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Kunst og håndverk  

1. OM FAGET 

1.1. FAGETS RELEVANS 

Kunst og håndverk gjenspeiler menneskers mangfoldige behov og uttrykkstrang. Faget skal gi 

elevene verktøy til å se, forstå og endre sine omgivelser. For å kunne mestre egen hverdag og 

bidra til å løse fremtidens utfordringer møter elevene praktisk problemløsning, digital teknologi, 

krav om ansvarlighet, og refleksjon over visuell og materiell kultur. Gjennom arbeid i 

verkstedene utvikler elevene håndlag, blikk for kvalitet, mestringsfølelse og gleden ved å skape i 

materialer. Når elevene opplever og utforsker et mangfold av samtidens visuelle kultur og 

globale kulturarv, vil de kunne se sammenhenger, skape mening og gjøre seg forstått i den 

verden som omgir dem. Særskilt for faget kunst og håndverk er fordypning på 10. trinnet som 

skal utgjøre 30 % av opplæringen på ungdomstrinnet. Elevene velger enten en kunstfaglig eller 

en håndverksfaglig fordypning med ulike kompetansemål. 

1.2. KJERNEELEMENTER I FAGET 

Håndverksferdigheter 

I verkstedene skal elevene utvikle håndverksferdigheter i arbeid med materialer. Dette 

innebærer at elevene skal utvikle håndlag, praktiske ferdigheter og utholdenhet ved å bruke ulike 

redskaper og materialer. Elevene skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, 

funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid. De skal bruke harde, plastiske, myke 

materialer og digitale verktøy på en etisk, miljøbevisst og trygg måte gjennom hele skoleløpet. 

Kunst- og designprosesser 

I verkstedene skal elevene utvikle et bredt repertoar for kunst- og designprosesser. Dette 

innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og 

evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og 

stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål. 

Visuell kommunikasjon 

Visuell kommunikasjon gir elevene grunnlag for å forstå og gjøre seg forstått gjennom det 

visuelle språket. Dette innebærer at elevene skal kunne lese, forstå og bruke det visuelle 

språket. Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, 

erfaringer, budskap og sammenhenger. Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og 

eksperimenterende i to-, tredimensjonale, og digitale uttrykk. 

Kulturforståelse 

Kulturforståelse betyr at kunnskap om kultur og kulturarv skal være grunnlag for elevenes 

skapende praksis og refleksjon over hvordan kunst, håndverk og design speiler og er med på å 

forme kultur, samfunnsutvikling og folks identitet. Dette innebærer at elevene skal utforske 

samtidens visuelle kultur og kulturarv fra ulike verdensdeler som kilde til opplevelser og 

inspirasjon til egen skapende praksis. Elevene skal møte eksempler på og reflektere over 



hvordan kunst, håndverk og design speiler og er med på å forme vår kultur, samfunnsutvikling 

og folks identitet. Kunnskap om visuell og materiell kultur gir grunnlag for å ta bevisste valg som 

forbruker, medborger og i eget skapende arbeid. 

1.3. FAGSPESIFIKK TEKST OM HVORDAN VERDIGRUNNLAGET 

SYNLIGGJØRES I FAGET 

Skaperglede, utforskertrang og ansvarlig medvirkning er grunnleggende verdier for samfunn og 

individ. Å kunne orientere seg kritisk og konstruktivt i en materiell og visuell verden er 

avgjørende for å ta bevisste valg som forbruker, medborger og i eget skapende arbeid. I arbeid 

med materialer og bærekraftig produktutvikling økes elevenes bevissthet om hvordan 

menneskets levesett påvirker naturen og klimaet. Gjennom refleksjon over hvordan behov og 

identitet kommer til uttrykk gjennom bilder, arkitektur og gjenstander skapes felles 

referanserammer og toleranse for kulturelt mangfold. Evnen til undring, eksperimentering frem 

mot nye løsninger, mot og utholdenhet er viktig for elevers dybdelæring. Kunnskap om det 

visuelle språket og materialer er sentralt for å kunne ytre seg, påvirke våre fysiske omgivelser og 

samfunnsutviklingen. Arbeid i skapende prosesser gir elevene kompetanse i møte med det 

ukjente og mulighet til å utvikle ideer og løsninger gjennom refleksjon og utforskning.   

1.4. TVERRFAGLIGE TEMAER I FAGET 

Folkehelse og livsmestring 

Folkehelse og livsmestring styrkes gjennom praktisk skapende arbeid.  Elevene utvikler evne til 

problemløsning, fabulerende tankeprosesser, håndlag og arbeidsrutiner og dette kan gi 

utholdenhet i møte med hverdagslivets ulike utfordringer. Ved hjelp av det visuelle språket får 

elevene verktøy til å gi uttrykk for meninger, ideer og følelser i dialog med andre og når livet er 

vanskelig. 

Bærekraftig utvikling 

Bærekraftig utvikling sikres bedre med at elevene utfordres til kritisk refleksjon over det 

eksisterende og utforskning av alternative muligheter. Erfaring med praktisk problemløsning gir 

elevene grunnlag for nyskapning, men også reparasjon og valg av holdbar kvalitet som 

forbruker. Bærekraftig utvikling er rammen for elevenes skapende arbeid i verkstedene der de 

møter krav om miljøbevisst bruk av materialer og verktøy. 

Demokrati og emdborgerskap 

Demokrati og medborgerskap fordrer kjennskap til det visuelle språkets makt til å påvirke våre 

meninger, hvordan vi oppfatter andre og hvordan andre oppfatter oss. Det visuelle språket gir 

verktøy for kommunikasjon på tvers av kulturer. Kunst gir rom for å ytre seg om samfunnet en 

lever i som medborger og deltaker i en offentlig debatt.  

