
ÅRSPLAN 2019-2020 
Fag: Kunst og håndverk 

Klasse: 9. trinn 

Eva Revheim 

Planen blir fortløpande revidert etter hvert som året skrid fram 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

33-40 Visuell kommunikasjon: 

• bruke ulike materialer og redskaper i 
arbeid med bilder ut fra egne 
interesser 

Design: 

• designe produkter ut fra en 

kravspesifikasjon for form og 

funksjon 

• beskrive ulike løsningsalternativer i 
design av et produkt ved hjelp av 
skisser og digital programvare 

Fremside skolekatalog Tegne / male/ collage ol. 

To-dimensjonalt arbeid på A4 ark 

Karakter på innlevert 

arbeid 

 

 

 

 

 

41 Høstferie    

42-47 Design 

• designe produkter ut fra en 
kravspesifikasjon for form og 
funksjon 

• beskrive ulike løsningsalternativer i 
design av et produkt ved hjelp av 
skisser og digital programvare 

•  
Visuell kommunikasjon 

Illustrasjonsoppgave Collage 

To-dimensjonalt arbeid på A4 ark 

Karakter på innlevert 

arbeid 

 

 

 

 

 

 

 



• bruke ulike materialer og redskaper i 
arbeid med bilder ut fra egne 
interesser 

• dokumentere eget arbeid i 
multimediepresentasjoner 

47-51 • diskutere hvordan kunstnere i ulike 
kulturer har framstilt mennesker 
gjennom tidene, og bruke dette som 
utgangspunkt for eget skapende 
arbeid med portrett og skulptur 

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

• samtale om hvordan urfolk og andre 
kulturer har påvirket og inspirert 
ulike designuttrykk 

Portrett  Karakter på innlevert 

arbeid 

52 Juleferie 

2-4   Portrett 

 

  

5- 8 • stilisere motiver med utgangspunkt i 
egne skisser i arbeid med mønster, 
logo, skilt og piktogrammer 

• bruke ulike funksjoner i 
bildebehandlingsprogram 

• beskrive ulike løsningsalternativer i 
design av et produkt ved hjelp av 
skisser og digital programvare 

Logo 

 

 Karakter på innlevert 

arbeid 

 

9 Vinterferie 



 • tegne bildemanus, redigere og 
manipulere enkle digitale opptak og 
vurdere bruk av egne virkemidler 

• vurdere ulike budskap, etiske 
problemstillinger og visuell kvalitet i 
reklame, film, nettsteder og dataspill 

• dokumentere eget arbeid i 
multimediepresentasjoner 

• beskrive ulike løsningsalternativer i 
design av et produkt ved hjelp av 
skisser og digital programvare 

• 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 

Film   

15 Påskeferie 

  Film   

  

 

 


