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Lokal læreplan for visuell kunst -  fordypningstilbud 
Læringsmål for faget  
Mål for undervisningen i de ulike fagfeltene er beskrevet i rammeplan for kulturskolen "Mangfold og 
Fordypning" som du finner her: http://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen  
Overordnet mål for eleven: 

- Utvikle uttrykksevne, formsans og kunstfaglige ferdigheter 
- Utvikle iboende skaperglede og mestringsopplevelse 
- Utvide perspektivet og kulturforståelse gjennom utforsking av fortid, nåtid og 

fremtid 
- Utvikle evne til kommunikasjon, analyse og refleksjon i et lærings- og 

arbeidsfellesskap 

Om programmet/tilbudet 
Læringsmål fordypningstilbud 

• Skaper og utfører på høyt nivå 
• Er på vei mot et personlig uttrykk og arbeider selvstendig 
• Videreutviklet praktiske og teoretiske ferdigheter som kan kvalifisere til høyere utdanning   
• Utviklet et godt fagspråk 
• Evne til å ta aktivt del i refleksjon rundt prosesser og produkter 
• Kunne ta i bruk modeller, kunstverk og kunstnerskap for faglig inspirasjon 
• Kunnskap om visuell kunst som et historisk og kulturelt uttrykk 
 

Spesielt for visuell kunst 
- Hovedinnholdet i fordypningsprogrammet er fordypning innenfor selvvalgte områder 
- Elevene skal oppnå en bevisst holdning, og finne frem til et personlig kunstnerisk uttrykk 

Hvordan jobber vi for å oppnå målene 
- Opparbeide gode basisferdigheter hos elevene 
- Legge vekt på prosess og gi rom for å feile 
- Utvikling av egne idéer gjennom samtaler, utforskning og eksperimentering 
- En kombinasjon av elevenes selvstendige arbeid ut fra egne idéer, og veiledning fra lærer 
- Gjøre elevene kjent med kravene til høyere utdanning innenfor fagområdene 
- Introdusere elevene til faglitteratur og samtale på basis av denne 
- Trene elevene i å finne inspirasjon fra andres arbeider til egne kunstneriske prosesser og utvikling 
- Inspirere elevene til nysgjerrighet og utforskertrang 

Forventninger til eleven 
- Evne til å reflektere over egen læring og utvikling 
- Et selvstendig initiativ til utvikling og fordypning  
- Deling av erfaringer med medelever 
- Gjøre avtalte forberedelser og hjemmearbeid til undervisningen 

Forventninger til læreren 
- Godt forberedt til timene 
- Gir riktige utfordringer 
- Sørger for at elevene vet målene sine 

Vurdering 
- Klare mål og evaluering underveis 
- Godt samarbeid elev-foresatt-lærer 
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