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Læreplan i kunst og håndverk 

1. Om faget 
1.1. Fagets relevans 
Kunst og håndverk er et skapende og praktisk kulturfag. Faget skal gi elevene 
kulturforståelse, praktiske ferdigheter og kunnskap om innovasjon og visuell 
kommunikasjon. I faget utvikler elevene evne til å uttrykke seg, ferdigheter i praktisk 
problemløsning og innsikt i visuell og materiell kultur. Gjennom å delta i skapende prosesser 
får elevene erfaring med å forestille seg det som ennå ikke er, og et grunnlag for å medvirke 
i kultur- og samfunnsutvikling. Faget forbereder elevene på et hverdags- og arbeidsliv som 
stiller krav til praktiske ferdigheter, kompetanse i kreative prosesser og evne til å ta 
miljøbevisste valg. 
Særskilt for faget er at eleven velger fordypning i en kunstdel eller håndverksdel på 
ungdomstrinnet. Fordypningen skal være praktisk og legge til rette for samarbeid med 
næringsliv og lokale aktører. Fordypningen omfatter om lag 30 timer og kan fordeles på ulike 
trinn etter lokale behov og rammer. 

1.2. Kjerneelementer 
Kjerneelementene i kunst og håndverk rammer inn det mest betydningsfulle innholdet i faget 
og beskriver det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget. 

1.2.1. Håndverksferdigheter 
Kjerneelementet håndverksferdigheter 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 og myke materialer og digitale verktøy på en etisk, 
miljøbevisst og trygg måte gjennom hele skoleløpet.  

1.2.2. Kunst- og designprosesser 
Kjerneelementet kunst- og designprosesser 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.  

1.2.3. Visuell kommunikasjon 
Kjerneelementet visuell kommunikasjon 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 todimensjonale- og tredimensjonale og 
digitale uttrykk.  

1.2.4. Kulturforståelse 
Kjerneelementet kulturforståelse 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 kultur, samfunnsutvikling og folks 
identitet. Kunnskap om visuell og materiell kultur gir grunnlag for å ta bevisste valg som 
forbruker og medborger og i eget skapende arbeid. 



1.3. Verdier og prinsipper 
Skaperglede, utforskertrang og ansvarlig medvirkning er grunnleggende verdier for 
samfunnet og individet. Kunstneriske uttrykksformer og kreative læringsaktiviteter gir 
elevene kompetanse i møte med det ukjente og mulighet til å utvikle nye ideer og 
forestillinger gjennom utforskning og samhandling. Gjennom refleksjon over den materielle 
og visuelle verdenen vil elevene få grunnlag for å ta etiske og bevisste valg. Felles 
referanserammer og toleranse for kulturelt mangfold skapes gjennom forståelse av hvordan 
behov og identitet kommer til uttrykk i bilder, arkitektur og gjenstander. Elevene skal få 
erfaring med et mangfold innen norsk og samisk kunst, design og håndverk. Kunnskap om 
og erfaring med kunst- og håndverkstradisjoner og immateriell kultur gir grunnlag for å 
forvalte og videreutvikle kulturarven.  

1.4. Tverrfaglige temaer 

1.4.1. Folkehelse og livsmestring 
I kunst- og håndverksfaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at 
elevene utvikler evne til skapende tankeprosesser og praktisk problemløsning. Elevene 
opparbeider praktiske ferdigheter, evne til å stille spørsmål, møte utfordringer i hverdagen 
og se muligheter i ukjente situasjoner. Elevene får verktøy til å utforske meninger, ideer og 
følelser, og til å uttrykke seg gjennom ulike formater og arenaer. Dette kan bidra til å styrke 
elevens selvbilde og identitetsutvikling.  

1.4.2. Demokrati og medborgerskap 
I kunst- og håndverksfaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om 
at elevene utfordres til å reflektere kritisk over kunst, design og materiell kultur og til å gi 
uttrykk for egne opplevelser, tanker og meninger. Gjennom arbeid med kreative og visuelle 
ytringer kan elevene utvikle evne til å tolke, medvirke og endre samfunnet de lever i.  

1.4.3. Bærekraftig utvikling 
I kunst- og håndverksfaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at 
elevene gjennom praktisk skapende arbeid utvikler evne til å se forbedringer i produkter og 
til å utforske mer miljøvennlige levesett for framtiden. Elevenes erfaring med bruk og 
gjenbruk av materialer gir grunnlag for nyskaping. I arbeid med teknologi, materialer og 
produktutvikling kan elevene øke sin bevissthet om hvilken innvirkning naturen har på 
mennesker, og hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet. 

