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 Tlf:               23 29 25 00   

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering 

Tema: Visuell 

kommunikasjon 
     

Skille mellom blanding av 

pigmentfarger og lysfarger 
Høst/vår Vise  fargeblandinger, 

pigmentblanding/ 

lysblanding. 

Fargekontraster 

Systematisering av farger 

 

Fargesirkel Konstruere en sirkel delt i 

12 like deler. 

Male 

Symmetriske mønster med 

passer/ fargelegge 

Dialog med elevene/ 

egenvurdering/ 

Muntlig tilbakemelding 

fra lærer 

Bruke egenskygge og 

slagskygge i tegning 
Nov /april Geometriske former 

Lys og skygge 

Proposjoner i et portrett 

 

 

Lysark/selvportrett 

Frida Kahlo 

Pablo Picasso 

Edward Munch 

Von Gogh 

Gjengi en geometrisk form 

med bruk av lys og skygge 

Bløt blyant 

Tegne og skyggelegge et 

portrett 

      

Dialog med eleven/ 

egenvurdering 

Skriftlig tilbakemelding 

Lage tegneserier og redegjøre 

for sammenhenger mellom 

tegneserier og film 

Des/Jan 

Mai/juni 

Se på en film og vurdere 

sammenhengen mellom 

denne og en tegneserie 

Animasjonsfilmer: Min 

bestemor strøk kongens 

skjorter og Den danske 

dikteren. 

Tidligere elevers filmer 

 Sette sammen skrift og 

bilde. Lage tegneserie. 

Lage  animasjonsfilm. 

 

Dialog med eleven. 

Underveis og 

sluttvurdering 

Elevvurdering 

 

 

Tema: Design      



Lage enkle bruksformer i leire 

og kunne gjøre rede for 

sammenheng mellom idé, valg 

håndverksteknikker, form, farge 

og funksjon 

Hele året 

 

Bruksform i leire ved 

hjelp av forskjellige 

teknikker. 

Fingerdreing- 

bruk av dreieskive- 

kjevleteknikk-

pølseteknikk 

Se på  tidligere elevarbeid 

på leireavd. 

 Utstillinger 

 Dekorere og designe en 

kopp, skål og en vase. 

Regne ut rektangel, lengde 

og bredde(/parallelle 

linjer) og overføre dette til 

leire 

 

Dialog med eleven/ 

egenvurdering/ vurdering 

av hverandres arbeid. . 

Skriftlig vurdering. 

Bruke formelementer fra ulike 

kulturer  i   utforming av 

gjenstander med dekorative 

elementer 

Hele året   

  

  

 

Ser på tidligere 

elevarbeid og bilder. 

Læreren demonstrerer 

 

Forme i leire. 

Male og glassere 

overflater. 

Dialog med eleven/ 

egenvurdering / 

Skriftlig vurdering 

 

 Tema: Kunst      

Samtale om opplevelse av 

hvordan kunstnere har benyttet 

form, lys og skygge å bruke 

dette i eget arbeid med bilde og 

skulptur 

Aug/sept 

Jan/ febr. 

Bruk av farger 

 

Fantasiskulptur og 

dyreskulptur i leire 

 

Utstillinger/ kunstbilder 

som for eks   

GustavVigeland 

Pablo Piccaso 

Edward Munch 

Dyretegninger 

Tegning og maling 

Lage skulpturer i leire 

(Fantasifigurer og 

dyreskulpturer) 

Proposjoner 

Dialog med eleven/ 

skriftlig vurdering/ 

Mappevurdering 

Gjøre rede for hvordan sentrale 

kunstnere i 

nasjonalromantikken, 

renessansen, impresjonismen og 

ekspresjonismen på ulike måter 

har satt spor etter seg 

Mai Se på bilder/ samtale om 

bildene 

 

Skagenmalerne 

Claude Monet 

Edward Munch 

Leonardo da Vinci 

Samme oppgave som over Felles evaluering 

Tema: Arkitektur      

Montere utstillinger og andre 

presentasjoner i ulike typer rom 

beskrive særtrekk ved  

bygninger i nærmiljøet og 

sammenligne nasjonale og 

internasjonale stilretninger 

Lære litt mer om en stilretning 

gjennom å undersøke en 

Des./mai 

 

 

Lage rom med lys 

 

Lære litt mer om en 

stilretning gjennom å 

undersøke en bygning 

 

Lysark 

Samtale / diskusjon 

Sverre Fehn. Le Corbosier. 

www.arkitekturmuseet.se 

www.dalenhotell.no 

 

Bygge med leire. 

Serviettholder/Lyslykt evt 

lysskulptur i leire 

Bruke/bearbeide 

geometriske fig. 

 

 

 

Dialog med eleven 

underveis/ 

Skriftlig vurdering 

 

Reflektere i samtale 

http://www.dalenhotell.no/


bygning 

 
Ps. Innholdet i årsplanen kan variere litt mellom 6a &6B, da vi kjører litt ulikt opplegg med ulike 
faglærere i de to klassene,men kompetansemålene vil følges i begge klasser. 


