
 

 
 
Til        Oslo 03.11.2015 
Utdanningsdirektoratet  
post@utdanningsdirektoratet.no  
 
Høring – Læreplaner for utdanningsprogram for Kunst, design og arkitektur 
 
Kunst og design i skolen er en interesseorganisasjon for formgiving, kunst og håndverk i skole 
og utdanning. Organisasjonen gir ut tidsskriftet FORM. Kunst og design i skolen er medlem i 
SEF. 
Kunst og design i skolen ser med tilfredshet på at arbeidet med å gjøre formgivingsfag til et 
eget studieforberedende utdanningsprogram er i ferd med å fullføres. Organisasjonen har 
hatt dette som mål for sitt arbeid inn mot videregående opplæring helt siden 1994, og vi 
håper nå at opprettelsen av det nye studieprogrammet kan være med å bidra til at den 
negative utviklingen som har rammet Formgivingsfag i videregående opplæring i perioden 
fra 2006 kan snus. 
I vårt høringssvar vil vi svare på de spørsmål høringsbrevet stiller og komme med konkrete 
innspill og forslag til endringer. 
 
I det følgende vil vi komme med innspill og forslag til de to felles programfagene og til de 
valgfrie programfagene Design og bærekraft og Kunst og skapende arbeid. Til de valgfrie 
programfagene Arkitektur og samfunn og Foto og grafikk 1 og 2 har vi ingen kommentarer 
utover svarene gitt i det elektroniske skjemaet. 
 
Kommentar til Læreplan i kunst og visuelle virkemiddel – felles programfag 
 
Under vårt arbeid med høringen kom det innspill fra praksisfeltet om at kompetansemålene i 
Kunst og visuelle virkemiddel er noe omfattende. Vi vil derfor komme med følgende innspill 
som innebærer at antallet kulepunkt er redusert fra 47 til 40. 
 
Vi foreslår følgende kompetansemål/kulepunkter: 
Kunst og visuelle virkemidler 1 
Visuelle verkemiddel 1 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• utforske ulike teiknereiskapar, underlag og teknikkar i arbeid med frihandsteikning  
• gjere greie for og bruke proporsjonar i eigne arbeid med teikning av naturformer, 

geometriske former og ulike gjenstandar  
• bruke farge bevisst som kontrast- og stemningsskapande verkemiddel i teikning og 

måling  
• kjenne til ulike komposisjonsprinsipp og bruke dei i eigne arbeid  
• kjenne til fagterminologi og bruke fagomgrep knytte til arbeid med visuelle 

verkemiddel, materiale og teknikkar   
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Materiale, uttrykk og teknikkar 1  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• forenkle, stilisere og abstrahere naturformer og bruke dei vidare i eigne 
mønsterkomposisjonar  

• bruke fagomgrep for å gjere greie for eigne val, og presentere og vurdere eit ferdig 
resultat  

• bruke farge, form, teknikkar, materiale og reiskapar for å oppnå ønska uttrykk i to- og 
tredimensjonale arbeid  

• bruke foto og digitale verktøy for å dokumentere eigen arbeidsprosess 
 

• bruke materiale og utstyr i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerheit  
 
Kunst- og kulturhistorie 1  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• gjere greie for særtrekk og beskrive ulike materiale, fargar og teknikkar som vart 
brukte i framstillinga av kunst før 1600  

• analysere kunstuttrykk i lys av religion, filosofi, mytologi og historie  
• forklare korleis oppdragsgivarar, laug og akademi har påverka utforminga av bilete og 

skulptur før 1600  
 
Kunst og visuelle virkemidler 2 
Visuelle verkemiddel 2 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• eksperimentere med reiskapar og teknikkar og bruke valør, farge, form og perspektiv 
for å få fram lys og skugge  

• bruke kunnskap om anatomi, proporsjonar og forkortingar i teikninga av 
menneskekroppen  

• forklare den påverknadskraft, symbolverdi og evne fargane har til å skape identitet 
og ulike uttrykk  

• skape eigne uttrykk ved bevisst bruk av form og farge 
• bruke fagterminologi og fagomgrep i samtale om og vurdering av eige og andre sitt 

arbeid  
 
Materiale, uttrykk og teknikkar 2  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• visualisere form gjennom stilisering og abstrahering 
• bruke utsnitt, positive og negative former i utviklinga av eit eige arbeid  
• jobbe praktisk med varierte materiale og både analoge og digitale reiskapar og 

teknikkar i arbeid med to- og tredimensjonal form  
• planleggje, gjennomføre og dokumentere ein kunstnarisk prosess, og vurdere 

kvaliteten på arbeidet med tanke på form, teknikk, uttrykk og meining 
 



 

Kunst- og kulturhistorie 2  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• gjere greie for hovudtrekk og særtrekk i kunsthistoriske retningar frå 1600 til 1900  
• bruke fagterminologi i tolking og samanlikning av ulike kunstuttrykk  
• forklare den samfunnsmessige samanhengen for sentrale kunstverk  

