
 

 

FAKULTET FOR  KUNSTFAG 

 
  E K S A M E N 

 
Emnekode: KKK-100  
Emnenavn: Kunst, kultur og kreativitet 

  
Dato: 15. mai 2019 

Varighet: 4 timer 
  

Antall sider inkl. forside: 2   
  

Tillatte hjelpemidler: Ingen  
  

Merknader: Husk å lese oppgaven nøye. Det legges vekt på relevant bruk av 
fagbegreper og pensumlitteratur og en tydelig forankring i 
praksiserfaringer.      

 
 

Skriftlig	individuell	skoleeksamen		

Oppgaven består av to deler. Begge deler skal besvares og må være bestått.  

Del 1 teller 25% 

Del 2 teller 75%  

 

Del 1: Fagspesifikk oppgave ( max 10 linjer pr. spørsmål)  

Alle spørsmål a-c skal besvares.  
 

Drama:  

a) Reflekter over hvordan du som barnehagelærer kan spille og leke med figurer og objekter slik 
at det stimulerer barnas lek. 

 

Musikk:  

b) Det sies gjerne at sangen er barnehagelærerens gull. I musikkteori som retter seg mot 
barnehagefeltet deler man barns sang inn i to hovedgrupper. Disse igjen er delt i ulike 
undergrupper. Beskriv disse to hovedgruppene og deres undergrupper. 

 



 

 

 

Forming:  

c) Redegjør for de ulike stadiene i barns tegneutvikling for aldersgruppen 2 til 8 år. 

 

Del 2: Tverrfaglig oppgave 
 

Du velger å besvare enten oppgave 1 eller oppgave 2 (max 1200 ord) 

 
Oppgave 1 
I boken «Kunst, kultur og kreativitet - Kunstfaglig arbeid i barnehagen» s. 43 kan vi lese: 

  
«Kunstfagene er viktige fordi de representerer og ivaretar spesielle kunstfaglige 
kompetanseområder i barnets helhetlige utvikling, og fordi de kan skape en annen 
kvalitet i læreprosesser enn barnehagens andre fagområder.» 

  
Hvordan kan du som barnehagelærer legge til rette for barns estetiske uttrykk og  
læreprosesser i barnehagen? Trekk inn pensumlitteratur og det du har lært og erfart i 
kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet i din besvarelse. Fagene forming, drama og 
musikk skal vektes likt.    
 
 
 
Oppgave 2 
Lag et forslag til et tverrfaglig prosjekt hvor fagene drama, forming og musikk tas i bruk på en 
måte som danner en god helhet. Ta utgangspunkt i følgende sitat fra Rammeplanen for 
barnehager fra 2017 (side 50):  
 
” Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får 
være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.” 
 
Opplys om hvilken aldersgruppe du tenker deg at det tverrfaglige prosjektet du beskriver skal 
passe for, og begrunn de kunstfaglige valgene du har gjort med utgangspunkt i 
pensumlitteraturen. Fagene forming, drama og musikk skal vektes likt.    
 
 
 

  
 
 
 
 


