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VISUELL KUNST  

FORVENTNINGER TIL LÆREREN: 

BEGYNNERNIVÅ MELLOMNIVÅ ØVRE MELLOMNIVÅ VIDEREKOMMENT NIVÅ 
Setter opplevelse, sanseinntrykk og 
kreativitet i sentrum 

Setter skaperglede, og samhandling  
i sentrum, og lærer iaktta og 
bearbeide sanseinntrykk 

Setter kunstnerisk kommunikasjon, 
personlig uttrykk og god faglig 
progresjon i sentrum 

Vektlegger personlig utrykk, 
tekniske ferdigheter, kontinuitet og  
forståelse på høyt nivå 

Gjør eleven fortrolig med 
basissutrykk og utstyr i kunst, og 
deres kreative bruksmuligheter 

Legger til rette for varierte 
kunstutrykk og erfaringer 

Videreutvikler tekniske ferdigheter på 
tidligere lærte kunstutrykk 

Legger til rette for kunstfaglig 
aktivitet og samarbeid innom og 
utenfor kulturskolemiljøet 

Legger grunnlaget for riktig bruk og 
vedligehold av utstyr, og optimal 
teknisk utvikling  

Styrker grunnleggende bruk og 
vedligehold av utstyr, tekniske 
ferdigheter og legger grunnlaget for 
kunstteori 

Har fokus på bevissthet av betydning av 
teknikk, vedligehold av utstyr, og teori 
til arbeidsresultat 

Forbereder eleven til deltagelse i 
kunstfaglige arenaer utenfor 
kulturskolemiljøet 

Gir tilstrekkelig rom for spontan 
uttrykksglede. 

Har fokus på kreativ prosess og 
mestring. 

Knytter teknikk og teori tettere til det 
utøvende kreative arbeidet, og 
stimulerer selvinstikk 

Stimulerer elevens selvledelse, 
selvinstikk, reflekterte samtaler, og 
gode arbeids- og øvingsrutiner 

Legger til rette for godt 
arbeidsfelleskap og et godt sosialt 
miljø, og skaper  
samarbeidsmuligheter med 
foreldre/foresatte 

Legger til rette for godt 
arbeidsfelleskap og et godt sosialt 
miljø. Trener oppmerksomhet, 
iakttakelse og tilstedeværelse . 

Legger til rette for godt arbeidsfelleskap 
og et godt sosialt miljø.Trener 
oppmerksomhet, iakttakelse og 
tilstedeværelse. 

Er faglig rollemodell, arbeidsleder, 
kulturformidler og inspirator 

 Leder elevene fram mot opplesing 
og presentasjon 

Leder elevene fram mot opplesing og 
presentasjon 

 

 Legger til rette og trener elevenes 
refleksjoner både  i prosess og 
produkt 

Legger til rette og trener elevenes 
refleksjoner både  i prosess og produkt. 

 

 Utvikler åpenhet for ulike 
kunststiler og -utrykk 

Legger til rette for kunstopplevelser 
som utfordrer og viser mangfold og 
muligheter 
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Hva – Hvordan - Hvorfor 

Nøkkelkompetanse – Innhold - Læringsmål 

Nøkkelkompetanse: 
 

LÆRINGSMÅL:    

ØVE Begynnernivå Mellomnivå Øvre Mellomnivå Viderekomment nivå 
1.1 Motorisk bevissthet, 
arbeidsstilling og 
basistrening 

1.1.1 Gjøre rede for hva som 
kjennetegner motorisk rette 
arbeidstekknikker og andre 
tekniske basisferdigheter 
- fra grovmotorikk til 
finmotorikk 

1.1.2 Har evner å 
kontrollere og mestre 
kjente arbeidsutstyr og 
teknikker motorisk rett 
måte     

1.1.3 Klarer å kontrollere og 
mestre kjente arbeidsutstyr og 
teknikker motorisk rett måte, 
og er i stand til å anvende lært 
kunnskap til nye utstyr og 
teknikker 

1.1.4 Mestrer og kontrollerer 
sit bruk av arbeidsutstyr og 
teknikk, og kan videreføre sit 
kunnskap til andre 

1.2 Teknikkarbeid Blir kjent med fornuftig  bruk 
og vedligehold av utstyr og 
materialer, og forsøker etter 
hvert å følge etter sit kunnskap 

Klarer å bruke og 
vedligeholde kjente utstyr 
og materialer fornuftige 
måter, og forsøker å følge 
etter sit kunnskap.  