1.5. Grunnleggende ferdigheter 

1.5.1. Muntlige ferdigheter 
Muntlige ferdigheter i kunst og håndverk er å kunne sette ord på og reflektere over estetiske 
opplevelser og skapende prosesser. Det innebærer å bruke fagbegreper i dialog, samtaler og 
muntlige presentasjoner.  
Utviklingen av muntlige ferdigheter i kunst og håndverk går fra å kunne fortelle om egne 
observasjoner og opplevelser til å kunne beskrive visuelle virkemidler, håndverk og kunst- 
og kulturhistoriske referanser.   

1.5.2. Å kunne skrive 
Å kunne skrive i kunst og håndverk er å kommunisere visuelt gjennom tegn og symboler. 
Det innebærer også å kunne skrive tekster for å synliggjøre ideer, valg og meninger under 
det praktiske arbeidet. Videre omfatter det å kunne kombinere tekst og bilder i arbeid med 
layout og andre visuelle uttrykk.   
Utviklingen av å kunne skrive i kunst og håndverk går fra å sette sammen tekst, tegn og 
symboler til økt lesbarhet, tilpasning til formål og kreative sammenstillinger av visuelle 
virkemidler.  



1.5.3. Å kunne lese 
Å kunne lese i kunst og håndverk er å tolke, forstå og vurdere visuelle- og materielle 
omgivelser. Å kunne lese tekniske tegninger og anvisninger er sentralt i praktisk 
problemløsning og for å kunne vurdere form, funksjonalitet og holdbarhet.  
Utviklingen av å kunne lese i kunst og håndverk går fra å gjenkjenne og avkode til å 
reflektere kritisk over visuelle virkemidler og kulturelle referanser.    

1.5.4. Å kunne regne 
Å kunne regne i kunst og håndverk er å anvende matematiske fremgangsmåter i praktisk 
skapende arbeid. Det innebærer å ta nøyaktige mål, å beregne målestokk, volum og 
proporsjoner, og å utforske konstruksjon av mønster, form og rom.  
Utviklingen av å kunne regne i kunst og håndverk går fra å kunne følge angitt 
framgangsmåte til å bruke matematiske framgangsmåter som verktøy i egen 
problemløsning.  

1.5.5. Digitale ferdigheter 
Digitale ferdigheter i kunst og håndverk innebærer å kunne bruke ulike digitale verktøy, 
medier og ressurser som kilde til inspirasjon og i skapende arbeid. Kjennskap til regler om 
opphavsrett og personvern når man bruker egne eller andres bilder, filmer og skapende 
arbeid er vesentlig på alle trinn.  
Utviklingen av digitale ferdigheter i kunst og håndverk går fra å benytte enkle digitale 
ressurser til å beherske og forme egne digitale produkter for å skape opplevelser og uttrykke 
følelser, ideer og meninger. 

2. Kompetansemål og vurdering 
2.1. Kompetansemål og vurdering 2. trinn 

2.1.1. Kompetansemål etter 2. trinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
• bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstile materialer 

på en miljøbevisst og trygg måte  
• utforske egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer  
• undersøke visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid   
• eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast  
• fortelle gjennom tegning, maling og foto etter studier av form  
• planlegge og bygge med naturmaterialer etter inspirasjon fra samiske- og lokale 

konstruksjonsprinsipper  
• vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling  
• skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale 

kunstverk  
• forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller  

2.1.2. Underveisvurdering 
Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 
Elevene viser kompetanse på 1. og 2. trinn når de bruker hender og verktøy til å forme i 
forskjellige materialer, forteller gjennom visuelle medier og samtaler om opplevelser av 
bilder, gjenstander og bygninger.  
Læreren skal legge til rette for at elevene får tid til utprøvning og at de deler erfaringer fra 
eget skapende arbeid. Elevene skal oppleve at det å prøve og feile er en del av det å utvikle 
seg i faget. Læreren skal hjelpe elevene til å sette ord på hva de kan, hva de ikke kan, og 
hvordan de kan videreutvikle kompetansen sin i faget. Tilbakemeldingene fra lærer skal 
støtte opp under mestring, skaperglede og evne til undring.   