1.5. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I FAGET 

Muntlige ferdigheter 

Å uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk er å kunne sette ord på og reflektere over estetiske 

opplevelser og egne skapende prosesser. 

Digitale ferdigheter 



Digitale ferdigheter i kunst og håndverk er å kunne bruke digitale verktøy og materialer for å gi 

form til opplevelser, meninger og ideer i skapende prosesser og produkter 

Å kunne lese 

Å kunne lese i kunst og håndverk er å tolke og vurdere visuelle- og materielle omgivelser 

Å kunne regne 

Å kunne regne i kunst og håndverk er å anvende matematiske fremgangsmåter i praktisk 

skapende arbeid 

Å kunne skrive 

Å kunne skrive i kunst og håndverk er å kommunisere gjennom visuelle uttrykk 

2. KOMPETANSEMÅL 

Etter 2. trinn 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• Fabulere og fortelle gjennom tegning, maling og foto om eget og andres liv 

• Utforske håndverksteknikker i ulike myke og plastiske materialer på en miljøbevisst og trygg 

måte 

• Skape visuelle uttrykk i natur- og gjenbruksmaterialer og dele erfaringer fra arbeidet 

• Samarbeide om å bygge med naturmaterialer etter samiske konstruksjonsprinsipper i full 

skala eller modell 

• Planlegge og utforme et fremtidsbygg eller en fremtidsby 

• Møte lokale og nasjonale kunstverk med undring og nysgjerrighet og lage visuelle fortellinger 

ut fra kunstverkene 

Fagspesifikk omtale av vurdering i fag 

Eleven viser kompetanse i Kunst og håndverk når de kan bruke hendene til å forme i materialer 

og kan fortelle gjennom visuelle uttrykk. Læreren skal legge til rette for at eleven arbeider 

eksperimenterende, formidler erfaringer fra eget praktisk skapende arbeid og opplevelser av 

kunst, arkitektur og gjenstander. 

Etter 4. trinn 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• Utforske og bruke håndversteknikker i ulike harde materialer på en miljøbevisst og trygg 

måte 

• Utforske og eksperimentere med hvordan gjengi rom og dybde 

• Gjennomføre et gjenbruksprosjekt og sette ord på hvordan en i egen hverdag kan bidra til å 

ivareta natur og miljø 

• Undersøke sammenhengen mellom materialvalg og bygningers ulike bruksfunksjoner og lage 

modell av en sosial møteplass. 

• Eksperimentere med materialers egenskaper og undersøke hvordan samene og andre urfolk 

har utnyttet naturmaterialers egenskaper til å løse behov. 

• Tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle og digitale uttrykk 



• Undersøke hvordan kjønnsroller vises i populærkultur og lage visuelle uttrykk som utfordrer 

stereotypier  

• Utforske ulike internasjonale kunstverk og lage en digital presentasjon av mangfold i motiv og 

visuelle uttrykk 

Fagspesifikk omtale av vurdering i fag 

Eleven viser kompetanse i Kunst og håndverk ved å utforske håndverksteknikker og visuelle 

uttrykk. Læreren skal legge til rette for at elevene undrer seg i møte med bilder, gjenstander og 

bygninger og kan sette ord på hva de forteller om funksjon, tilhørighet og menneskers tanker 

eller behov. 

Etter 7. trinn 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• Beherske ulike teknikker, bruk av elektrisk verktøy og håndverktøy i reparasjon, bearbeidelse 

og sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer 

• Utvikle funksjonelle bruksgjenstander gjennom en stegvis designprosess og lage en utstilling 

• Visualisere forløpet fra råvare til avfall i produkter med kort brukstid  

• Planlegge og gjennomføre et redesignprosjekt der materialer gjenbrukes på en innovativ 

måte 

• Utforske hvordan følelser og meninger kommer til uttrykk i kunst og bruke virkemidlene i 

egne arbeider 

• Analysere hvordan visuelle virkemidler i ulike medier endrer seg med hvem som er 

målgruppen, og lage en egen kampanje 

• Forklare rom og form ved hjelp av tegninger, modeller og digitale verktøy 

• Undersøke hvordan harde og myke materialer kombineres i duodji og lage eget produkt med 

samisk inspirasjon 

• Søke etter kunst- og kulturhistoriske virkemidler og bruke disse i skapende arbeid 

• Analysere ulike mønster og programmere en mønsterrapport som lages i myke materialer. 

• Kunne beherske digitale verktøy til planlegging, dokumentasjon og presentasjon av prosesser 

og gjenstander 

Fagspesifikk omtale av vurdering i fag 

Eleven viser kompetanse i Kunst og håndverk gjennom å bruke kreative strategier for utvikling 

av visuelle uttrykk og funksjonelle løsninger. I verkstedene viser elevene håndlag, evne til 

praktisk problemløsning og tar vare på materialer og redskaper. Elevene skal kunne bruke 

fagbegreper for å diskutere visuelle virkemidler, kulturelle referanser og håndverksteknikker. 