Bruker og vedligeholder sine 
vanlige utstyr og materialer 
fornuftige måter, og er i stand 
til å anvende lært kunnskap til 
nye utstyr og teknikker 

Mestrer og kontrollerer sit 
bruk og vedligehold av 
arbeidsutstyr og materialer 
og kan videreføre sit 
kunnskap til andre 

1.3 Innstuderingsmetodikk Tør å prøve og eksperimentere 
med nye utstyr og materialer, 
og leke med farger og former: 
- fra prøving; lykke/mislykke til 
mestring 

Klarer å finne fram og 
studere modellbilder, 
fargelære, formlære, 
kunstarter, kjente 
kunstnere og kunstverk, 
komposisjon, osv. i 
forskjellige kilder knyttet 
til arbeidsoppgaver, og 
prøver å bruke det til 
nytte på sit eget 
arbeisprosess. 

Leter selvstendig etter 
forskjellige  informasjon i 
forskjellige kilder for å bruke 
det til nytte på sitt eget 
arbeidsprosess. Planlegger 
sine kunstneriske prosesser 
sammen med læreren. 

Lager langsiktige 
kunstneriske 
arbeidsprosesser og arbeider 
kontinuerlig med å 
optimalisere sine 
arbeidsmåter. 
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1.4 Mental Trening Lærer å akseptere ulike 
individuelle måter å 
gjennomføre et kunstnerisk 
prosess, og lærer fra 
hverandre.  
Tør å prøve med å ikke sette 
for høye mål til seg selv. 

Memorerer og a gjengir 
tidligere gjennomførte 
kunstneriske 
arbeisprosesser for å lære 
av dem ved nye kreative 
prosesser. Lære å godta 
at et resultat kan være 
vellykket uansett at det 
ikke altid blir som 
innbildet i forhånd. 

Memorerer og a gjengir 
tidligere gjennomførte 
kunstneriske arbeisprosesser 
for å lære av dem ved nye 
kreative prosesser. Lede et 
resultat aktivt til et vellykket 
produkt uansett hvordan man 
har innbildet det i forhånd. 

Førstå og godta sine 
individuelle begrensninger i 
kunstneriske prosesser, og 
jobbe/øv godt inn i rammene 
det gir til.  

1.5 Øvingsstrategier Øver og samarbeider med og 
tør å spørre hjelp av læreren 
(og foreldre/foresatte) om nye 
teknikker eller teknikker som 
elev har utfordninger med   

Øver  variert og 
løsningsorientert spesielt 
teknikker som man føler 
at ikke er trygd med, og 
tør å spørre hjelp av 
læreren ved utfordninger. 

Øver selvstendig også hjemme 
spesielt teknikker man har 
utfordringer med  

“Sliper” selvstendig spesielt 
sitt eget kunststil/utrykk, 
men også forskjellige 
varierende utrykk for å få 
større bredde til slitt eget 
stil/utrykk  

1.6 Selvledelse Studere og vurdere egne 
kunstneriske prosesser og 
produkter med riktige 
premisser uten å undervurdere 
seg selv og sammenligne det 
med andre  

Klarer å vurdere egne 
arbeidsprosesser og 
produkter, og begynner å 
bli vant og trygdt med 
det. Prøver å bruke 
vurdering til å forbedre 
sine kommende 
arbeidsprosessser og 
resultater. 

Klarer å vurdere egne 
arbeidsprosesser og produkter 
selvstendig, og bruker det 
aktivt til å forbedre sine 
kommende arbeidsprosesser 
og resultater. 

Leder planlegging, 
gjennomføring og 
presentasjon av sine 
individuelle 
arbeidsprosesser.  

1.7 Gruppearbeidsøving og 
gruppeledelse 

Lærer å gjennomføre 
samarbeidsoppgaver sammen 
med andre elever med ulike 
tilnærmingsmåter  

Klarer å gjennomføre 
samarbeidsoppgaver 
sammen med ulike 
elever, og dele 
arbeidsoppgaver med 
hverandre. 

