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Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet 

Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. 

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (LK06). Vi har nummerert alle kompetansemålene og trukket frem de som er relevante for dette målområdet og aktivitetene herunder.  

Norsk: 8 

Kunst og håndverk: 14, 16 

Strategisk plan: Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal i samarbeid med skolen bidra til mer læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling. 

Aktivitet Beskrivelse og mål for aktiviteten Kursforløp Når Ansvarlig 

 

 Knipseklubben 

 

I Knipseklubben vil vi ha det gøy med bilder. Vi 

skal gå gjennom enkle regler inne fotografi og 

lære å bruke et kamera for å uttrykke en 

følelse og/eller idé. 

Ved å bruke et kamera utfordrer man seg selv 

til å se nøye på omgivelsene og de rundt seg.  

 

Noen bilder fra hver fotogruppe vil etterhvert 

henges opp i gangen ved basen. 

 

Mål: Utfolde seg kreativt, oppleve skaperglede 

og mestringsfølelse, og utvikle de sosiale 

egenskapene gjennom å samarbeide, følge 

regler og vente på tur. 

Uke 1:   Introduksjon: 
Når tar man bilder? Hvem tar bildet, du eller 

kamera? Gjennomgang av kamera og viktig info. Ta 

bilde av det du vil i skolegården/på basen. 

 

En time i uken. 
 

Jonas Bråthen 

Uke 2:  Tur i nærmiljøet: 

Vi drar på tur for å fotografere årstidens farger. 

Hvilke farger snakker vi om? Hva er typisk høst, 

vinter, vår og sommer? 
Begrep: Kontraster 

Uke 3:  Portrett: 
Hva er viktig å huske på? Hvem er på bildet? Hva 

føler personen? Hva er i bakgrunnen? 
Oppgave: Gjør planlagte portretter av en annen elev. 

Uke 4:  Action!  

Vi tar bilder av fartsfylte ting som sport og utelek. 

Deretter kan man fokusere på den typen fotografi 

man liker best, og kose seg med dette.  

Uke 5: Avslutning: 
Vi ser på bilder fra de tidligere gangene, snakker om 

hva som var ekstra bra. Hva har vi lært? 

Oppsummering med eksempelbilder. Hvis vi rekker 

det kan de som vil fotografere litt. 

 