Etter 10. trinn 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• Utforske ulike håndverksteknikker og egnet teknologi i reparasjon, bearbeidelse og 

sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer 

• Kunne bruke egnede verktøy, teknikker og materialer på en trygg og bærekraftig måte i 

arbeid med bruksgjenstander eller kunstprodukter 

• Arbeide med stedsutvikling med utgangspunkt i lokale behov, kartlegge dilemmaer og 

presentere eller modellere løsninger 



• Utforske i samarbeid med andre, konstruksjonsprinsipper i byggverk og lage modeller i 

målestokk 

• Utvikle estetiske, innovative og funksjonelle produkter som svarer til behov i en bærekraftig 

fremtid 

• Kunne visualisere i skapende prosesser ved hjelp av utprøvinger, skisser, arbeidstegninger, 

modeller og digitale verktøy 

• Undersøke hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres gjennom bilder, arkitektur og 

gjenstander, og skape visuelle uttrykk som kombinerer formelementer fra egen og andres 

kulturarv 

• Gjennom tilbakeblikk på mote, idealer og klestradisjoner designe konsepter for fremtidens 

mennesker 

• Utforske uttrykk i digitale materialer og eksperimentere med hvordan ny teknologi og design 

kan føre til endringer i kommunikasjonsformer og opplevelser 

• Forklare valg i egen arbeidsprosess og presentere gjennom utstilling eller digitale media 

• FORDYPNING HÅNDVERK 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• Utforske muligheter i håndverksteknikker og egnet teknologi og reflektere over funksjon og 

estetisk uttrykk. 

• Løse tekniske utfordringer i materialer og vise ulike alternativer mot forbedring av produktet 

• FORDYPNING KUNST 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• Eksperimentere med kunst- og kulturhistoriske referanser i skapende arbeid  

• Undersøke hvordan kunst har utfordret det etablerte og skape visuelle uttrykk som stiller 

spørsmål til praksiser eller holdninger i egen samtid 

Eleven viser kompetanse i Kunst og håndverk når de bruker kreative strategier for å visualisere 

eller foreslå løsninger på samfunnsutfordringer og hverdagens behov. I verkstedene skal elevene 

vise at de kan bruke egnet verktøy og materialer på en trygg og bærekraftig måte. Læreren skal 

vurdere elevens idéutvikling, bruk av visuelle virkemidler, håndverksferdigheter og faglige 

refleksjon over hvordan kunst, håndverk og design speiler og former kultur, samfunnsutvikling 

og folks identitet. 

3. VURDERING 

3.1. FAGSPESIFIKK OMTALE AV VURDERING I FAG 

Opplæringen og vurderingen i faget skal være i tråd med overordnet del av læreplanverket. 

Læreren skal gjennom sin vurderingspraksis støtte opp under elevens dybdelæring, motivasjon 

og mestring.  

Kompetansemålene er grunnlaget for vurdering i faget. Kompetansemålene skal forstås i lys av 

formålsparagrafen i opplæringsloven, overordnet del og teksten Om faget.  



Elevene skal medvirke i egen læring. De skal få muligheten til å vise kompetansen sin på ulike 

måter, reflektere over læringen og delta aktivt i vurderingen av eget arbeid. Læreren skal støtte 

og veilede eleven til å kunne sette seg mål og vurdere egen utvikling.  

Underveisvurderingen i fag skal brukes som et redskap i læreprosessen, gi grunnlag for tilpasset 

opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i faget. Den kompetansen eleven har vist 

underveis i opplæringen, er en del av grunnlaget for vurderingen når standpunktkarakteren i fag 

skal fastsettes. 

I standpunktvurderingen skal læreren vurdere den samlete kompetansen i faget. 

Vurderingsgrunnlaget skal ivareta bredden i kompetansemålene i læreplanen. Eleven skal være 

kjent med hva det blir lagt vekt på i fastsettingen av standpunktkarakteren. 

3.2. SLUTTVURDERING 

Elevenes praktisk skapende arbeid i verkstedene danner det mest sentrale vurderingsgrunnlaget i 

faget. Det vil si sluttprodukter, men også dokumentasjon av utprøvning, idéutvikling og hvordan 

elevene har brukt verktøy, redskaper og teknikker hensiktsmessig og ansvarlig i praktisk 

problemløsning. Elevenes kompetanse til å visualisere ideer og tanker skal vurderes, samt faglig 

refleksjon over egne og andres arbeider   

Fordypningen elevene velger på 10. trinn skal tillegges særskilt vekt ved fastsettelse av 

standpunktkarakter. 

 Dette er en tidlig skisse til læreplanen. Læreplanen skal ha en god sammenheng og vise 
tydelig retning for elevens kompetanse i faget.  

Synes du læreplanskissen generelt gir en tydelig retning for det eleven skal lære i faget? 
 

Nei 

Læreplanen slik den nå framstår gir IKKE en tydelig retning på det eleven skal lære i faget. 

Innholdet i faget er uklar både med tanke på progresjon og dybde. I skissen er det stort fokus på 

generelle ferdigheter (utforske, eksperimentere …), mens det fagspesifikke innholdet knyttet til 

kunnskap og ferdigheter er svært lavt representert. Det er nettopp det fagspesifikke som skal inn 

i læreplanen for fag – det generelle og overordnede er ivaretatt på andre nivåer i planen. Når 

elevene har oppnådd en kompetanse i faget har de ferdigheter i å kunne anvende 

kunnskapsinnhold i faget. I utkastet er fokuset mest på elevenes ferdigheter, mens fagets 

kunnskapsinnhold er fraværende eller svært utydelig. (Mer om dette i svaret på spørsmålet 

under; om kompetansemålene uttrykker det viktigste elevene skal lære i faget på en tydelig 

måte). 

Når kunnskapsinnholdet i faget er utydelig blir også retningen på det eleven skal lære i faget 

utydelig. Eleven kan for eksempel ikke «utforske håndverksteknikker» (etter 2. trinn), hvis 

eleven ikke har tilegnet seg kunnskaper om håndverksteknikker. Kompetansemålet blir da 

utydelig og mangler retning. KDS mener at dette er et gjennomgående feilgrep i utkastet. 



Overskriften «Håndverksferdigheter» peker nettopp på elevenes ferdigheter og ikke på 

kunnskapene som elevene skal kunne anvende.  KDS mener at benevningen av dette 

kjerneelementet derfor heller bør være Håndverk, i betydningen fagkunnskaper om håndverk. 