Klarer å planlegge og 
gjennomføre 
samarbeidsoppgaver med 
ulike elever, og ta hensyn av 
deres ulike tilnærmingsmåter 
bl.a. ved deling av 
arbeidsoppgaver. 

Kan lede 
samarbeidsoppgaver til 
andre elever. 
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Nøkkelkompetanse: LÆRINGSMÅL: 
 

   

VISE/PRESENTERE/FORMIDLE 
(Tilsvarer “framføre” på musikk) 

Begynnernivå Mellomnivå Øvre Mellomnivå Viderekomment nivå 

2.1. Kommunikasjon Øver å nevne sine 
kunstprodukter, og 
fortelle om sine ideer bak 
dem. Lærer å akseptere 
andres tolkinger som  
positive tilbakemeldinger.  
 

Kan nevne kreativt sine 
kunstprodukter, og tør å 
prøve for å stole på sine 
evner å formidle sine 
egne tanker gjennom 
kunst. 

Skaper kunst med 
formidlingsvilje 

Er selvstendig med å skape 
kunst med formidlingsvilje 

2.2. Prestasjonsmestring Tør å vise sine 
kunstprodukter fram til 
medelever og  på 
kulturskoleaktiviteter som 
elevutstillinger.  

Deltar aktivt på 
elevutstillinger og ulike 
kulturarenaer ledet av 
kulturskolen. 

Deltar aktivt på ulike 
kulturarenaer. 

Er selvstendig å finne nye 
presentasjonsmuligheter. 

2.3. Utstillingsproduksjon Ser sammen med læreren 
gjennom alternativer av 
sine kunstprodukter til 
utstillingen. Gleder seg å 
få vise sin kunst fram til 
publikum.   

Vil påvirke til valg av sin 
egen utstillingskunst. 
Viser interesse å delta 
med  praktisk 
utstillingsarbeid. 

Planlegger sin egen 
kunstproduksjon sammen 
med læreren, og deltar 
med praktiskt 
utstillingsarbeid.  

Planlegger sin egen 
kunstproduksjon til 
utstillinger, og deltar aktivt 
med praktiskt 
utstillingsarbeid  

2.4. Utrykk- og teknikkvalg Øver forskjellige utrykk og 
teknikker sammen med 
læreren, og presenterer 
dem i ulike passe arenaer. 

Tør å ønske, og gi 
alternativer om utrykk- og 
teknikkform i samarbeid 
med læreren og 
medelever 

Konsentrerer perioder på 
et bestemt selvpåvirket 
tema, utrykk- og teknikk til 
et ønsket 
formidlingsarena. 

Påvirker aktivt sine 
individuelle utrykk- og 
teknikkvalg i alle 
formidlingsarenaer. 
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2.5. Andre formidlingskanaler ved 
utstillingsvirksomhet 

Får muligheter til å vise sin 
kunst bl.a. på 
kulturskoleplakater, og 
lignende. Får delta med 
kunstaktiviteter rettet mot 
alderen i ulike 
arenaer/medier hvor 
læreren påvirker som 
formidler. 

Får muligheter til å vise 
sin kunst bl.a. på 
kulturskoleplakater, og 
lignende. Får delta med 
kunst- og kulturaktiviteter 
rettet mot alderen i ulike 
arenaer/medier hvor 
læreren påvirker som 
formidler. Viser interesse 
å delta ulike arenaer også 
individuelt.  

Får muligheter til å vise sin 
kunst bl.a. på 
kulturskoleplakater, og ta 
imot spesielle 
arbeidsoppgaver “etter 
bestilling”.  Deltar aktivt 
med kunst- og 
kulturaktiviteter i ulike 
arenaer/medier både med  
læreren som formidler, og 
individuelt.  

Søker etter muligheter å 
gjøre arbeidsoppgaver 
“etter bestilling”, og deltar 
aktivt å finne nye 
formidlingskanaler for sin 
kunst. 

2.6. Samarbeid Øver samarbeid med 
gruppearbeid inn i sin 
egen gruppe, og ved ulike 
fellesaktiviteter. 

Samarbeider som en 
gruppe ved ulike 
fellesaktiviteter, og 
produksjoner. 

