
FAGPLAN I KUNST OG HÅNDVERK – 6. trinn 
 

Tema: Kompetansemål: Aktivitet: Ressurser: 

Visuell kommunikasjon  skille mellom blanding av pigmentfarger og 

lysfarger 

 bruke egenskygge og slagskygge i tegning 

 

 

 lage enkle bruksformer i ulike materialer og 

kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, 

valg av materialer, håndverksteknikker, form, 

farge og funksjon 

 

 lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger 

mellom tegneserier og film 

Repetisjon fargelære 

Komplementærfarger 

Lys/skygge (lysfarger) 

Skygge: egenskygge og slagskygge 

 

Lage papir (kombineres med norsk: 

dikt og vers) 

 

 

 

Tegneserier – jobbe med dette i 

Creaza og på papir 

Kunst og håndverk 6, s. 6-17 

s. 18-21 

s. 22-32 

s. 42-48 

 

Kunst og håndverk 6, s.65-69 

Lyse sider 6, s. 65-73 

 

 

 

Zeppelin lesebok 6, s. 13-19 

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 grafiske teknikker i eget arbeid 

 

 

 benytte ulike teknikker til overflatebehandling av 

egne arbeider 

 

 bruke formelementer fra ulike kulturer i 

utforming av gjenstander med dekorative 

elementer 

 
 bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og 

myke materialer 

Strikking: eks. lue, skjerf, gryteklut 

eller pannebånd 

 

Sy/lappeteknikk: 

duk i lappeteknikk og  

gympose el. med broderi eller trykk 

 

Trykk: sjablong- og stempeltrykk 

 

 

Sleiv 

 

 

Lysestake 

 

 

 

Hylle 

 

Tips: Cortina-garn fra Spar 

Kjøp, pinne 4,5 og ca 66 

masker. Strikk gjerne på 

høsten. 

 

 

 

Mønster på vandring 7, s. 33 

Kunst og håndverk 7, s. 41-51 

 

Kunst og håndverk 6, s.82-84 

Lyse sider 6, 100-104 

 

 

 

 

 

 

 



 benytte ulike teknikker til overflatebehandling av 

egne arbeider 

 bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og 

myke materialer 

 

Keramikk: 

lysestake 

telyslykt med hullmønster 

 

Lyse sider 6, s. 105-110 

Kunst og håndverk 6, s. 88-91 

Kunst  samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har 

benyttet form, lys og skygge og bruke dette i 

eget arbeid med bilde og skulptur 

 gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i 

nasjonalromantikken, renessansen, 

impresjonismen og ekspresjonismen på ulike 

måter har satt spor etter seg 

 

Maling: 

Van Gogh 

 

Matisse 

 

Kjell Nupen: male krukker i papp 

Mønster på vandring7,s53-57 

Kunst og håndverk 7, s. 126-

135 

Mønstre på vandring 7, s. 60-

66 

Se hvit perm i kunsthylle. 

Tips: Søm kirke/Otterdals-

parken og kapellet på 

Ansgarskolen 

Arkitektur  beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og 

sammenligne med nasjonale og internasjonale 

stilretninger 

 

 bygge modeller av hus i målestokk med 

utgangspunkt i egne arbeidstegninger 

 

La Corbusier 

Sverre Fehn 

 

 

Lage pepperkakehus med utg.punkt i 

egne arbeidstegninger. MOH/matte 

Kunst og håndverk 6, s. 105-

118 

Lyse side 6, s. 75-80 

 

Se Udirs side kompetansemål 

Kunst og håndverk 

 