Ferdighetene i faget må heller komme til uttrykk i kompetansemålene lignende det Bloom 

beskriver i sin formel: Kompetanse = ferdighet + kunnskap (Bloom m. fl., 1956). Da vil nettopp 

kunnskapskomponenten komme tydeligere fram og derfor også gi en tydelig retning på det 

eleven skal lære i faget. Fordi faget først og fremst er praktisk bør verbene som beskriver 

ferdighetene først og fremst peke på psykomotoriske (praktiske) ferdigheter. For at det skal vises 

at det handler om sentrale ferdigheter i faget må det også anvendes langt flere fagspesifikke 

verb som for eksempel «å sage», «å spikke», «å klippe» eller «å modellere». 

 

Angående at eleven skal velge seg enten en kunstfaglig eller en håndverksfaglig fordypning med 

ulike kompetansemål: 

 

Det er svært uheldig at elevene på 10 trinn skal velge seg et kunnskapsområde, enten et 

kunstfaglig eller et håndverksfaglig, som de skal fordype seg i og at denne fordypningen skal 

utgjøre 30% av faget på ungdomstrinnet. Kunstnere, designere og arkitekter må både ha 

kunstfaglig og håndverksfaglig kompetanse. Det er ikke mulig å arbeide med kunstneriske 

uttrykk uten å benytte et eller annet håndverk. Fordypning i faget bør derfor heller komme til 

uttrykk i kompetansemålene. Det er en god tanke at eleven skal kunne arbeide med en 

fordypningsoppgave, men da må eleven kunne velge fordypningen ut fra hele bredden i faget og 

ikke bare ut fra deler av det. Å bestemme sentralt at elevene skal arbeide med en 

fordypningsoppgave er også et klart brudd på prinsippet om metodefrihet. 

KDS mener at det å dele opp slik det foreslås vil kunne ha mange uheldige konsekvenser: 

 

• Ved å avgrense til at eleven skall kunne velge fordypning til kun et område på 10 trinn vil det 

ikke være mulig å sette standpunktkarakter basert på bredden i elevens kompetanse. Kun 

deler av faget vurderes når standpunktkarakteren skal settes. (Karakteren skal uttrykke den 

kompetansen eleven har når den settes.) 

• Det velges ut kun to kunnskapsområder i faget som eleven kan velge når karakteren skal 

settes; kunst og håndverk. Faget består også av kunnskapsområdene arkitektur og design. 

• Det å tilby fordypning i kun deler av faget vil føre til at det er en stor fare for at kun deler av 

faget vektlegges også på øvrige trinn (practise to test) 

• Kjønnsfordelingen innen håndverksfaglige utdanninger innen yrkesfag tyder på at det er stor 

fare for at gutter og jenter vil velge tradisjonelt; det betyr i praksis en inndeling i en 

fordypning for gutter (håndverk) og en for jenter (kunst). KDS ønsker, som flertallet i folket, 



det motsatte; at flere jenter skal velge håndverksfaglige yrker. Da må håndverk være 

obligatorisk i hele grunnskoleløpet og ikke noe som kan velges bort «når det gjelder». 

• Prinsippet er at elevene skal kunne velge fritt, men til syvende og sist er det fasilitetene som 

bestemmer hvor mange som kan få valget innfridd. KDS ser at det i høy grad trengs 

rehabilitering av mange spesialrom ute i praksis. Det frie valget er i praksis ikke fritt. 

Inndelingen av faget var oppe til en større diskusjon i 2017, på bakgrunn av et forslag om å dele 

Kunst og håndverk i to valgbare løp, enten kunst eller håndverk. Det var den gang stor enighet i 

fagmiljøene om at dette er en svært dårlig ide, og forslaget døde stille hen. Når det nå dukker 

opp igjen, mener KDS og fagmiljøene fortsatt at det er en dårlig ide, og en farlig vei å gå. KDS 

mener at det ikke skal være en «spesiell ordning» for Kunst og håndverk når det skal settes 

standpunktkarakter og viser til forsøk med muntlig eksamen i kunst og håndverk (se for 

eksempel bladet FORM nr 4/2018) som viser en annen og langt bedre vei å gå for å avdekke 

(bredden i) elevens kompetanse. 

 

Angående tydelig retning i utdanningsforløpet: 

 

Fagplanen i Kunst og håndverk må knyttes mye tydeligere an til de samfunnssentrale 

fagområdene kunst, design og arkitektur. Det vil gi faget en tydelig retning mot det videre 

utdanningsløpet slik KDA knytter tydelig an til svært samfunnssentrale fagområder i høyere 

utdanning. 

 Læreplanene skal gjøre barn og unge i stand til å finne løsninger på og møte dagens og 
fremtidens utfordringer. Eleven skal utvikle relevant kompetanse og gode verdier og 

holdninger som har betydning for den enkelte og samfunnet. I læreplanene skal blant 
annet teknologi vektlegges.           

Synes du læreplanskissen er fornyet og tilstrekkelig fremtidsrettet? 
 

Nei 

Læreplanenskissen er IKKE fornyet og tilstrekkelig framtidsrettet 

 

Det fremtidsrettede fremkommer litt som "vedheng" eller fremstår kunstig, Som for eksempel et 

av kompetansemålene etter 2. trinn: «Planlegge og utforme fremtidsbygg eller by.» Dette er en 

 formulering som ser ut som starten på en oppgavetekst og ikke et kompetansemål. 

