
 FAGPLAN 
                               For fagområde Visuell kunst. 

INNLEDNING TIL FAGPLANENE 

Breddeprogrammet:                                                                 
Hovedintensjonen med Breddeprogrammet er en utadrettet virksomhet basert 

på samarbeid som favner bredt. Organiseringen kan være prosjektrettet, 

tverrfaglig eller kursbasert, eller som ulike gruppe- og ensembletilbud som 

kontinuerer fra år til år. Eksempler i vår kulturskole er Kulturskolekoret og 

SKATT. 

Kjerneprogrammet:                                                                                 

Kjerneprogrammet er kulturskolens hovedvirksomhet. Langsiktighet er 

hovedprofilen i kjerneprogrammet. Programmet er for elever som ønsker å 

arbeide med kunstfaget over tid, og er basert på progresjon, systematisk trening 

og elevens utvikling gjennom ulike faser. Opplæringa vil vanligvis strekke seg 

over flere år. Kjerneprogrammet skal være rekrutterende og forberedende for 

elever som ønsker å gå videre til Fordypningsprogrammet. Det skal også kunne 

forberede for videre utdanning. Opplæringa deles inn i nivåer som bygger på 

hverandre, og nivåene sier noe om hvor langt eleven har kommet i faget. I 

fagplanene er det beskrevet læringsmål for hver av nivåene.                                                                    

Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjonen. Det 

er derfor ingen tidsplan knyttet til de ulike nivåene, men en veiledende 

progresjon tilsier fra ett til fire år på hvert nivå. 

Fordypningsprogrammet:                                                            

Fordypningsprogrammet er for elever med særskilte forutsetninger og interesser 

for den kunstneriske aktiviteten. Det blir stilt krav til høy og målrettet innsats. 

Fordypningsprogrammet skal kunne forberede for høyere utdanning. Elevene 

tas inn etter søknad og opptaksprøver. Det er læreren som anbefaler eleven å 

søke når tida er inne. Opptak til programmet bestemmes av elevens nivå, ikke 

alder. Lørdagsskolen er en del av vårt fordypningsprogram.        

Gruppering/Nivå.                                                                                          

Gruppestørrelse og lærertetthet vil avhenge av elevenes alder og 

utviklingsnivå, type aktivitet og utfordringer knyttet til 

utstyr/materialer. Veiledende normer kan være:        

Kjerneprogrammet: Grupper opp til sju–åtte elever, der elevene har 

permanente arbeidsplasser.                                                

Breddeprogrammet: Grupper opp til tolv elever.            

Fordypningsprogrammet: Det kan være formålstjenlig å variere 

mellom individuell veiledning og mesterklasse. 

KULTURSKOLENS FAG 

Gjennom arbeidet med visuell 

kunst skal elevene:                       

Utvikle sin uttrykksevne, 

formsans og sine kunstfaglige 

ferdigheter                                

Utvikle sin iboende 

skaperglede og oppleve 

mestring                                        

Utvide sitt perspektiv og sin 

kulturforståelse gjennom 

utforskning av fortid, nåtid og 

framtid                                           

Utvikle evne til 

kommunikasjon, analyse og 

refleksjon i et lærings- og 

arbeidsfellesskap                                     

Få muligheter til fordypning 

som kan danne grunnlag for 

høyere utdanning i visuell 

kunst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Alle mennesker er født med en grunnleggende evne og vilje                                                     

til å uttrykke seg visuelt.” 

 
FAGPLAN VISUELL KUNST, 
GENERELL DEL 
Rammeplan for Kulturskolen, Mangfold og Fordypning 

 INNHOLD 

Visuell kunst handler om undervisningas hva, knyttet opp mot de 

ulike fagområdene/ teknikkene. Visuell kunst spenner over en rekke 

ulike tema, arbeidsområder, fagfelt og fag som dels står fram som 

egne enheter, dels glir over i hverandre og dels er felles, overgripende 

tema. Innholdet i undervisninga kan hentes fra hele dette brede feltet 

og organiseres på mange forskjellige måter. For å realisere visuell 

kunst vil faghjulets læringshandlinger skape, formidle, reflektere 

og sanse stå sentralt på tvers av emnene og gi ideer og føringer for 

tilrettelegging av opplæringa Les fra Rammeplanen kapittel 3.6. 

Fagplan Visuell kunst Her: 

Breddeprogrammet 

FORVENTNINGER TIL LÆREREN 

 skaper et læringsmiljø preget av samhandling, opplevelse og 

kreativitet 

 vektlegger prosess og mestring 

 gir rom for elevenes refleksjoner omkring sine arbeider 

 tilrettelegger kunstfaglig aktivitet, er kulturformidler og inspirator 

 leder elevene fram mot visninger og presentasjoner 

 trener oppmerksomhet, iakttakelse og tilstedeværelse 

 er åpen for brede nettverksamarbeid 

 

LÆRINGSMÅL FOR ELEVEN 

 har grunnleggende materialkunnskap og mestrer utvalgte 

teknikker 

 opplever skaperglede og faglig utvikling 

 lærer gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon 

 har utviklet nysgjerrighet og et oppmerksomt blikk 

 har kjennskap til kunst og kunsthåndverk, inkludert arbeider med 

lokalt tilsnitt 

 har deltatt i kreative prosesser sammen med andre elever 

OVERORDNA MÅL: 

