
FAGPLAN I KUNST OG HÅNDVERK – 7. trinn 
 

Tema: Kompetansemål: Aktivitet: Ressurser: 

Visuell kommunikasjon  bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid 

 

 

 fotografere og manipulere bilder digitalt og 

reflektere over bruk av motiv og utsnitt 

 sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde 

kommuniserer og påvirker hverandre i ulike 

sammenhenger 

 

 bruke fargekontraster, forminsking og 

sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder 

både med og uten digitale verktøy 

 

Linoleumstrykk på f.eks. mappe, 

bilder/kort, esker 

 

Lage reklame 

 

 

 

 

 

Perspektivtegning 

Leonardo da Vinci 

Kunst og håndverk 7, s. 41-59 

Kom inn, kom ut 5, s. 59-63 

 

Kunst og håndverk 7, s.80-90 

Kunst og håndverk 7, s. 6-13 

Tips: norsk og engelskfaget 

 

 

 

Midgard 7, 2. 34-39 

Kunst og håndverk 7, s 24-40 

Kopioriginal 13 i Midgard 7 

Design  lage enkle bruksformer i ulike materialer og 

kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, 

valg av materialer, håndverksteknikker, form, 

farge og funksjon 

 bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og 

myke materialer 

 

 benytte ulike teknikker til overflatebehandling av 

egne arbeider 

 bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og 

myke materialer 

 

 

 vurdere design og industriell produksjon av kjente 

bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre 

enkle forbrukertester 

 

Bildevev – ramme med 

sammenføyning i sløyd og veving i 

tekstil 

 

Applikasjon: pute, gryteklut, bilde 

 

 

Fuglekasse 

Skrin med lokk 

Turkopp 

Serveringsbrett 

Rekvedkunst 

 

Tegneoppgave – eks. telefon 

Se modeller på sløyd/tekstil 

 

 

 

 

 

 

Se modeller på sløyd 

 

 

 

 

 

Kom inn, kom ut 5, s. 130-149 

Kunst og håndverk 5, s 56-59 

 

 

 

 



Kunst  gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i 

nasjonalromantikken, renessansen, 

impresjonismen og ekspresjonismen på ulike 

måter har satt spor etter seg 

 

 

 sammenligne bruk av teknikker og virkemidler 

innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike 

kulturer ved bruk av digitale og andre kilder 

Edvard Munch – ekspresjonismen 

 

Theodor Kittelsen – Kulltegninger, 

svartedauden 

 

 

Mønstre og moter: 

Sammenligne mønstre i klær, 

nasjonale i forhold til utenlandske. 

Moter gjennom tidene. Tegne en 

modell fra en tidsepoke. 

 

Skulpturvandring i Kristiansand 

Kunst og håndverk 5, s.76-79 

Kom inn! Kom ut! s. 29-33 

Salaby – nettressurs 

 

 

 

Kunst og håndverk 7, s. 52-71 

Møster på vandring 7,s32-44 

Internett 

 

 
 

http://www.agderkultur.no/ 

Skulpturer/Side1.htm 

Arkitektur  bygge modeller av hus i målestokk med 

utgangspunkt i egne arbeidstegninger 

 

 montere utstillinger og andre presentasjoner i 

ulike typer rom 

Keramikk – hus og dører 

 

 

Stille ut keramikk-hus og dører i 

f.eks. monter 

Byvandring i Posebyen 

 

 

Kunst og håndverk 7, s. 120-

124 

 