Det fremtidsretta må komme inn på andre måter, som for eksempel: å anvende fagets 

kunnskaper til å finne nye løsninger. Designkompetanse er i seg selv fremtidsretta; innenfor 

designfeltet må man kunne samarbeide og se løsninger ut fra brukernes synsvinkler og ta hensyn 



til miljø og bærekraft. Man trenger ikke putte på fremtidsbyer og fremtidshus i 

kompetansemålene. 

Det digitale kan integreres bedre, en må se på hvordan det står formulert sammen med andre 

ord og begreper- blant annet at det digitale er et verktøy, og ikke et materiale. 

I faget kunst og håndverk må eleven lære seg å bruke en lang rekke verktøy.  Det er ikke 

verktøyene i seg selv som gjør faget framtidsrettet, men tilgang på relevant og moderne verktøy 

og utstyr, enten de er digitale eller analoge. Tilgang på verktøy og materialer er i det hele tatt en 

forutsetning for at eleven skal kunne nå kompetansemålene i faget. KDS ser at sentrale 

materialer, verktøy og utstyr ikke finnes på mange skoler. Dette er en sentral utfordring å løse 

dersom eleven skal kunne nå kompetansemål i faget. Læreplanen og spesielt kompetansemålene 

bør derfor være langt tydeligere på hva slags verktøy, materialer og utstyr eleven skal lære seg å 

anvende. For eksempel: «eleven skal kunne bruke verktøy som sag, kniv og treskjærerjern til 

utforming av (bruksfunksjonelle) gjenstander i tre» Eller; «eleven skal kunne anvende digitale 

verktøy i arbeid med bilder og skulptur» 

 Læreplanene beskriver kompetansen elevene skal utvikle i faget, og de fastsatte 
kjerneelementene i faget beskriver det mest sentrale elevene skal lære.  

Synes du kompetansemålene uttrykker det viktigste elevene skal lære i faget på en tydelig 
måte? 
 

Nei 

Kompetansemålene uttrykker IKKE det viktigste elevene skal lære i faget på en tydelig måte. 

Slik teksten fremstår nå er kompetansemålene i liten grad knyttet opp mot kjerneelementene og 

uttrykker derfor ikke det viktigste elevene skal lære i faget. 

KDS mener at fagets kjerneelementer først og fremst skal beskrive det sentrale faglige 

kunnskapsinnholdet elevene skal lære seg å anvende i kompetansemålene. Kjerneelementene 

må skrives om. Slik de nå står er det en blanding av kunnskapsinnhold, ferdigheter og 

kompetansemål. Teksten peker på elevene og hva de skal kunne gjøre, ikke på de sentrale 

kunnskapene elevene skal kunne anvende i faget. 

Mange av kompetansemålene har for mye fokus på tenkemåter og metoder, og alt for lite fokus 

på fagets sentrale kunnskapsinnhold og progresjon i elevens læring av dette. For eksempel er et 

av kompetansemålene for 4. trinn: «utforske og eksperimentere med hvordan gjengi rom og 

dybde». Her er det metodene utforsking og eksperimentering som står i fokus og ikke 

(fag)kunnskaper om hvordan man kan gjengi rom og dybde, for eksempel overlapping, 

luftperspektiv, parallelperspektiv, og 1. og 2. punkts sentralperspektiv. 

Et eksempel på et mulig kompetansemål med en tydeligere faglig retning på hva eleven skal lære 

kan være: «eleven skal kunne bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner». 



Kompetansemålet peker her tydelig på ferdighetene å bygge og å eksperimentere og avgrenser 

anvendelsen av ferdighetene til å gjelde fagteori om stabile konstruksjoner. 

Hvis det virkelig er ønskelig å «få høvelbenken tilbake», slik både Ludvigsenrapporten, 

Stortingsmelding 28 og mange av politikerne har signalisert, må kompetansemålene nettopp 

formuleres med faguttrykk og begreper slik at de i langt større grad peker på kunnskaper i 

håndverk. 

Mange av kompetansemålene bør deles opp da de er for sammensatte. For eksempel (etter 7. 

trinn): «Beherske ulike teknikker, bruk av elektrisk verktøy og håndverktøy i reparasjon, 

bearbeidelse og sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer». Meningsinnholdet 

blir svært utydelig. En oppdeling her kunne for eksempel være: 

«bruke ulike elektriske og manuelle verktøy i eget arbeid med harde materialer» 

«anvende ulike sammenføyningsteknikker i harde og tekstile materialer» 

«bearbeide plastiske materialer» 

«bruke symaskin til å skape klær» 

Omfanget av planen vil ikke bli større ved en oppdeling av et slikt kompetansemål. 

Flere av Kompetansemålene er altså så sammensatte at de må deles opp for å ikke stride mot 

retningslinjene på side 7: unngå mange ledd i kompetansemålene. Målene må være i samme 

nivå i detaljering. 

Et annet eksempel på en utydelig formulering er (10 trinn): «Utforske i samarbeid med andre, 

konstruksjonsprinsipper i byggverk og lage modeller i målestokk»; for hva er kompetansen her? 

Samarbeide? Utforske konstruksjonsprinsipper? Anvende målestokk? Og når det kreves 

gruppearbeid er det det samme som å bestemme metode, hvilket er imot prinsippet om 

metodefrihet.  Kompetansemålet kunne for eksempel heller vært utformet slik: «Kunne anvende 

konstruksjonsprinsipper i byggverk og lage modeller i målestokk» 

Kompetansemålene mangler fagspesifikke verb ord og begreper som for eksempel: tegne, 

snekre, bygge, designe, farge, komponere, forme, modellere, sy, strikke, klippe, lime, 

sammenføye, håndtere, skisse, spikre, veve, konstruere, mestre, kløyve. For eksempel er verbet 

«å tegne» ikke nevnt i et eneste kompetansemål, men tegneferdigheter står nevnt under 

kjernelementene for faget. Dette står i sterk motsetning til oppdraget som i utgangspunktet ble 

gitt fra Stortingsmelding nr. 28, at det skulle legges vekt på det fagspesifikke. 

