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KUNST & HÅNDVERK 

MÅL FOR FAGET 
 
Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, 
boliger og kunst. De menneskeskapte gjenstandene inngår i de fleste områdene av 
livet vårt og er helt nødvendige for vår eksistens. Kunst, gjenstander og 
nytteprodukter kommuniserer tanker og ideer, forteller om sosial status, livssyn, 
makt og tilhørighet, hvem vi er, og hvor vi hører hjemme. Den estetiske 
dimensjonen står sentralt i barn og unges hverdag og utgjør et grunnlag for deres 
valg og ytringer. 

Faget kunst og håndverk bærer i seg ulike tradisjoner, fra håndverkernes solide 
materialkunnskap og reproduserende arbeidsprosesser, via designernes idéutvikling 
og problemløsning til kunstnernes fritt skapende arbeid. Opplevelse av kunst, 
design og arkitektur og bevisstgjøring om kulturarven i et globalt perspektiv utgjør 
sentrale sider ved faget. Samisk kunst og håndverk, duodji, er en naturlig del av 
kulturarven. Forståelse for fortidens og nåtidens kunst og håndverk i egen og 
andres kultur kan gi grunnlag for videre utvikling i vårt flerkulturelle samfunn. 

Praktisk skapende arbeid i verkstedene med å gi form til opplevelser og utvikle 
produkter står helt sentralt i faget. Dette arbeidet omfatter bruk av tradisjonelle og 
nyere materialer, redskaper og teknikker. Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk 
og håndlag fra det enkle til det mer avanserte er viktige dimensjoner i faget og 
forutsetter tid til utprøving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet til å 
oppleve gleden ved å skape og mestre. 

Kunnskap om form, farge og komposisjon er avgjørende for å lage produkter som 
fungerer, og for å framføre visuelle budskap på en hensiktsmessig måte. 
Kunnskapen kan bidra til personlig utvikling som er en forutsetning for målrettet 
kreativ idéutvikling, visuell kommunikasjon og produksjon. Slik kunnskap vil kunne 
styrke muligheten for deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser i et samfunn 
der informasjon i økende grad kommuniseres visuelt. Faget gir muligheter for 
utvikling av entreprenørskap og samarbeid med bedrifter, institusjoner og 
fagpersoner. I tverrfaglig samarbeid om design og teknologi bidrar faget spesielt 
med det praktisk-estetiske aspektet ved design. 

Faget kunst og håndverk står sentralt i utviklingen av den kulturelle 
allmenndannelsen. Faget er også forberedende for en rekke utdanninger og 
yrkesvalg. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig 
vekst, via innflytelse på ens egne omgivelser til kreativ nytenkning i et større 
samfunnsperspektiv.  

 

FORMELL VURDERING 
 

KUNST & HÅNDVERK 
Prosess  
Innsats og flid 
Ferdigheter 
Holdninger til faget 
Verktøybruk 
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Viser stor interesse for faget.  
Har evner i faget utover det som kan forventes og søker alltid å utvikle dem.  
Har personlig uttrykksform og er kreativ.   
Kan i stor grad bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk. 
 
Eleven har selvstendige ideer og løsninger.  
Planlegger og utnytter tiden godt.  
Eleven har blikk for god form, farge og komposisjonssans/forståelse 
Eleven har innsikt i kunst- og kulturdelen av faget.  
Eleven har gode teoretiske og pratiske ferdigheter, og tar imot instrukser 
konstruktivt. 
Kan vurdere egne og andres produkter. 
Svært gode resultater på fagprøver. 
Svært god struktur, orden og oversikt i arbeidsboka. 
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Eleven er som regel aktiv i timene, men tidvis passiv.  
Viser god interesse for faget og evnene er på det gjennomsnittlige.  
Søker i liten grad å utvikle egne evner og anlegg.  
Har ingen klar personlig uttrykksform og er ikke alltid kreativ.   
Kan i noen grad bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk. 
 
Eleven har av og til selvstendige ideer og løsninger.  
Har tidvis problemer med å planlegge og utnytte tiden.  
Eleven har delvis blikk for god form, farge og komposisjonssans/forståelse 
Eleven har delvis innsikt i kunst- og kulturdelen av faget.  
Eleven har noen teoretiske og pratiske ferdigheter, og tar ikke alltid imot 
instrukser. 
Kan i noen grad vurdere egne og andres produkter. 
Gode resultater på fagprøver. 
God struktur, orden og oversikt i arbeidsboka. 
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Eleven er passiv og viser liten eller ingen faglig interesse. 
Har små evner i faget og prøver ikke å utvikle dem.  
Har ingen personlig uttrykksform og er aldri nevneverdig kreativ.   
Kan i liten grad bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk. 
 
Eleven har ingen selvstendige ideer og løsninger.  
Eleven klarer ikke å planlegge og utnytte tiden.  
Eleven har ikke blikk for god form, farge og komposisjonssans/forståelse 
Eleven har liten eller ingen innsikt i kunst- og kulturdelen av faget.  
Eleven har små teoretiske og pratiske ferdigheter, og tar sjelden imot 
instrukser. 
Klarer ikke å vurdere egne og andres produkter. 
Dårlige eller svært dårlige resultater på fagprøver. 
Dårlig eller svært dårlig struktur, orden og oversikt i arbeidsboka. 
 

 