2.2. Kompetansemål og vurdering 4. trinn 

2.2.1. Kompetansemål etter 4. trinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
• bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst 

og trygg måte  
• gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, ta 

valg og lage egne produkter  
• undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk har utnyttet 

naturmaterialers egenskaper og lage enkle bruksgjenstander  
• prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan 

man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø  
• samtale om bruksfunksjon og materialvalg i ulike bygninger, og lage skisser med forslag 

til ny arkitektur  
• tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk  
• tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning  
• bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy  
• utforske mangfold i motiv og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en 

digital presentasjon  
• formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling  

2.2.2. Underveisvurdering 
Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 
Elevene viser kompetanse på 3. og 4. trinn når de prøver ut håndverksteknikker og visuelle 
uttrykk, deltar i skapende prosesser og vurdering av egne arbeider. Elevene skal på ulike 
måter få analysere og sette ord på hva bilder, gjenstander og bygninger forteller om 
funksjon, tilhørighet og menneskers tanker eller behov.  
Læreren skal legge til rette for at elevene får utvikle og vise kompetanse gjennom varierte 
arbeidsmåter. Elevene skal oppleve at det å prøve og feile er en del av det å utvikle seg i 
faget. Læreren skal hjelpe elevene til å sette ord på hva de kan, hva de ikke kan, og 
hvordan de kan videreutvikle kompetansen sin i faget. Gjennom konkrete tilbakemeldinger 
på håndlag, idéutvikling og bruk av visuelle virkemidler skal læreren skal støtte opp om 
elevenes skaperglede og faglige utvikling. 

2.3. Kompetansemål og vurdering 7. trinn 

2.3.1. Kompetansemål etter 7. trinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
• bruke ulike teknikker, elektriske verktøy og håndverktøy i reparasjon, bearbeidelse og 

sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst 
måte  

• undersøke materialers egenskaper og funksjon i ulike gjenstander og vurdere materialers 
holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk  

• bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner  
• bruke ulike digitale verktøy til å planlegge, dokumentere og presentere prosesser og 

produkter  
• bruke ulike strategier for ideutvikling og problemløsning  
• tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner 

og perspektiv  
• utforske og sette ord på hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk 

og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider  
• analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller 

infografikk 



• presentere et mangfold i folkedrakter, inkludert samiske klesplagg, og designe og lage et 
produkt med inspirasjon fra kulturarven  

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

• gjenkjenne og programmere mønstersekvenser til visuelle uttrykk  
• designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt  

2.3.2. Underveisvurdering 
Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 
Elevene viser kompetanse på 5., 6. og 7. trinn nå de når de bruker kreative strategier for å 
skape visuelle uttrykk og funksjonelle løsninger. Lærerens veiledning skal støtte opp under 
elevenes skaperglede, deres håndlag, mulighet til utforsking og problemløsning, og deres 
kompetanse i å bruke materialer og redskaper på en miljøbevisst og trygg måte.  
Læreren skal legge til rette for at elevene får utvikle og vise kompetanse gjennom varierte 
arbeidsmåter. Læreren skal hjelpe elevene til å sette ord på hva de kan, hva de ikke kan, og 
hvordan de kan videreutvikle kompetansen sin i faget. Læreren skal legge til rette for at 
elevene medvirker i vurdering av visuelle virkemidler, kulturelle referanser og 
håndverkskvalitet i egne arbeider. I dialog om elevenes faglige utvikling skal læreren 
vektlegge både prosess og produkt.  

2.4. Kompetansemål og vurdering 10. trinn, fordypning kunst 

2.4.1. Kompetansemål etter 10.trinn, fordypning kunst 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
• bruke ulike verktøy og håndverksteknikker og egnet teknologi i reparasjon, bearbeidelse 

og sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer  
• vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke 

materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte  
• utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess  
• prøve ut hvordan ny teknologi kan gi muligheter for nye kommunikasjonsformer og 

opplevelser i skapende prosesser og produkter  
• visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale 

verktøy  
• dokumentere og begrunne valg gjennom utstilling eller digitale uttrykk  
• analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, 

klestradisjoner, kunst og gjenstander, og eksperimentere med kulturelle referanser i eget 
skapende arbeid  

• undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst utfordrer, og skape kunstuttrykk som 
stiller spørsmål ved utfordringer i samtiden  

• reflektere kritisk over visuelle virkemidler og bruke disse bevisst og eksperimenterende i 
eget skapende arbeid  

• lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som 
ivaretar ulike behov og interesser  