Kan få oppgaver til å lede 
samarbeidsprosjekter  
innenfor kunstfag, og 
deltar med  aktiviteter der 
ulike kunstuttrykk 
integreres 

Søker etter muligheter til 
samarbeidsprosjekter i 
ulike arenaer. 
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Nøkkelkompetanse: LÆRINGSMÅL: 
 

   

SANSE/SE (“høre” på 
musikk) 

Begynnernivå Mellomnivå Øvre Mellomnivå Viderekomment nivå 

3.1. Oppleve fenomenet 
kunst 

Tør å eksperimentere fritt 
med ulike utstyr og 
materialer.  Tar åpent imot 
nye impulser på kunstbilder, 
utstillingsbesøk og lignende. 

Studerer og reflekterer over 
mange typer kunststil på 
kunstbilder, utstillingsbesøk 
og lignende, og lærer 
åpenhet imot det som man 
ikke forstår med en gang.  

Er nyskjerrig og åpen mot 
forskjellige kunststil, 
arbeidsmåter, materialer og 
utstyr, og prøver å skaffe 
nye impulser i forskjellige 
kunst- og kulturarenaer.  

Studerer og reflekterer 
aktivt over mange typer 
kunststil, arbeidsmåter, 
materialer, og utsyr, og 
søker aktivt nye impulser i 
forskjellige kunst- og 
kulturarenaer. 

3.2. Taktile erfaringer  Får berøre og kjenne 
forskjellige materialer og 
utstyr, og deres egenskaper, 
og lærer hvordan betydning 
de har på arbeidsprosessen 
og relsultatet 

Har blitt kjent med 
egenskaper til de vanligste 
materialer og utstyr, og 
klarer å utnytte disse 
egenskapene på 
arbeidsprosessen for å få 
ønsket resultat. 

Utdyper sine erfaringer om 
egenskaper av forsjellige 
materialer og utstyr, og 
prøver å skaffe nye 
erfaringer for å få nye 
kreative resultater.  

Klarer å analysere hvordan 
egenskapene til forskjellige 
materialer og utsyr har 
påvirket til arbeidsprosessen 
og resultat, og bruker det til 
nytte for kommende 
kunstneiske prosjekter. 

3.3. Lage kunst etter hva 
man ser, og kopiering 

Lærer å gjøre en forskjell 
mellom å få en inpuls til et 
eget kunstprodukt fra et 
annet kunstprodukt/en 
medelev og direkte 
kopiering/øvelse med 
kopiering som teknikk 

Gjennomfører 
kunstoppgaver etter bilder, 
skulptur og stilleben. 
Imiterer kunstneriske stiler, 
form og uttrykk for å lære 
om forskjellige måter å lage 
kunst. 

Forsøker å finne sin egen 
kunstnerisk håndskrift og stil 
med hjelp av 
prøving/kopiering av 
forskjellige stiler, form og 
utrykk.   

Klarer å sammenligne og 
analysere sit eget utrykk og 
sin kunstnerisk håndskrift og 
stil, og andre forskjell 
mellom original 
kunstprodukt og egen kopi 
av det. 

3.4. Kropslige erfaringer og 
persepsjon 
 

Studerer nærmiljøet, og 
former og andre forhold av 
ulike objekter i det med 
forskjellige sanser 

Studerer tilstedeværelse i et 
rom, nærmiljøet; -bygget og 
naturmiljø for å få erfaringer 
med avstand, 
størrelsesforhold, nærhet og 
materialitet. 

Utdyper erfaringer om 
tidligere lærte kunskap av 
romforståelse og objekter i 
det, og forsøker å bruke sine 
erfaringer som en del av sin 
kunstproduksjon.  

Søker åpenlyst og aktivt nye 
erfaringer i forskjellige 
miljøer for å bruke disse 
erfaringer som en del av sin 
kunstproduksjon. 
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3.5. Lage kunst fra minnet Gjennomfører oppgaver 
med objekter som er nære 
for elevens liv, familie og 
aktiviteter. 