Kompetansemålene omtaler hva de ulike kunnskapene skal brukes til men ikke hva de ulike 

kunnskapene er. For eksempel fra 7.trinn: «utvikle funksjonelle bruksgjenstander gjennom en 

stegvis designprosess og lage en utstilling» Her forutsettes det at eleven allerede har tilegnet seg 

grunnleggende kunnskaper om hva funksjonelle bruksgjenstander er, og hvordan gjennomføre 

en stegvis designprosess og hvordan lage en utstilling. Det burde da vært satt i sammenheng 

med egne kompetansemål i forkant hvor elevene lærer seg om funksjonalitet, skissetegning, 

arbeidstegning og perspektivtegning, bygge modeller, og hvordan komponere en utstilling. 



Kompetansemålet fra 7 trinn forutsetter med andre ord at elevene har nådd grunnleggende 

kompetansemål tidligere i løpet; at det er en tydelig sammenheng og progresjon fra det ene 

trinnet til det neste. 

Det er også en utfordring i LK06 at det kreves kompetanse for å forstå det faglige innholdet av 

kompetansemålene. 

Det må også vurderes nøye om den nye planen for kunst og håndverk skal deles opp i enkelttrinn 

slik det er gjort i matematikk. Når en elev flytter til en annen skole risikerer man ved en 

gruppering av kompetansemålene i hovedtrinn at eleven får kunnskapshull og ikke har 

forutsetninger for å følge undervisningen. 

 Læreplanene skal styre innholdet i opplæringen og skal også gi lærerne et handlingsrom til 

å tilpasse opplæringen. Opplæringen skal kunne tilpasses ulike elevgrupper.   

Synes du læreplanskissen viser en god balanse mellom styring av innhold, og skolene og 
lærerens handlingsrom for valg av metoder og tilpasning til ulike elevgrupper? 
 

Nei 

KDS mener at målene slik de er formulert er for åpne. Åpent innhold og mulighet for lokal 

tilpassing og tilpasset opplæring er viktig. Men kompetansemålene må samtidig ha en form som 

sikrer at eleven lærer seg sentral fagkunnskap. Faget inneholder en del kunnskaper som er 

nødvedige å anvende uavhengig av det lokale. For eksempel spikking, saging, spikring, kløyving 

og ulike sammenføyningsteknikker. 

 Læreplanverket skal ha god sammenheng og vi skal sikre et verdiløft i skolen. Det betyr at 
det skal være en sammenheng fra verdigrunnlaget i formålsparagrafen og verdier og 

prinsipper i overordnet del, til læreplaner for fag.  

Synes du verdigrunnlaget er ivaretatt i læreplanskissen? 
 

Ja 

Verdigrunnlaget for faget er etter KDS sin mening godt formulert. I kompetansemålene må 

affektive verb som reflektere, mestre, skape, samarbeide og utforske settes i sammenheng med 

fagets kunnskapsinnhold, slik de er uttrykt i fagets kjerneelementer. 

 Fagfornyelsen skal bidra til et verdiløft. 

Synes du samiske verdier er nok belyst i læreplanskissen? 
 

Ikke angitt ja/nei 



Ingen kommentar fra instansen 

 De tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og 

bærekraftig utvikling skal inngå i fagene der det er relevant. De omtales i Om faget og er 
integrert i kompetansemålene.  

Synes du de tverrfaglige temaene er godt ivaretatt i læreplanskissen? 
 

Nei 

De tverrfaglig temaene er IKKE godt nok ivaretatt. 

Folkehelse og livsmestring: 

Beskrivelsene er sammensatte og utydelige. Hva betyr det for eksempel at folkehelse og 

livsmestring handler om «fabulerende tankeprosesser»? 

KDS mener at folkehelse og livsmestring I kunst og håndverk handler om at eleven gjennom å 

tilegne seg fagets verdigrunnlag og ved å oppnå kompetansemål i faget blir bedre i stand til å 

• mestre praktiske utfordringer som livet byr på – det å kunne reparere bruksgjenstander, klær 

og møbler, å kunne ta hånd om egne eiendeler. 

• utforme sine omgivelser slik at disse oppleves som gode steder å være 

• lese og vurdere visuelle uttrykk og uttrykke egne meninger visuelt i en kultur som stadig blir 

mer visuell 

• gjennom praktisk arbeid være i kontakt med egen kropp, hvilket er en sentral del av det å 

være et sunt menneskemenneske 

Bærekraftig utvikling: 

Beskrivelsene er sammensatte og utydelige. At praktisk problemløsning gir elevene grunnlag for 

reparasjon er en merkelig påstand og i alle fall lite fagspesifikt. Og hva betyr det at «Bærekraftig 

utvikling er rammen for elevenes skapende arbeid i verkstedene der de møter krav om 

miljøbevisst bruk av materialer og verktøy.»? Bærekraftig utvikling peker på at vi ikke skal bruke 

mer naturressurser enn at det er bærekraftig. Situasjonen i dag er at dette ikke er tilfelle, heller 

ikke på et verksted i grunnskolen. Om det var, hvordan kan vi vite om forbruket på dette 

verkstedet er bærekraftig? Og hva betyr det at dette er en ramme for undervisningen? Og hva 

betyr det at «den bærekraftige utviklingen sikres bedre?» Er den sikret i dag og skal den sikres 

enda bedre?  

