
Årsplan St. Sunniva skole  
 

Fag: Kunst og håndverk 

Trinn: 1. trinn 

Lærere: Teresa Thai og Irene Bautista 

 

Periode Hovedområde/ 
Kompetansemål 

Læremål Tverrfaglige temaer/ 
lærestoff 

Arbeidsmåter Vurderingsformer 
 

Hele året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hele året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruke håndverksteknikker og 
håndverksverktøy i utforming av tre, 
leire og tekstil på en miljøbevisst og 
trygg måte  
  
 
 
 
 
 
 
 
Undersøke egenskaper ved materialer 
og dele sanseerfaringer  
  
 
 
 
 
 
 
 

Eleven skal kunne knyte, 
klippe, flette, lime og 
brette. 
 
Grunnleggende 
finmotorikk. 
Øye- og 
håndkoordinasjon 
 
 
 
 
Kunne sette ord på hva 
man undersøker av 
materialer. 
 
Utvikle og bruke 
forskjellige sanser i møte 
med opplevelser. 
Materialforståelse. 
 
 

Folkehelse og 
livsmestring og 
bærekraftig utvikling 
Dyr 
Bursdagskalender 
Klasseromsskilt 
Ukens bokstav 
 
 
 
 
 
Folkehelse og 
livsmestring 
Telling – hvor mange er 
det av hver? 
Figurer i forskjellige 
materialer. Lærestoff: 
Familie, dyr, oppfinnelse, 
fantasivenn, naturen, 
ukens bokstav 
 

Knyte knuter. 
Klippe etter linjer. 
Flette tråder. 
Lime papir og andre 
diverse materialer sammen. 
Origami 
Feste sammen trepinner 
med tråd. 
Lage figurer i leire eller 
plastelina 
 
Samtale i fellesskap. 
Taktile oppgaver – elevene 
blir introdusert til 
forskjellige materialer: 
papir, leire, tre, plastikk, 
stein, blader etc. De kan 
jobbe i dette, lage noe fra 
egen fantasi eller følge en 
oppskrift.  
 
Tegning og maling. 

Lærerens løpende 
observasjoner og 
vurdering av elever i 
klasseromsundervisning. 
Lærerens løpende 
observasjoner av elevers 
engasjement i ulike 
aktiviteter, både på 
skolen og ekskursjoner. 
 
 
Elevers egenvurdering 
gjennom samtaler med 
læreren. 



Hele året 
 
 
 
 
 
 
 
Hele året 
 
 
 
 
 
 
 
 
Våren: Uke 
13-24 
 
 
 
Hele året 

Eksperimentere med form, farge, 
rytme og kontrast 
  
 
 
 
 
 
Studere form gjennom å tegne, male 
og fotografere  
 
 
 
 
 
 
 
Planlegge og konstruere i 
naturmaterialer etter inspirasjon fra 
samisk og lokal byggeskikk  
  
 
Vise fram og presentere objekter 
gjennom utstilling eller samling 

Lære navn på ulike 
geometriske former og 
farger. 
 
 
 
 
 
Kunne kopiere en form 
gjennom å tegne og male. 
 
 
 
 
 
 
Kunne bruke materialer 
til å lage enkle 
konstruksjoner 
 
 
Eleven skal være 
nysgjerrig og glad over 
sine elevarbeid. 
Læringsmålet er å 
fremme  

Folkehelse og 
livsmestring 
Bli bevisst på årstidene 
og endringene i klimaet 
Geometriske former 
Mønster. 
Solsystemet. 
 
Folkehelse og 
livsmestring 
Høytider: påske, jul, 
allesjelersdag, Kristi 
himmelfart 
Årstider 
Fargelegging av kristen 
kunst 
 
Folkehelse og 
livsmestring og 
bærekraftig utvikling 
Turdag 
 
Folkehelse og 
livsmestring 
Egenproduserte tegninger 
Katolske motiver av 
helgener og bibelske 
fortellinger 

Klippe og lime 
geometriske former. 
Lage egne tegninger av 
geometriske former. 
 
 
 
Diverse fargeleggings- og 
maleoppgaver som 
tilsvarer de ulike 
høytidene, årstidene eller 
kristen kunst. 
 
 
 
 
Bygge noe med tre, jord, 
blader og steiner på 
turdager eller utetid. Jobbe 
i grupper og individuelt. 
 
Henge opp elevarbeid i 
klasserommet og gangen. 
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