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Regional læreplan for visuell kunst – kjernetilbud  
Om programmet/tilbudet 
Læringsmål kjernetilbud 
• Mestring av fagspesifikke basisferdigheter i ulike teknikker, former, materialer og uttrykk 
• Tilegnelse av et bredt spekter av materialkunnskap 
• Skapende prosesser fra idé til produkt  
• Utvikling av kritisk sans, grundighet og tålmodighet 
• Tilegnelse av nødvendig kompetanse for vurdering av, og samtale om, visuelle uttrykk 
• Se utstillinger og kunne samtale om disse 
• Arbeid med kunsthistorie og forståelse for stilarter gjennom praktiske oppgaver 
• Kunstnerisk samarbeid med elever fra andre fagområder/kunstuttrykk i kulturskolen 

 
Spesielt for visuelle fag 

- Undervisningen skal bidra til å utvikle håndverksmessig og kunstnerisk kvalitet, kreativitet, 
selvstendighet og kritisk tenkning 

- Elevene skal utforske forskjellige materialer og teknikker 

Hvordan jobber vi for å oppnå målene 
- Tilrettelegging for en bredde av erfaringer mht teknikk, metode og idé i et langsiktig 

perspektiv 
- Benytte idéutviklingsteknikker – Fra skisse til resultat 
- Elevene trener på å løse utfordringer ut fra de mulighetene som er til stede 
- Elevene lærer å stille krav til kvalitet i utførelse av arbeider 
- Utvikle et språk for kunst og kultur ved samtale og refleksjon om egne og andres arbeider 
- Individuelle arbeider og felles skapende prosesser styrker både evne til egen utvikling og 

tilpasning til kollektivt arbeid 
- Bruke kunstopplevelser fra utstillinger til å reflektere i gruppen over opplevelser og 

synspunkter 

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

Forventninger til læreren 
- Godt forberedt til time  
- Gir riktige utfordringer og tydelige arbeidsoppgaver 
- Sørger for at elevene vet målene sine – og når de er nådd 
- Sørge for trygghet og trivsel 
- Er et forbilde for eleven 

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