Gjennomfører oppgaver 
med objekter som eleven 
har kunnskap med og er 
spesielt interessert  i. Prøver 
å bruke riktige 
størrelsesforhold og 
perspektiv. 

Prøver å gjennomføre 
oppgaver med objekter som 
eleven har kanskje sett, men 
har ikke spesielle erfaringer 
om.  Klarer å bruke riktige 
størrelsesforhold, og 
forsøker å bruke riktig 
perspektiv. 

Produserer kunst fra minnet 
som kan inneholde også noe 
mer abstrakt som følelser og 
reaksjoner. Mestrer 
perspektiv. 

3.6. Variasjoner, og 
personlig utrykk 

Leker bevist med variasjoner 
av sannferdige former og 
modeller.  Godtar at det ikke 
finnes noen rett måte å 
skape kunst, men 
produktene skal har 
indiviudelle forskjell basert 
på hvem har laget dem. 

Bruker variering bevist på 
sine arbeidsprosesser for å 
skape nye utrykk. Forsøker 
individuelle måter å 
produsere kunst. 

Utdyper sine erfaringer om 
variasjon, og bruker det som 
nytte for å søke flere 
kreative resultater. 
Begynner å finne sin 
personlig utrykk. 

Klarer å analysere sit eget 
utrykk og sin kunstnerisk 
håndskrift og stil, og 
sammenligne det med andre 
type kunstutrykk og stiler. 

3.7. Sosial arbeidsmiljø og 
samarbeid 

Tør å beskrive sine 
opplevelser i gruppen, og 
produsere kunst ulik måte 
enn medelever  

Tør å stå bak sin måte å 
produsere kunst, og følger 
aktivt og får impulser fra 
sine medelever under 
arbeid. 

Skifter meninger med 
medelever om deres ulike  
måter å produsere kunst, og 
får inpulser fra hverandre 
som kan også lede til 
spontane 
samarbeidsprosjekter. 

Følger egen og medelevenes 
kunsnerisk utvikling, og 
klarer å gi positiv konstruktiv 
kritik til hverandre under 
arbeid. 

3.8. Kunstnerisk selvinsikt Forstår at enkelte ganger 
arbeidsprosessen flyter 
bedre og går fortere, og 
andre ganger er det 
vanskeligere å få det i gang, 
og tar tid.  Lærer at resultat 
er viktigere enn mengden. 

Forsøker å takle mulige 
motgang i materiale, 
teknikk, ideutforming og 
gjennomføring, og prøver å 
ikke gi opp på grunn av det. 
Vet at resultat er viktigere 
enn mengden. 

Takler mulige motgang i 
materiale, teknikk, 
ideutforming og 
gjennomføring, og gir ikke 
opp på grunn av det. Prøver 
å bruke utfordringer til nytte 
for nye kreative løsninger. 

Forsøker å analysere 
grunner for tidligere 
motgang i arbeidsprosessen, 
og bruker erfaringen til 
nytte i framtidige prosjekter. 
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Nøkkelkompetanse: LÆRINGSMÅL: 
 

   

REFLEKTERE/INNLEVE 
(“lese” på musikk) 

Begynnernivå Mellomnivå Øvre Mellomnivå Viderekomment nivå 

4.1. Kunstopplevelse, 
interaksjon og tolkning   

Klarer å fortelle hvilken 
kunstverk man liker og ikke 
liker, og prøver å finne 
bekgrunnelser for sine 
meninger. Øver å ta i mot 
følelser og meninger fra 
andre. 

Prøver å tolke hvilke følelser 
man opplever og hvilke 
tanker man kan få mens 
man ser et bestemt 
kunstprodukt av medelever 
eller profesjonelle 
kunstnere, og klarer å høre 
følelser og meninger fra 
andre. 

Diskuterer, og forteller 
åpent egne tolkninger om 
kunstprodukter av 
medelever og profesjonelle 
kunstnere, og  hører gjerne 
om tolkninger av de andre.  

Søker aktivt etter ulike 
kunstopplevelser,  og deler 
dem gjerne med andre for å 
skape kunstneriske 
diskusjoner.  