• søke inspirasjon fra ulike retninger innen kunst og visuell kultur, reflektere over bruken 
av visuelle virkemidler og skissere egne ideer 

• eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en kunstnerisk prosess og begrunne valg fra 
idé til ferdig resultat 

2.4.2. Underveisvurdering 
Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 
Elevene viser kompetanse på 8., 9. og 10. trinn nå de når de bruker kreative strategier og 
praktisk problemløsning i arbeid med visualisering og i arbeid med ulike materialer.  
Læreren skal legge til rette for at elevene kan utvikle mestring og skaperglede gjennom 
varierte utfordringer i praktisk skapende arbeid med idéutvikling, visuelle virkemidler og 



håndverksteknikker. I dialog om elevenes faglige utvikling skal fokus være på prosess og 
produkt, og på hvordan eleven bruker fagbegreper og reflekterer over estetiske uttrykk, 
kulturelle referanser, og funksjon og holdbarhet i egne og andres arbeider. 

2.4.3. Standpunktvurdering 
Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes sluttkompetanse i faget. Læreren skal 
planlegge og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse 
i kunst- og håndverk. Elevenes praktisk skapende arbeid ligger til grunn for 
standpunktvurdering i faget. Læreren skal vurdere elevenes idéutvikling, hensiktsmessig og 
miljøbevisst bruk av verktøy, redskaper og teknikker, og visuelle og håndverksmessige 
kvaliteter ved sluttprodukter. Elevenes kompetanse kommer også til uttrykk gjennom bruk 
av fagbegreper og refleksjon over estetiske uttrykk, kulturelle referanser, og funksjon og 
holdbarhet i egne og andres arbeider.   

2.5. Kompetansemål og vurdering 10. trinn, fordypning håndverk 

2.5.1. Kompetansemål etter 10.trinn, fordypning håndverk 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
• bruke ulike verktøy og håndverksteknikker og egnet teknologi i reparasjon, bearbeidelse 

og sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer 
• vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke 

materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte  
• utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess  
• prøve ut hvordan ny teknologi kan gi muligheter for nye kommunikasjonsformer og 

opplevelser i skapende prosesser og produkter  
• visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale 

verktøy  
• dokumentere og begrunne valg gjennom utstilling eller digitale uttrykk  
• analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, 

klestradisjoner, kunst og gjenstander, og eksperimentere med kulturelle referanser i eget 
skapende arbeid  

• undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst utfordrer, og skape kunstuttrykk som 
stiller spørsmål ved utfordringer i samtiden 

• reflektere kritisk over visuelle virkemidler og bruke disse bevisst og eksperimenterende i 
eget skapende arbeid  

• lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som 
ivaretar ulike behov og interesser  

• undersøke muligheter innen håndverksteknikker og vise ulike alternativer i egen 
utprøving 

• utforske holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk gjennom praktisk problemløsning og 
begrunne valg fra idé til ferdig produkt 

2.5.2. Underveisvurdering 
Elevene skal få mulighet til å utvikle kompetansen sin i faget gjennom underveisvurderingen. 
Elevene viser kompetansen sin på 8., 9. og 10. trinn nå de når de bruker kreative strategier 
og praktisk problemløsning i arbeid med visualisering og i arbeid med ulike materialer.  
Læreren skal legge til rette for at elevene kan utvikle mestring og skaperglede gjennom 
varierte utfordringer i praktisk skapende arbeid med idéutvikling, visuelle virkemidler og 
håndverksteknikker. I dialog om elevenes faglige utvikling skal fokus være på prosess og 
produkt, og på hvordan eleven bruker fagbegreper og reflekterer over estetiske uttrykk, 
kulturelle referanser, og funksjon og holdbarhet i egne og andres arbeider. 



2.5.3. Standpunktvurdering 
Standpunktvurderingen skal uttrykke elevenes samlede kompetanse i faget. Læreren skal 
planlegge og legge til rette for at elevene på varierte måter får vise sin samlede kompetanse 
i kunst- og håndverk. Læreren skal planlegge for hvordan elevene skal få vist hvordan de 
mestrer utfordringer i praktisk skapende arbeid og løser oppgaver i kjente og ukjente 
situasjoner. Læreren skal vurdere elevenes idéutvikling, hensiktsmessig og miljøbevisst bruk 
av verktøy, redskaper og teknikker, og visuelle og håndverksmessige kvaliteter ved 
sluttprodukter. Elevenes kompetanse kommer også til uttrykk gjennom bruk av fagbegreper 
og refleksjon over estetiske uttrykk, kulturelle referanser og funksjon og holdbarhet i egne 
og andres arbeider.   