 
Kunst og visuelle virkemidler 3 
Visuelle verkemiddel 3 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

 
• visualisere idear og konsept ved hjelp av teikning og digitale visualiseringsverktøy 
• eksperimentere med visuelle verkemiddel i eigne komposisjonar ut i frå ein valgt 

kontekst eller for å rette søkelys mot ei samfunnsaktuell problemstilling  
• bruke fagterminologi og fagomgrep, reflektere over og drøfte val av visuelle 

verkemiddel i eigne og andre sine arbeid 
• kjenne til og nytte sentrale prinsipp innanfor eit eller fleire fargesystem  

• bruke foto og informasjonsteknologi som utgangspunkt for eige arbeidkombinere 
skrift og bilete i tråd med valde komposisjonsprinsipp for å synleggjere ein idé eller 
ein bodskap 

 
 
Materiale, uttrykk og teknikkar 3  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• bruke menneskekroppen som utgangspunkt for forenkling og abstraksjon i utforming 
av skulptur  

• skape eigne kunstnariske arbeid med utgangspunkt i valde element eller biletuttrykk 
frå kunst- og kulturhistoria  

• vurdere bruk av teknikk, materiale og romlege verkemiddel i eit kunstnarisk arbeid og 
drøfte meiningsskaping og intensjonar hos kunstnaren  

• planleggje, tilretteleggje og gjennomføre ein kunstnarisk prosess, og grunngi val frå 
idé til ferdig resultat   

• dokumentere eige arbeid ved bruk av fotografi og digitale verktøy  
• formidle ein bodskap til ein sjåar eller for eit publikum og setje bodskapen inn i ein 

kontekst  

 
Kunst- og kulturhistorie 3  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

• gjere greie for særtrekk ved ulike epokar og kjenne til sentrale kunstnarar frå 1900-
talet og samtida  

• bruke fagterminologi for å analysere, samanlikne og presentere nasjonale og 
internasjonale verk frå kunsthistoria på 1900-talet og fram til i dag  



 

• kjenne til formspråk, symbol- og materialbruk i kunst, bilete og formuttrykk frå ulike 
kulturar, inkludert den samiske, og gi døme på samanhengar mellom kunst, religion 
og politikk i vår tid 

 
Kommentar til læreplan i design og arkitektur – felles programfag 
 
Ved gjennomlesing av læreplaner for fellesfagene i sammenheng, ser vi at noen av 
kompetansemålene overlapper flere steder. I de tilfeller vi ser at de er dekket flere steder 
foreslår vi å stryke eller reformulere noen av kompetansemålenes kulepunkter: 
Våre forslag: 
Design og arkitektur 1 
Utforske og planlegge 1 
Kulepunktene 1, 2 og 3: 
• kartlegge behov, innhente og systematisere informasjon, og visualisere stoffet som 

grunnlag for videre arbeid  
• utforske muligheter og utfordringer i et oppdrag og skissere alternative løsninger   
• utforske form, materialer og teknikker knyttet til aktuelle problemstillinger i design eller 

arkitektur og begrunne valg gjort underveis 

kulepunkt 4: 
• gjere greie for dei ulike fasane av ein designprosess og ein planprosess for bygg (strykes 

siste del) 

Design, produksjon og presentasjon 1 
Vi foreslår å redusere antallet kulepunkter fra syv til fem: 
• utarbeide ein faglig presentasjon som gjennom tekst, skisser og bilete visualiserer og 

forklarer prosess og forslag til løysingar  
• bruke fagomgrep og grunngi eigne val  
• utvikle arbeidsteikningar med korrekte mål bruke harde, plastiske og myke materialer i 

arbeid med design og arkitektur byggje enkle arkitekturmodellar i målestokk for å 
synleggjere rom, form og proporsjonar   

• gi døme på korleis design blir brukt i merkevarebygging 
• gjere greie for korleis miljø, ressursar og forbruk påverkar val og løysingar innan design 

og arkitektur, og drøfte etiske val og forbrukarkrav  
   
Design og arkitekturhistorie 1 
Vi foreslår å stryke deler av kulepunkt 2: 
• beskrive kulturpåverknad i arkitektur, byggjeskikk og kulturlandskap fram til 1600-talet  
 
Design og arkitektur 2 
Utforske og planleggje 2 
Vi foreslår å reformulere kulepunktene og legge til et kulepunkt: 
• utforske moglegheiter og utfordringar knytte til brukargrupper og berekraft innan 

design- og arkitekturprosjekt  



 

• innhente og strukturereinformasjons- og inspirasjonsmateriale ved bruk av både analoge 
og digitale verktøy   

• planleggje designprosjekt og arkitekturprosjekt, setje opp tidsplanar og framgangsmåtar 
for å løyse gitte oppgåver 

• anvende dei ulike fasane av ein designprosess og planprosess i eige design- og 
arkitekturarbeid 

