage enkle utstillinger av 
egne arbeider 

 

Kunst til Hei verden!  Male etter inspirasjon fra lokal kunstner 
Gå tur i Stavanger og se på skulpturer? 
 

22-26 Arkitektur 
 

tegne hus og rom sett rett 
ovenfra, rett forfra og rett 
fra siden 

Tegne hus fra 
bronsealderen og fra vår 
tid 
 
 
 
 
 
 

Studere og tegne hus fra bronsealderen 
Studere og tegne hus fra eget nabolag 

 Sommerferie 
Redigert at Beate J 23/8-18.  