3. Vurderingsordning 
10. trinn: Elevene skal ha én standpunktkarakter.  
Eksamensordningene i fagene skal sendes på høring og ferdigstilles senere.  

 1. Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære? 
Delvis enig 
Planen beskriver på en god måte hvordan både kunst og håndverk skal anvendes for å 
belyse ulike samfunnsperspektiv. Vi savner en redegjøring for hva slags kompetanse som 
skal ligge til grunn hos elevene på de ulike trinnene for at det skal kunne svare på målene 
planen beskriver. Vi mener det er viktig å formulere noen overordnede kompetansemål for 
innholdet i kunstopplæring og håndverksmestring for de ulike trinnene. Dette er spesielt 
viktig i dagens skole hvor raske googlesøk kan gi informasjon om ethvert tema uten at dette 
gir tilstrekkelig bakgrunn for å kontekstualisere, kvalitetsvurdere og sortere informasjon. 
Lærerplanen beskriver mange gode fagspesifikke mål av praktisk art men i mindre grad hva 
opplæringen skal bestå av for at de skal ha tilstrekkelig kompetanse for å nå disse målene. 
Vi anbefaler å formulere hva som forstås som kunnskap om kunst og hva som forventes av 
håndverksferdigheter på de ulike trinnene. 

 2. Gir læreplanen tilstrekkelig handlingsrom for skolen og lærerne? 
Hverken eller 
Ingen kommentar fra instansen 

 3. Gir læreplanen rom for en aktiv og medvirkende elev slik den er beskrevet i 
overordnet del?  
Helt enig 
Det er i foreliggende læreplan godt beskrevet hvordan elevene skal utfolde seg praktisk i 
klasserom, og også dele sine erfaringer og tanker. Det er viktig at både beherske og utforske 
er med, da begge uttrykk beskriver viktige kvaliteter i møte med materialer og skapende 
virksomhet. 

 4. Er verdigrunnlaget i overordnet del tydelig reflektert i læreplanen?  
Delvis enig 
Vi savner en tydeliggjøring om kunst og kunstopplevelser som viktige, selvstedige verdier 
nedfelt i FNs menneskerettighetserklæringer artikkel 27, første ledd: «Enhver har rett til fritt 
å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang 
og dens goder.» 
I tillegg bør det fokuseres på ytringsfrihet som en rettighet nedfelt i FN-konvensjonens 
artikkel 19. Dette må også innebære kunstnerisk ytringsfrihet og dette kan med fordel 
beskrives tydeligere. Ikke all ytringsfrihet innebærer å ytre seg gjennom ord, lyder eller 
bokstaver. Kunstnerisk ytringsmangfold krever at mange opplever den kunstneriske 
ytringsfriheten som et åpent rom til å ytre seg i. Skolen skal være en arena som gir alle 
elevene gode verktøy for å ytre seg. Kunst som fri ytring er et viktig kjennetegn på et 
demokrati og bidrar til kritisk bevissthet, bedre samfunnsforståelse, skaperglede, 
engasjement, utforskertrang og ytringskompetanse. Det å lære å se, og oppleve å utvikle 
seg som en analytisk og informert betrakter er viktig i en tid som i økende grad eksponerer 



oss for visuelle uttrykk. Når skolen gir barna disse verktøyene bidrar det til bedre 
forutsetninger for å forstå og delta i samfunnslivet uavhengig av elevenes sosioøkonomiske 
bakgrunn. 

 5. Er det en god sammenheng mellom de ulike delene i læreplanen i dette faget?  
Delvis uenig 
Læreplanens overordnede mål og verdier, kjerneelementer, tverrfaglige temaer, 
grunnleggende ferdigheter ser ut til å henge godt sammen nå og bygger opp under ulike 
deler av fagets innhold. Vi savner derimot en konkretisering av kompetansemål på de ulike 
trinnene.  