KDS mener at bærekraftig utvikling I kunst og håndverk handler om at eleven gjennom å tilegne 

seg fagets verdigrunnlag og ved å oppnå kompetansemål i faget bedre blir i stand til å 

 

• vurdere materielle artefakters innvirkning på miljøet. (I hvor stor grad en gjenstand, eller de 

fysiske omgivelsene i form av hus, bygninger, og infrastrukturer er bærekraftige) 

• vurdere eget forbruk i et bærekraftig perspektiv 



• velge varige estetiske og funskjonelle kvaliteter, framfor bruk og kast 

• se potensialet i en brukt gjenstand og evne til å omforme den til gjenbruk 

Demokrati og medborgerskap: 

Beskrivelsene er sammensatt og utydelige. Hva betyr det at «Demokrati og medborgerskap 

fordrer kjennskap til det visuelle språkets makt til å påvirke våre meninger»? Eller at «kunst gir 

rom for å ytre seg»? 

KDS mener at demokrati og medborgerskap I kunst og håndverk handler om at eleven gjennom 

å tilegne seg fagets verdigrunnlag og ved å oppnå kompetansemål i faget bedre blir i stand til å 

- følge og delta i demokratiske prosesser som brukermedvirkning og universell utforming av våre 

omgivelser 

- delta i en stadig mer visuell kultur 

- forstå hvordan visuell retorikk påvirker våre meninger 

- kommunisere visuelt på tvers av ulike kulturer 

- forstå hvordan vi oppfatter andre og hvordan andre oppfatter oss  

 Omfanget i læreplanen skal være realistisk, sett i forhold til timetallet i faget. Læreplanene 
skal gi gode rammer for dybdelæring. 

Synes du læreplanskissen viser et realistisk omfang i faget og at læreplanen legger til rette for 
dybdelæring? 
 

Nei 

Læreplanskissen viser IKKE et realistisk omfang i faget og den legger IKKE til rette for 

dybdelæring. Skissen er uklar og upresis. Når kompetansemålene er utydelige, ikke har 

fagspesifikke kunnskapsinnhold og mangler progresjon vil det heller ikke bli dybdelæring. 

KDS mener at den ene timen som ble flyttet fra ungdomstrinnet ned på barnetrinnet i K06 må 

flyttes tilbake til ungdomstrinnet for at eleven skal ha tid til progresjon og dybdelæring også på 

ungdomstrinnet. KDS erfarer at skoler etter at denne timen er fjernet på ungdomstrinnet har 

organisert det slik at de har fjernet undervisningen i kunst og håndverk på 9. trinn og flyttet den 

resterende timeressursen til 10 trinn. Ett års opphold i undervisningen hindrer progresjon i faget. 

 Læreplanen skal være et godt arbeidsverktøy for lærere.  

Synes du språket i læreplanskissen er klart og forståelig? 
 

Nei 

Språket i læreplanskissen er som beskrevet i flere av svarene over, i motsetning til det som 

etterlyses i retningslinjene for utformingen av læreplanen, sammensatt og har et utydelig 



meningsinnhold. Det er en mangel på fagspesifikke ord og begreper, og noen steder blir 

fagspesifikke ord diffuse og overkompliserte. For eksempel er «Analysere ulike mønster og 

programmere en mønsterrapport som lages i myke materialer.» sammensatt og utydelig. En 

tydeligere formulering ville vært; «Utvikle mønster etter enkle prinsipper og vise hvordan det kan 

plasseres på et produkt eller inngå i en gitt sammenheng» 

 Læreplanen skal ha en fagspesifikk omtale av vurdering som skal utvikles for ulike 
hovedtrinn og som skal gi støtte til underveis og sluttvurdering. Denne teksten er en tidlig 

skisse, og vi ønsker innspill på hva som kan være relevant å ha med i en slik omtale.  

Hva er viktig å ivareta i en fagspesifikk omtale av vurdering i læreplanen uten å begrense 

lærernes handlingsrom? 
 

Det må komme tydelig fram at 

• Formativ og summativ vurdering skal gjøres ut fra kompetansemålene og kjernelementene 

• Det er kvaliteten på bredden i elevens kompetanse som skal vurderes når standpunkt settes. 

KDS mener at det ikke skal være en «spesiell ordning» for Kunst og håndverk når det skal settes 

standpunktkarakter og viser til forsøk med muntlig eksamen i kunst og håndverk (se for 

eksempel bladet FORM nr 4/2018) som viser en annen og langt bedre vei å gå for å avdekke 

(bredden i) elevens kompetanse. 

 Grunnleggende ferdigheter skal videreføres og videreutvikles. Det skal bli tydeligere hvilke 
fag som har ansvar for hvilke deler av ferdighetene.  

Synes du grunnleggende ferdigheter er godt ivaretatt i læreplanskissen? 
 

Nei 

Beskrivelsen av fagspesifikke grunnleggende ferdigheter i LK06 gir et bedre bilde av hva 

grunnleggende ferdigheter er i vårt fag, unntatt avsnittet om digitale ferdigheter som bør 

oppdateres. 

 Læreplanene skal vise en god progresjon for elevenes læringsløp. 

Synes du læreplanskissen viser en tydelig progresjon i faget? 
 

Nei 

Læreplanskissen viser ikke en tydelig progresjon i faget 

KDS mener at det må formuleres kompetansemål som beskriver tydelig progresjon ved bruk av 

faguttrykk og fagbegreper innenfor de sentrale delene fra kjerneelementene. Igjen betyr dette at 



en utbedring av kjerneelementene må finne sted for å kunne utarbeide valide kompetansemål 

som legger til rette for progresjon og dybdelæring. 