• utforske eigenskapar, kvalitetar og moglegheiter ved materiala for å bruke dette i arbeid 
med design og arkitektur  

 
Design, produksjon og presentasjon 2 
Vi foreslår å reformulere kulepunktene: 
• bruke ulike metodar for kreativ idéutvikling  
• visualisere og kommunisere ulike idear ved hjelp av frihandsteikning, modellar, 

prototypar og digitale verktøy  
• konstruere og utforme modellar for offentleg rom der omsynet til plassering, 

omgivnader og miljø er ivaretatt 
• designe eit produkt med utgangspunkt i ein kultur - og håndverkstradisjon 
• drøfte problemstillingar rundt forbruk og berekraft og bruke dette som utgangspunkt i 

eige arbeid med design- og arkitektur  
 
Design og arkitekturhistorie 2 
Vi foreslår å stryke kulepunkt 4 
 
Design og arkitektur 3 
Utforske og planleggje 3 
Vi foreslår å reformulere kulepunktene og stryke et kulepunkt: 
• utforske og avdekkje behov og moglegheiter knytte til samfunnsorienterte oppdrag 

innan design og arkitektur  
• formulere problemstillingar, gjennomføre enkle brukarundersøkingar og definere krav 

knytte til brukargrupper og universell utforming 
• utvikle ein visuell profil som tydeleg kommuniserer identiteten til ein gitt oppdragsgivar  
• planleggje korleis eit prosjekt skal gjennomførast, og synleggjere det i ein prosjektplan  
• vise til plan- og bygningslova med forskrifter  
 
Design, produksjon og presentasjon 3  
Vi foreslår å reformulere kulepunktene og stryke et kulepunkt: 
• visualisere og kommunisere eigne idear både digitalt og analogt for ei bestemt 

målgruppe  
• planleggje og gjennomføre eit designprosjekt med mål om å sikre universell utforming og 

skape innovative løysingar  
• fullføre arkitekturoppdrag eller -prosjekt og velje ei eigna presentasjonsform  
• velje eigna materiale og teknikkar sett i samanheng med gitte krav 
• skissere og utvikle berekraftige design- og arkitekturløysingar og grunngi vala 
 
Design og arkitekturhistorie 3 



 

Vi foreslår å reformulere kulepunktene og stryke et kulepunkt: 
• gjere greie for utforming av fysiske omgivnader stad- og byutvikling frå 1900-talet og 

framover  
• gjere greie for hovudtrekka i utviklinga av viktige formtradisjonar i norsk formkultur og 

samisk duodji, og forklare kva for innverknad dei har på moderne design  
• beskrive sentrale arbeid innafor kunsthandverk, design og arkitektur frå 1900-talet og vår 

samtid  
• vurdere ressursbruk, miljø og etikk i tilknyting til design, arkitektur og miljøutforming  
 
Kommentar til Læreplan i kunst og skapende arbeid – valgfritt programfag 
 
I læreplanen for kunst og skapende arbeid har Kunst og design i skolen kun et fåtall 
merknader. De er som følger: 
 
Under kompetansemål: 
Kunst i kontekst 
Kulepunkt 2:  
Strykes 
 
Kulepunkt 5: 

• gjere greie for prinsipp om opphavsrett og personvern knytte til bruk av andre sine verk 
 
Kulepunkt 6: 

• bruke fagterminologi i presentasjon, samtale om og vurdering av eigne og andre sine 
kunstnariske prosessar og arbeid 

 
Kunst i prosess: 
Kulepunkt 3: 

• utvikle eit kunstprosjekt som er tilpassa eit valgt miljø eller uterom 
 
Kulepunkt 5: 
Strykes 
 
Kulepunkt 6: 

• hente inspirasjon frå samtidskunst og bruke ein kunstnar eller eit kunsthistorisk verk 
som referanse for eige arbeid  

 
Kommentar til Læreplan i design og bærekraft – valgfritt programfag 
 
I læreplanen for Design og bærekraft har Kunst og design i skolen kun et fåtall merknader. 
De er som følger: 
 
Under struktur: programfaget heter Design og bærekraft (oppført som design og samfunn) 
 
Under kompetansemål:  
Designrolla og berekraftig utvikling 



 

Kulepunkt 4:  
• identifisere eksisterande og framtidige samfunnsutfordringar og gje form til og 

utvikle moglege, berekraftige designløysingar  
 
Designprosessar og produktutvikling 
Kulepunkt 1: 

• bruke ulike metodar i arbeid med produkt i ulike materiale 
 
kulepunkt 4: 
gjennomføre ein designprosess og materialisere designløysingar i ulike materiale i form av 
prototypar i ulik målestokk og diskutere kvalitet og utføring  
 
Kommunikasjon og presentasjon 
Kulepunkt 5: 

• bruke ulike digitale verktøy som reiskap for å visualisere og marknadsføre 
designløysingar på ulike stadium i designprosessen  

 