 6. Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i faget? 
Hverken eller 
Ingen kommentar fra instansen 

 7. Legger læreplanen til rette for dybdelæring? 
Delvis uenig 
Det er til dels åpnet for dybdelæring ved at en del aktiviteter gjentas på de ulike trinnene. Vi 
savner likevel tydelige kompetansekrav for at progresjonen for læringen skal komme klart 
fram. Såpass generelt som det er beskrevet vil det fortsatt kreve mye av lærerne å kunne 
operasjonalisere dette og klare å få elevene til å fokusere og gå i dybden på de ulike 
teknikkene, temaene etc. Dette forutsetter at det innføres kompetansekrav til lærerne som 
underviser i faget. Faget skal introdusere elevene en bredde i faget. Det er derfor viktig å få 
en god balanse mellom praktisk dybdelæring og utfoldelse i materialer, opplæring i kreative 
metoder og prosesser samt den kunsthistorien som vårt samtidige billedspråk baserer seg 
på.  

 8. Er språket i læreplanen klart og tydelig? 
Delvis enig 
Det er klare forbedringer i læreplanteksten nå, blant annet under de ulike «hva betyr 
lesing/regning/digitale ferdigheter». Det framstår nå klart og tydelig og virker å være et godt 
verktøy for å konkretisere arbeidet med disse elementene i dette faget. Derimot er deler av 
læreplanteksten nå mer uklar enn tidligere. Blant annet under punktet verdigrunnlaget. Der 
var teksten mer presis i forrige utkast: (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.) Dette kan med fordel tas inn igjen. 

 9. Er samisk innhold godt ivaretatt i læreplanen? 
Delvis enig 
Det vil nok komme veldig an på den enkelte kommune, skole og lærer hvor mye kunnskap 
de har om samisk kulturarv og duodji, hvorvidt dette faktisk læres bort til elevene. Det står 
såpass åpent om det i læreplanen at det nok vil være store variasjoner i undervisningen 
lokalt rundt om i landet. Igjen ønsker vi å peke på lærerutdannelsen og videreutdannelser 
som nøkkel for å sikre god kompetanse hos lærerne. 

 10. Er de tverrfaglige temaene integrert i læreplanen på en måte som er relevant for 
faget?  
Delvis uenig 
Når det gjelder demokrati og medborgerskap savner vi et større fokus på analyse. Her er 
teksten svekket fra forrige runde. Det å se, å være en kritisk leser av visuell kommunikasjon 
er stadig viktigere for å kunne dekode og analysere samfunnsdebatten. Slik blir man også 



bedre rustet til å delta i samfunnsdebatten. Vi anbefaler at dette perspektivet tas inn igjen. 
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 mulighet til å ytre seg 
om samfunnet og slik delta i den offentlig debatten. 
Under punktet om bærekraftig utvikling savner vi en beskrivelse av hvordan materiallære og 
kunnskap om tilvirking via håndverk skal føre til økt kunnskap om gjenstanders verdi. 
Bærekraft handler ikke bare om nyskaping og reparasjon men også om å videreformidle 
kunnskap om den immaterielle kulturarven. Også som forbruker er det viktig å kjenne 
materialene fra hverandre og ha kjennskap til deres ulike egenskaper og vedlikeholdskrav. 
Det er viktig å forstå arbeidet som ligger bak et produkt for å ønske å ta vare på det. Slik er 
håndverket knyttet til både framtidens designere, men ikke minst også elevene som er 
framtidens forbrukere. Kunnskap om materialene vil også gi bedre forutsetninger for å 
analysere og vurdere kunst, design og arkitektur. Vi anbefaler at følgende kompetansemål 
tas inn igjen, og legges til ungdomstrinnets to fordypningsfag. (Hentet fra forrige versjon 
etter 7. trinn):  
• Utvikle estetiske, innovative og funksjonelle produkter som svarer til behov i en 
bærekraftig fremtid 

 11. Legger læreplanen godt til rette for å ivareta de yngste barnas læring og 
utvikling?  
Delvis enig 
Her er det en forbedring fra forrige runde der kravene etter 2 trinn er noe moderert samtidig 
som de også er tydeliggjort og vi kan forstå hvilke materialer og teknikker de yngste barna 
skal arbeide med. 

 12. Legger læreplanen godt til rette for tilpasset opplæring?  
Hverken eller 
Ingen kommentar fra instansen 

 13. Legger læreplanen til rette for god progresjon i faget?  
Delvis enig 
Vi savner en beskrivelse av forventet progresjon for kunstforståelse, og kunsthistorie. Som 
vi har pekt på i øvrige kommentarer ser vi på samspillet mellom håndverk, materialer og 
forståelse av kunst som helt essensielt for å få god fagforståelse. Vi mener at man bør 
styrke kunsthistoriekunnskapene slik at det ikke kun handler om å oppleve og bli eksponert 
for kunst, men også å lære seg å se og vurdere kunst fra både fortid og nåtid. En tydeligere 
progresjon for å oppnå dybdelæring fra trinn til trinn er et savn. 