4.2. Konkret og abstrakt 
forståelse (virkelighet, 
fantasi, følelser, symbolikk, 
bevegelser) 

Prøver å studere konkret 
den synlige verden og 
virkeligheten, men tør også 
bruke fantasi på sin 
kunstnerisk arbeid.  
Klarer å formidle enkle 
konkrete følelser som glede 
eller sorg på sin kunst, og 
lese dem på andres kunst. 

Studerer konkret den synlige 
verden og virkeligheten, 
men bruker også fantasi på 
sin kunstnerisk arbeid. 
Prøver å finne 
sammenligninger og forskjell 
mellom den synlige verden 
og abstrakt uttrykk. 
Klarer å formidle ulike 
følelser på sin kunst, og lese 
dem på andres kunst. 
Forsøker å vise bevegelser 
på sin kunst.  

Klarer å jobbe målrettet 
etter den konkrete synlige 
verden og virkeligheten, 
men klarer også se, og 
bruke, abstrakte objekter og 
symbolikk som en del av 
kunstnerisk uttrykk. Klarer å 
tolke, og formidle følelser og 
bevegelser både på sin egen 
og andres kunst. 

Jobber målrettet å slipe sine 
ferdigheter å kopiere 
virkeligheten. Klarer å bruke 
virkelighetsforståelsen sin 
også på fantasikunst. Prøver 
å finne ulike muligheter å 
forstå abstraktive 
tolkninger, og prøver selv  
bruke ulike kunstneriske 
måter å formidle abstrakte 
tanker gjennom sin kunst.  
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4.3. Kunstanalyse (innhold, 
struktur,  assosiasjoner) 

Forteller hva man ser på og 
føler om kunstprodukter 
laget av medelever, og får 
høre hva de andre ser på og 
føler om det som elev selv 
har produsert. 
 

Øver å tolke kunstprodukter 
av medelever og 
profesjonelle kunstnere, og 
klarer å ta imot meninger og 
konstruktiv kritikk fra andre. 

Klarer å delta med diskusjon 
om kunstprodukter av 
medelever og profesjonelle 
kunstnere i forskjellige 
synsvinkler, og  ettersøker 
konstruktiv kritikk fra andre. 

Deltar og åpner aktivt 
kunstneriske diskusjoner, og 
prøver å finne ulike 
tolkninger av forskjellige 
kunstprodukter. Ettersøker 
aktivt konstruktiv kritikk. 

4.4. Kunsthistorie (kultur, 
stiler, trender, retninger, 
kunstnere) 

Blir kjent med den 
kunstneriske verden med 
hjelp av kunst fra ulike 
tidsepoker, kulturer og 
stiler. 

Studerer enkelte kunstverk, 
og kunstnere fra ulike 
tidsepoker, kulturer og 
stiler, og prøver selv ulike 
utrykk inspirert av disse. 

Studerer enkelte kunstverk 
fra ulike tidsepoker, kulturer 
og stiler, lærer å gjøre 
forskjell med deres utrykk, 
og klarer å huske enkelte 
kjente kunstnere, og deres 
verk. 

Er godt kjent med de mest 
kjente kunstverk og 
kunstnere fra ulike 
tidsepoker, kulturer og 
stiler, kan gjøre forskjell 
med deres utrykk. 

4.5. Kunstteori 
(komposisjon, fargelære, 
perspektiv, utrykk, teknikk, 
kunstfaglige bekgrep) 

Blir kjent med de vanligste 
kunstfaglige begrep under 
praktisk arbeid. 

Øver å forstå hvordan bl.a. 
fargebruk, perspektiv, og 
komposisjon har påvirket på 
et bestemt kunstverk, og 
hvordan de påvirker den 
virkelige verden.  
Forstår de vanligste 
kunstfaglige begrep og kan 
bruke dem selv.   

Prøver å bruke det som man 
kan lære bl.a. om fargebruk, 
perspektiv og komposisjon 
på bestemte kunstverk eller 
den virkelige verden på sitt 
eget kunst.  Lærer å forstå 
og bruke enkelte mer 
skjeldne kunstbekrep. 

