
 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

 

ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Kunst og håndverk SKOLEÅR 2020/2021 

TRINN 3.trinn LÆRERE Sinem, Sofia og Lata 
       

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  Håndverksferdigheter Nytt skoleår 

– lage fine 

navnelapper 

til skuffer 

 Hvite ark, fargeblyanter, 

lim, saks, 

lamineringsmaskin 

35  Håndverksferdigheter «Velkommen 

til» skilt til 

inngangsdør

a 

 Store fargeark, 

fargeblyanter/tusj saks, lim 

36  Håndverksferdigheter Bursdagskale

nder/Årstide

r 

 Hvite og fargede ark, lim, 

saks, fargeblyanter, 

lamineringsmaskin 

37  Håndverksferdigheter 

Kunst og designprosesser 

Origami  Ark, saks 
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38  Håndverksferdigheter 
Kunst og designprosesser 

Origami – 

bokmerke 

 Fargede ark, saks, lim 

39  Håndverksferdigheter Fuglemat  Fett (olje eller delfia), korn, 

nøtter, frø, trå, beholdere 

(melkekartonger) Lage i 

ulike former 

40 HØSTFERIE 

41  Håndverksferdigheter Fargelære – 

natur 

 Fargelæreark, hvite ark, 

maling, pensel, 

syltetøyglass 

42  Håndverksferdigheter Fargelære – 

natur 

 Hvite (tykke) ark, maling, 

pensel, syltetøyglass 

43  Håndverksferdigheter Kuluke* 

Halloweenpy

nt 

  

44  Håndverksferdigheter Kuluke* 

Halloweenpy

nt 

  

45  Håndverksferdigheter Kuluke*  Tykke hvite ark, pensler, 

vannmaling 
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Varme og 

kalde farger 

46  Håndverksferdigheter Varme og 

kalde farger 

 Tykke hvite ark, pensler, 

vannmaling 

47  Håndverksferdigheter Tegning 

(Disney) 

 Hvite ark, blyanter 

48  Håndverksferdigheter Tegning 

(Disney) 

 Hvite ark, blyanter 

49 Bruke håndverktøy og 

sammenføyningsteknikker i tre, 

leire og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg måte 

 

Håndverksferdigheter Juleverksted 

– Lære å sy 

filthjerte 

 Nål og tråd, stoff/filt 

50 Bruke håndverktøy og 

sammenføyningsteknikker i tre, 

leire og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg måte 

 

Håndverksferdigheter Juleverksted 

– Lære å sy 

filthjerte 

 Nål og tråd, stoff/filt 

51  Håndverksferdigheter Juleverksted 

– lage 

julekort 

 Fargede ark, fargeblyanter, 

saks, lim, diverse (glitter, 

silkebånd osv) 
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52 JULEFERIE 

1      

2 Tegne form og dybde ved bruk 

av virkemidler som overlapping 

og forminskning 

 

Håndverksferdigheter 

Visuell kommunikasjon 

Ettpunktsper

spektiv 

 Først enkle geometriske 

figurer (finne 

ettpunktsperspektivet). 

Utforske formene og skape 

en ny form. 

3 Tegne form og dybde ved bruk 

av virkemidler som overlapping 

og forminskning 

 

Håndverksferdigheter 

Visuell kommunikasjon 

Ettpunktsper

spektiv 

 Rom/by 

4 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 

 

Håndverksferdigheter Bærekraftigh

et* 

 

  

5 Prøve ut ulike ideer og 

muligheter i 

gjenbruksmaterialer og formidle 

til andre hvordan man i egen 

Håndverksferdigheter Bærekraftigh

et* 
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hverdag kan bidra til å ivareta 

natur og miljø 

 

6  Håndverksferdigheter 

Visuell kommunikasjon 

Kulltegning  Utforske med kullstift 

7  Håndverksferdigheter 

Visuell kommunikasjon 

Kulltegning  Stilleben 

8 VINTERFERIE 

10  Håndverksferdigheter Fargelegging   

11  Håndverksferdigheter 

Kunst og designprosesser 

Toving  Tove påskekyllnger 

12  Håndverksferdigheter 

Kunst og designprosesser 

Toving  Tove påskekyllnger 

13 PÅSKEFERIE 

14  Håndverksferdigheter 

Kunst og designprosesser 

Brodering   

15  Håndverksferdigheter Brodering   
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Kunst og designprosesser 

16  Håndverksferdigheter 

Kunst og designprosesser 

Brodering   

17 Formidle og vise fram eget 

arbeid gjennom utstilling 

 

Håndverksferdigheter Demokrati*  Storyline 

18 Formidle og vise fram eget 

arbeid gjennom utstilling 

 

Håndverksferdigheter Demokrati*  Storyline 

19 Gjennomføre kunst- og 

designprosesser ved å søke 

inspirasjon, utforske 

muligheter, gjøre valg og lage 

egne produkter. 

Håndverksferdigheter 

Visuell kommunikasjon 

Picasso   Male med akryllmaling  

20 Gjennomføre kunst- og 

designprosesser ved å søke 

inspirasjon, utforske 

muligheter, gjøre valg og lage 

egne produkter 

Håndverksferdigheter 

Visuell kommunikasjon 

Picasso   Male med akryllmaling  

 Bruke håndverktøy og 

sammenføyningsteknikker i tre, 

Håndverksferdigheter Strikke  Lære å strikke 
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leire og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg måte 

 

Kunst og designprosesser 

 Bruke håndverktøy og 

sammenføyningsteknikker i tre, 

leire og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg måte 

 

Håndverksferdigheter 

Kunst og designprosesser 

Strikke  Lære å strikke grytekluter 

 Bruke håndverktøy og 

sammenføyningsteknikker i tre, 

leire og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg måte 

 

Håndverksferdigheter 

Kunst og designprosesser 

Strikke  Fortsette 

  Håndverksferdigheter Pressede 

blomster 

 Lage bilde med pressede 

blomster 

  Håndverksferdigheter Pressede 

blomster 

 Fortsette 

 SOMMER 

 

 