Gjennom arbeidet med visuell 

kunst skal elevene: 

utvikle sin uttrykksevne, 

formsans og sine kunstfaglige 

ferdigheter 

utvikle sin iboende 

skaperglede og oppleve 

mestring 

utvide sitt perspektiv og sin 

kulturforståelse gjennom 

utforskning av fortid, nåtid og 

framtid 

utvikle evne til 

kommunikasjon, analyse og 

refleksjon i et lærings- og 

arbeidsfellesskap 

få muligheter til fordypning 

som kan danne grunnlag for 

høyere utdanning i visuell 

kunst 

bli ressurspersoner som 

bidrar til et levende 

lokalmiljøbli ressurspersoner 

som bidrar til et levende 

kulturliv 
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 har deltatt med sine arbeider på en relevant visningsarena 

 er del av et levende lokalmiljø og bidrar til å skape felles lokal identitet og livsglede 

Kjerneprogrammet  

Det er i dette programmet hovedvirksomheten i visuell kunst ligger. Instruksjon og veiledning foregår i grupper 
og individuelt. Avhengig av skolens størrelse og antall elever på visuell kunst kan det utvikles ulike mål, 
timeplaner og gruppesammensetninger som imøtekommer elevenes behov for bredde eller fordypning. 

 

FORVENTNINGER TIL LÆREREN 

 

 Tilrettelegger for god faglig progresjon og kontinuitet 

 Stimulerer elevenes personlige uttrykk og formidling 

 Lærer elevene å iaktta og bearbeide sanseinntrykk 

 Stimulerer opplevelse og skaperglede 

 Tilrettelegger for reflekterte samtaler og utvikling av selvinnsikt 

 Vurderer både prosess og produkt sammen med elevene 

 Tilrettelegger for erfaring med visninger og presentasjoner på ulike arenaer 

 Er faglig rollemodell, arbeidsleder, kulturformidler og inspirator 

 Legger til rette for godt arbeidsfellesskap og skaper et godt sosialt miljø    

 

LÆRINGSMÅL FOR ELEVEN:  

 Mestrer fagspesifikke basisferdigheter i ulike teknikker, former, materialer og uttrykk 

 Har tilegnet seg et bredt spekter av materialkunnskap 

 Har deltatt i skapende prosesser fra idé til produkt 

 Har utviklet kritisk sans, grundighet og tålmodighet 

 Har tilegnet seg et nødvendig begreps- og analyseredskap for å analyse, tolke og samtale om visuelle 

uttrykk 

 Reflekterer over egen læring, intensjon og utvikling 

 Deler erfaringer med medelever 

 Gjør avtalte forberedelser til undervisningsøkter 

 Har sett kunstutstillinger og kan samtale om disse 

 Har arbeidet med kunsthistorie, lokalhistorie og/eller tatt lokalt utgangspunkt i praktisk arbeid 

 Har deltatt på arenaer for kunstnerisk samarbeid på tvers av fag der flere av kulturskolens kunstuttrykk 

er integrert. 

 

 

 

 

 



Fordypningsprogrammet 

Hovedinnholdet er fordypning innenfor selvvalgte uttrykk. Å oppnå en bevisst holdning til form og 
innhold/form og funksjon og å finne fram til et personlig uttrykk, er viktige mål for fordypningsprogrammet. 

 

FORVENTNINGER TIL LÆREREN: 

 tilrettelegger og veileder læring og utvikling på høyt                

kunstnerisk/pedagogisk nivå 

 tilpasser undervisninga til den enkelte elevs forutsetninger 

 tilrettelegger for fagspesifikk fordypning 

 ser potensial, inspirerer og gir impulser 

 leder elevene fram mot visninger og presentasjoner 

 stimulerer elevens egen kunstneriske bevissthet 

 fremmer elevens bevisstgjøring om ambisjoner 

 vurderer både prosess og produkt sammen med eleven 

 vektlegger et godt samarbeid mellom hjem – kulturskole – lærer – elev 

 tilrettelegger for utstrakt erfaring med visninger/utstillinger 

 er faglig veileder, samtalepartner, mentor og rollemodell 

 

LÆRINGSMÅL FOR ELEVEN:  

 skaper og utfører på høyt nivå 

 lærer gjennom lek, utforskning, eksperimentering og refleksjon 

 er på veg mot et personlig uttrykk og arbeider selvstendig 

 har videreutviklet praktiske og teoretiske ferdigheter som kan kvalifisere til høyere utdanning 

 har utviklet et godt fagspråk 

 tar aktivt del i refleksjon rundt prosesser og produkter 

 tar i bruk modeller, kunstverk og kunstnerskap for faglig inspirasjon 

 har kunnskap om visuell kunst som et historisk og kulturelt uttrykk. 

 

 

 

 
 
 
 

“Live with art, It`s good for you” 

Visuell kunst 

Skape 

Sanse 

Formidle 

Reflektere 

 