 14. Vil tekstene om underveis- og standpunktvurdering fungere som en god støtte i 
vurderingsarbeidet?  
Delvis enig 
Her er det nå noe tydeliggjort, men vi mener at det fortsatt er rom for å konkretisere hva 
som skal vurderes. 

 15. Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?  
Delvis enig 
NK mener et styrket fokus på ytringsmangfold vil være et godt verktøy her. Å kunne 
gjenkjenne maktuttrykk og manipulasjon av visuelle medier blir stadig viktigere. Kunnskap 
om historisk bruk av visuelle uttrykk og kunst som propaganda er viktig for å kunne 
gjenkjenne samtidige forsøk på det samme. Visuelle uttrykk er en viktig ingrediens i 
spredningen av fake news. Det er også viktig for å forstå hvorfor frihet til kunstnerisk ytring 
er en grunnleggende rettighet og hvordan kunst lett kan misbrukes.  

 16. Legger læreplanen til rette for at elevene utvikler faglig kompetanse som 
forbereder dem på videre utdanning og/eller samfunns- og arbeidsliv?  
Delvis enig 
Det pekes på at for å kunne innovere i framtidens ukjente arbeidsmarked behøves det 
mennesker som har fått utfolde seg fritt, styrket sin fantasi, arbeidet fritt i materialer og 



med tegning. Fantasien og kreativiteten henger tett sammen.  Undersøkelser viser også at 
arbeid med hendene, å beherske ulike manuelle teknikker, fremmer evnen til kreativ 
problemløsning i større grad enn arbeid med digitale verktøy.   

 17. Fagene i grunnskolen har kompetansemål etter ulike trinn. Har du synspunkt på 
dette?  
Ingen kommentar fra instansen 

 18. Tekstene fagets relevans og verdier og prinsipper skal skrives sammen til én 
tekst i de endelige læreplanene. Hvilket innhold i de to tekstene mener du det er viktig å ta 
med videre i en sammenskrevet tekst?  
(Dette er klippet sammen fra de to nevnte tekstene uten tillegg av ny tekst.) 
Kunst og håndverk er et skapende og praktisk kulturfag. Faget skal gi elevene 
kulturforståelse, praktiske ferdigheter og kunnskap om innovasjon og visuell 
kommunikasjon. I faget utvikler elevene evne til å uttrykke seg, ferdigheter i praktisk 
problemløsning og innsikt i visuell og materiell kultur. Gjennom å delta i skapende prosesser 
får elevene erfaring med å forestille seg det som ennå ikke er, og et grunnlag for å medvirke 
i kultur- og samfunnsutvikling. Faget forbereder elevene på et hverdags- og arbeidsliv som 
stiller krav til praktiske ferdigheter, kompetanse i kreative prosesser og evne til å ta 
miljøbevisste valg. 
Skaperglede, utforskertrang og ansvarlig medvirkning er grunnleggende verdier for 
samfunnet og individet. Kunstneriske uttrykksformer og kreative læringsaktiviteter gir 
elevene kompetanse i møte med det ukjente og mulighet til å utvikle nye ideer og 
forestillinger gjennom utforskning og samhandling. Gjennom refleksjon over den materielle 
og visuelle verdenen vil elevene få grunnlag for å ta etiske og bevisste valg. Felles 
referanserammer og toleranse for kulturelt mangfold skapes gjennom forståelse av hvordan 
behov og identitet kommer til uttrykk i bilder, arkitektur og gjenstander. Kunnskap om og 
erfaring med kunst- og håndverkstradisjoner og immateriell kultur gir grunnlag for å forvalte 
og videreutvikle kulturarven.  
 
 

 19. I læreplanene er det kompetansemål etter 2. trinn i noen fag, og etter 4. trinn i 
andre fag. Er det på lengre sikt en god løsning også å lage kompetansemål etter 1. trinn, for 
å få til en god begynneropplæring og bedre overgang mellom barnehage og skole?  
Ingen kommentar fra instansen 

 20. Det er nytt at elevene skal velge fordypning på ungdomstrinnet. Kommer det 
tydelig fram hva innholdet i denne fordypningen skal være?  
Det er ikke lett å se hvor fordypningen skiller seg fra øvrig læreplan i faget. Vi stiller oss 
fortsatt kritiske til delingen av faget, slik vi også tidligere har påpekt.  