For eksempel står det i utkastet til de nye planene at eleven etter 2. trinn skal kunne «Utforske 

enkle håndverksteknikker i ulike myke  og plastiske materialer på en miljøbevisst og trygg måte» 

og etter 4 trinn at eleven skal kunne «Utforske og bruke håndversteknikker i ulike harde 

materialer på en miljøbevisst og trygg måte». Det pekes ikke på hva håndverksteknikkene 

handler om og det er heller ikke progresjon fra det ene kompetansemålet til det neste. 

 

Målene er heller ikke tydelig knyttet til kjerneelementer i faget. 

Kompetansemål som handler om tilegnelser av kunnskaper innenfor trehåndverk kunne heller ha 

vært utformet lignende dette: 

Etter 2. årstrinn: eleven skal kunne 

• slå i en spiker, skru i en skrue og sage av en planke 

• spikke en enkel bruksform i rått treverk 

Etter 4. årstrinn: eleven skal kunne 

• anvende ulike sammenføyningsteknikker som lime, spikre og skru i eget arbeid med tre 

• bearbeide form og overflate med skjærende verktøy som sag, kniv, høvel og stemjern 

Etter 7. årstrinn: 

• Beherske ulike teknikker, bruk av elektrisk verktøy og håndverktøy i reparasjon, bearbeidelse 

og sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer 

(Dette kompetansemålet er hentet direkte fra utkastet da vi tenker at dette er tydelig 

formulert og passer godt inn i progresjonen vi ser for oss i eksempelet.) 

 

Etter 10. årstrinn: eleven skal kunne 

• Velge egnede verktøy, teknikker og materialer og bruke disse på en trygg og bærekraftig 

måte i arbeid med skulptur eller bruksgjenstander 

• Prøve ut ulike egnede håndverksteknikker og teknologi i egne arbeider 

 

 

Progresjonen er heller ikke godt nok ivaretatt i alle kunnskapsområder i LK06, noe som absolutt 

må forbedres i fagfornyelsen. Å formulere kompetansemålene med tanke på progresjon er 

spesielt viktig når det gjelder håndverk. Læring av håndverk handler om å øve opp 

psykomotoriske ferdigheter (kroppsbåren kunnskap) i anvendelse av fagkunnskaper trinnvis over 

tid. 

Innen tegning må det synliggjøres en tydeligere progresjon. For å unngå at elevene slutter å 

tegne i altfor tidlig alder fordi de ikke synes at de får til det de ønsker, må elevene få etablert 

kunnskap og ferdigheter innen tegning før de blir 10 år. Det er ved dette alderstrinnet 



«tegnekrisa» oppstår, og forskning på feltet har gitt oss mer innsikt i hva som bør gjøres for å 

unngå tegnekrisa enn det vi visste da K06 ble utformet (Nielsen, 2000, 2014; Frisch, 2010, 

2011, 2013). Dette betyr at arbeid med observasjonstegning, hukommelsestegning, 

forestillingstegning og enkel prosjeksjonstegning bør ha et klart siktemål etter 4 trinn. I tidligere 

læreplaner (1939) brukes «tegne det de ser eller har sett» om observasjonstegning og 

hukommelsestegning. Det er en formulering som tåler å bli benyttet på ny. Ferdigheter innen 

observasjonstegning gir grunnlag for at elevene bedre skal kunne tegne det de forestiller seg – 

enten det er konkret eller mer personlig. 

Dette kan konkretiseres ved at eleven skal kunne (etter 2. trinn): 

• «tegne det de ser eller har sett med fokus på overlapping og forminskning» 

• «tegne med fokus på komposisjon som inngir ro og/eller bevegelse» 

• «tegne det de forestiller seg med utgangspunkt i fortellinger og egne ideer» 

Dette kan konkretiseres ved at eleven skal kunne (etter 4. trinn): 

1. «tegne det de ser eller har sett med fokus på lys og skygge» 

2.  «tegne og male det de ser eller har sett med fokus på linjeperspektiv og fargeperspektiv» 

3. «designe enkle gjenstader med utgangspunkt i egne skisser og arbeidstegninger» 

Dette kan konkretiseres ved at eleven skal kunne (etter 7. trinn): 

1. bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder 

både med og uten digitale verktøy 

2. bruke egenskygge og slagskygge i tegning 

Dette kan konkretiseres ved at eleven skal kunne (etter 10. trinn): 

1. tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv 

designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon 

 Alle elever skal ha kunnskap om Norges urfolk samer, samisk historie, språk, kultur, 
rettigheter og samfunnsliv.  

Synes du samisk innhold er ivaretatt i læreplanskissen?   
 

Nei 

Det samiske er IKKE ivaretatt i læreplanskissen. 

Når det på småtrinnet står at eleven skal kunne «Samarbeide om å bygge med naturmaterialer 

etter samiske konstruksjonsprinsipper i full skala eller modell», pekes det mer på det å kunne 

samarbeide enn samisk konstruksjonsprinsipper. Om det finnes samiske konstruksjonsprinsipper 

bør vel disse navngis eller eksemplifisere? Er samene aleine om disse konstruksjonsprinsippene? 

Dette er bedre løst i kompetansemålet på mellomtrinnet: «Eksperimentere med materialers 

egenskaper og undersøke hvordan samene og andre urfolk har utnyttet naturmaterialers 



egenskaper til å løse behov» Men dette kompetansemålet peker heller ikke på hvilke kunnskaper 

elevene skal eksperimentere med. 

Dette er noe tydeligere formulert på mellomtrinnet hvor eleven skal kunne «Undersøke og gjøre 

rede for hvordan harde og myke materialer kombineres i duodji og lage eget produkt med samisk 

inspirasjon» 

Det samiske perspektivet er helt fraværende på ungdomstrinnet. 

KDS kan ikke se at det er tenkt progresjon i kompetansen elevene skal ha om det samiske fra 

trinn til trinn fram til standpunkt settes på 10 trinn. 


