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Forslag til etterarbeid: 
 
Flere av kunstnerne i Årsutstillingen har vært opptatt av naturen og 
hvordan vi kan ta vare på den. Mange har også brukt naturmaterialer i 
arbeidene sine, eller brukt ting de har funnet. På denne måten kan ting 
man finner rundtomkring få et nytt liv, som kunst! 
 

Ta en runde rundt skolen hvor alle skal få plukke med seg én ting de synes er fin, 
interessant eller rar. Det kan være naturmaterialer, som de små frøkapslene dere 
ser på bildet over, eller det kan være andre menneskeskapte ting som ligger på 
bakken.  
 

Når dere kommer tilbake kan dere vise hva dere har funnet og snakke om hvorfor 
dere valgt som dere gjorde. Hvordan kjennes gjenstanden ut? Hvordan havnet den 
på bakken? Kanskje kan dere også lage et kunstverk i felleskap av det dere har 
funnet. Kan det bli en liten skulptur? Eller kanskje kan man henge de små 
gjenstandene opp som pynt på en passende grein?  



 

Til læreren 
Opplegget er forankret i læreplanverket og knyttet til kompetansemål i 
kunst og håndverk og norsk, samt knyttet til det tverrfaglige temaet 
Bærekraftig utvikling. 
 

Kompetansemål i kunst og håndverk: 
Etter 2. årstrinn: 

• undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer 

• Utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget 
skapende arbeid 

• Eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast 
Etter 4. årstrinn: 

• bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en 
miljøbevisst og trygg måte 

• 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 

• Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke 
inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter 

 
Kompetansemål i norsk: 
Etter 2. årstrinn: 

• lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler 

• beskrive og fortelle muntlig og skriftlig 

 Etter 4. årstrinn: 

• kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster 

• følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og 
utdypende spørsmål 

• beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på 
kreative måter 

 