Mestrer å forstå hvordan 
man kan påvirke med hjelp 
bl.a. av fargebruk, 
komposisjon og tekniske 
valg sin kunst. Klarer å 
arbeide med ønsket 
perspektiv og utrykk. Har 
godt begrepslager i kunst. 
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Nøkkelkompetanse: LÆRINGSMÅL: 
 

   

LAGE/SKAPE Begynnernivå Mellomnivå Øvre Mellomnivå Viderekomment nivå 
5.1. Inntrykk, kunstneriske 
tanker og ideer  

Blir kjent med ulike 
muligheter å observere 
nærmiljøet og utvikle sine 
ideer, og tør å spørre etter 
hjelp for å få arbeid i gang. 

Tør å prøve å finne selv ulike 
kreative måter å finne ideer 
og inspirasjon til sitt 
kunstnerisk arbeid.  

Klarer å finne ulike kreative 
måter å finne ideer og 
inspirasjon til sitt 
kunstnerisk arbeid, og kan 
bearbeide ideen sin videre 
med hjelp av spørsmål og 
diskusjon. 

Har ulike individuelle måter 
å finne ideer og inspirasjon 
til sitt kunstnerisk arbeid, og 
kan bearbeide ideen sin 
videre med hjelp av 
spørsmål og diskusjon. 

5.2. Konkrete forslag og 
skissearbeid 

Blir oppmuntret øvetegning 
og lærer å bruke prøveark 
før det faktiske kunstnerisk 
arbeid. 

Lærer å forstå betydning av 
øving med skisser i forhånd, 
og prøver å bruke det som 
nytte til det faktiske 
kunstnerisk arbeid. 

Bruker skissearbeid 
selvstendig som en del av 
arbeidsprosessen, og kan 
prøve ulike skisseforslag for 
å velge retningen til sit 
faktisk kunstnerisk arbeid.  

Mestrer å bruke 
skissearbeid som en nyttig 
del av den kunstneriske 
arbeidsprosessen. 

5.3. Utrykk, teknikk, 
materialer og utstyr 

Øver forskjellige passe 
utrykk og teknikker, og 
prøver forskjellige 
materialer og utstyr  
sammen med læreren. 
Tør å eksperimentere. 

Tør å ønske, og gi 
alternativer om materialer , 
utstyr, og utrykk- og 
teknikkform, og finne de 
rette i samarbeid med 
læreren. Eksperimenterer 
gjerne. 

Påvirker aktivt selv på utstyr, 
materialer, utrykk og teknikk 
man vil bruke, og hvordan 
man vil bruke dem for å 
gjennomføre et bestemt 
kunstprosess. 

Bestemmer stort sett selv 
sine individuelle utrykk- og 
teknikkvalg, og bruk av utsyr 
og materialer. 

5.4. Det faktiske kunstarbeid Lærer å konsentrere på sit 
arbeid så godt som mulig, og 
at arbeidet tar sin tid. Tør å 
spørre om hjelp etter behov. 
Skal jobbe selv, og lar ikke 
noen annen å gjøre deler av 
arbeid for seg. 

Prøver å finne sin individuell 
måte å gjennomføre sitt 
arbeid, og prøver å 
konsentrere på det en best 
mulig måte uten å bli 
påvirket av andres 
arbeidsprosesser. 

Har sin individuell måte å 
gjennomføre sitt arbeid, og 
klarer å konsentrere på det.  

Jobber stort sett individuelt 
og målbevist imot ønsket 
resultat. 
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5.5. Ferdig kunstprodukt Lærer å respektere sitt 
arbeidsresultat, og tiden 
som er brukt til det uansett 
hvis det ikke har blitt 
akkurat som forventet.  

Lærer å respektere sin måte 
å lage kunst uten å 
sammenligne det med 
andre. Forstå at noen annen 
kan like produktet godt 
uansett at en selv er ikke 
alltid like fornøyd til det 
selv. 

Er åpen for å vise 
kunstproduktet sitt fram, og 
klarer å finne det som man 
har lykket med arbeidet, og 
hva man bør kanskje jobbe 
noe videre med i framtiden, 
men klarer å respektere 
resultatet uansett. 

Har respekt imot sine 
kunstprodukter uansett 
resultatet, men klarer å se 
forskjellen mellom sine ulike 
produkter, og forstår stoprt 
sett hva er grunnen for at et 
produkt er mer vellykket 
enn noen andre. 

 

 

 

 


