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ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Kunst og håndverk  SKOLEÅR 2020/2021 

TRINN 1. trinn  LÆRERE Sarah, Hilde, Elizabeth, Marie, Silje og Stine 
       

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA 

FAG 

(for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/

INNHOLD 

(bøker, nettressurser, 

organisering ol)) 

34-40  Eksperimentere med form, 

farge, rytme og kontrast • 

studere form gjennom å tegne, 

male og fotografere 

 

bruke håndverksteknikker og 

håndverktøy i utforming av tre, 

leire og tekstil på en miljøbevisst 

og trygg måte 

 

 

eksperimentere med form, 

farge, rytme og kontrast 

Visuell kommunikasjon •Fargesirkel og fargelære. Bruk 

fargekontraster (varm 

kald/komplementær kontraster i 

egne bilder).  

Utstilling av arbeide og 

tilbakemeldinger 

underveis.  

Lag en spinner/snurrebass 

som viser fargeblanding.  

•Bilde med navn med teip. 

Vi maler  

Vi bruker ulike former og 

farger til å lage egne bilder 

 

Tegne felles bilde. Alle 

tegner en rute, dette 

settes sammen til et stort 

bilde.  

Tesselering.   
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 Bruke håndverksteknikker og 

håndverktøy i utforming av tre, 

leire og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg måte 

planlegge og konstruere i 

naturmaterialer 

Indianervev/ugle.  Utstilling av arbeide og 

tilbakemeldinger 

underveis.  

 

      

      

      

     Vi samler blader som vi 

tegner. (legger under et 

ark tegner over). Vi lærer 

navn på ulike blader.  

40 HØSTFERIE 

41      

42    vise fram og presentere 

objekter gjennom utstilling 

eller samling 

Vi tegner med fettstifter. 

Bruk av sterke farger, 

maler over med svart skrap 

frem egne bilder.  

43      
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44      

45     Mosaikk. Vi klipper ut ting i 

blader som vi bruker til å 

lage mosaikk.  

46 KULUKA KULUKA KULUKA KULUKA KULUKA 

47      

48      

49     Pinne nisse (spikke til en 

pinne du finner ute som du 

maler lue på.) Vi bretter 

juletrær av blader. Lage 

engel av gamle bøker.  

50      

51      

 JULEFERIE 

     Vi lager et produkt av leire.  

      

      

      



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

      

      

      

8 VINTERFERIE 

     Påskepynt. Vi bruker 

eggkartonger til å lage 

påskekyllinger.  

      

      

 PÅSKEFERIE 

  Gjenbruk av materialer kan 

gi elevene grunnlag for å 

gjøre etiske valg. 

• Gjenbruk  
 

lage et eget rom av en 
skoeske. Med figurer til. 
(fra et eventyr)  
 
vi bruker eggekartonger til 
å lage egne 
portrett/figurer.  
 
Dyr fra doruller.  
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     Vi lager land art.  

Vi lager egne fantasi 

troll/monstere. Bruk 

naturmaterialer som legge 

spå hvite ark, legg på øyne. 

Vi tar bilder og skriver om 

vårt eget troll/fantasidyr 

på skolen.  

      

      

      

      

      

      

      

      

 SOMMER 

 