 21. Legger læreplanen til rette for praktisk og skapende arbeid?  
Delvis enig 
Det er mye fokus på at elevene skal skape innen ulike deler av faget men vi savner vi at 
kunnskap om samspillet mellom materialer, håndverk og kunst belyses og beskrives som en 
egenverdi. Vi savner tydelige læringsmål om hva slags kompetanse elevene bør ha om dette 
på de ulike trinnene. Det er viktig at elevene mestrer samspillet mellom materiale, 
håndverk, kontekst og kreativ bruk av tillærte teknikker. Dette er også relevant for begge 
fordypningsretningene på ungdomstrinnet. 

 22. Innovasjons- og entreprenørskapskompetanse kommer til uttrykk blant annet 
gjennom økt vekt på kreativitet, utforsking og nyskaping. Er innovasjon og entreprenørskap 
godt ivaretatt i læreplanen?  
Delvis enig 
Vi ser med glede at designprosess, som vi tidligere påpekte at manglet, nå er tatt inn i 
kompetansemålene på begge retninger i ungdomstrinnet og også er blant fagets 
kjerneelementer. Det er bra fordi dette er et verktøy som kan brukes på mange arenaer. For 
å utløse det kreative potensialet morgendagens innovasjoner er avhengige av, vil opplæring 



i designmetode og styring av kreative prosesser være grunnleggende. Vi mener at dette 
styrker elevenes opplæring med henblikk på både teknologiutvikling, men også deres 
personlige verktøykasse for å løse problemer og finne nye løsninger på ulike felt i yrkeslivet. 
Det å lære seg å initiere og styre kreative prosesser har stor overføringsverdi til innovasjon 
på andre samfunnsfelt.  
En entreprenør er en etablerer, en iverksetter, en som får i gang ny virksomhet. I Store 
norske leksikon kan vi lese at: «Entreprenørenes funksjon er å drive fram kvalitative 
forandringer i økonomisk virksomhet, det vil si å sørge for at etablerte arbeidsmåter og 
tenkemåter forandres. Entreprenørene må kunne få til forandring også der disse strider mot 
etablerte normer.»   Slik sett er den frie kunsten en god vei inn til entreprenørskapets 
kjerne. Det å lære seg å tenke fritt, å overraske seg selv og andre med nye ideer er noe som 
oppstår i kunstneriske prosesser. Det er derfor en viktig kobling mellom kunsten og 
entreprenørskapet.  

 23. Har du andre kommentarer eller forslag til endringer i læreplanene?  
NK mener at kunstbegrepet og egenverdien i elevenes møte med kunst er viktig og sentralt 
for faget. Dette bør tydeliggjøres i læreplanens overordnede del. 
Kunsthistorie, og historisk blikk på visuelle uttrykk, håndverkets betydning og framveksten 
av samtidens kunst og designdisipliner ser nå ut til å være fraværende i læreplanen totalt 
sett. Slik vi har pekt på i flere høringsrunder ser vi det som essensielt at denne kunnskapen 
forankres hos alle elever fordi den danner grunnlaget for hvordan vi forstår den visuelle 
kommunikasjonen vi i stadig økende omfang omgir oss med og de popkulturelle og politiske 
ytringene som henter referanser fra kunsthistorien. For å kunne være en informert 
kunstpublikummer eller en aktiv samfunnsdebattant kreves det av oss at vi forstår både 
kontekst og historiske referanser i visuelle uttrykk. Derfor kan ikke dette være et utelatt 
punkt. Det behøver på ingen måte å framstå som tørr teorilæring. Dette er nyttig kunnskap 
som alle elever bør få. Skjønner man ikke disse kodene vil man gå glipp av mye informasjon 
og ikke fullt ut forstå konteksten for ytringen. Slik kan man bli hemmet i samfunnsdebatten. 
Vi foreslår å legge til følgende kompetansekrav på hhv 7 trinn og 10 trinn.  
•    Gjenkjenne kunsthistoriske referanser fra ulike kulturer og epoker og ha kjennskap til 
hva disse symboliserer. 
•    Kunne referere til kjente kunsthistoriske verk i eget arbeid. 
•    Kunne bruke kunsthistoriske referanser i tolkning av samtidige bildeutrykk. 


