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Tittel

En hyllest til kunst og kulturfagene.
Artikkelsamling

Utgitt
2017

Antall

Senteret markerer 10 års arbeid for å løfte kunst og
kulturfagene med en fagdag og en artikkelsamling.
Bidrag fra forskere, praksisfelt og ulike samarbeidsparter.

Ta i bruk den nære kunsten

2016

Hvilke kunstverk finnes på din skole, og hvordan kan de
vitaliseres? Kan kunsten få sin naturlige plass både i
skolebygningen og i undervisningen?
Utarbeidet i samarbeid med Kunst i skolen.

Duodji i grunnskolen

2016

Veiledningshefte med praktiske eksempler på duodji i
kunst og håndverk, norsk læreplan: 1.-7. trinn.
Utarbeidet i samarbeid med RiddoDuottarMuseat.

Kulturskolen som lokalt ressurssenter

2016

Hefte er meint som inspirasjon til bruk av den kunst- og
kulturfaglege kompetansen til kulturskolen i større grad
gjennom eit tett samarbeid med skoleverket.

Samtaler om samtidskunst

2015

Heftet er utviklet i samarbeid med Kunst i skolen i 2015.
Her får du undervisningsopplegg til 23
samtidskunstverk. I tillegg kan du gå inn i ressursbasen
og se den digitale versjonen av ressursen og laste ned
den digitale bildefilen med alle verkene samlet.

Veiledningshefte i kunst og håndverk

2015

Hvordan kan man jobbe i kunst og håndverk for å styrke
de grunnleggende ferdighetene som er definert i
Kunnskapsløftet? Kunst- og håndverksfaget er viktig som
en del av elevenes kulturelle dannelse. Tema som
formidling av visuell kunst, tegning og teknologi og
design mm.

KKS Publikasjonsoversikt

2018

Arkitektur overalt

2015

Heftet er utviklet for å gi veiledning og ideer til
pedagogisk arbeid med arkitektur i barnehagen.
Samarbeid med Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design, avdeling Arkitektur.

Kunstner i barnehage

2015

Heftet presenterer noen kvaliteter som det pedagogiske
arbeidet i barnehagen får tilført når en kunstner
gjennomfører kunstneriske prosesser med barna.

Hallo - din sko!

2015

Praktiske døme på korleis barnehagen kan inspirere til
godt arbeid med kunst og kultur på småtrinnet i
grunnskulen. Ressursane er bl.a. henta frå
Barnehageprisen. Utvikla for barnehage omarbeid til
småtrinn.

Kulturelt og kunstnarisk mangfald

2013

Inspirasjon til flerkulturelt arbeid i barnehage og småtrinn.
Rapporten er utviklet i samarbeid med NAFO.

Barnehageprisen 2013

2013

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2013
En presentasjon av de tre vinnerne av Barnehageprisen
for kunst og kultur 2013: Ruseløkka, Klosteret og
Kampen barnehage.

Kunst- og kulturopplæring i Norge 2010/2011

2013

Et sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and
Cultural Education in Norway» av Anne Bamford.

Arts and Cultural Education in Norway 2010/2011 2012
Forskningskartlegging av professor Anne Bamford,
gjennomført i Norge på oppdrag fra KKS i perioden
2010/2011. Rapporten ble trykt i 2012.

KKS Publikasjonsoversikt

2018

Kartlegging av FOU-arbeid 2000-2008

2012

En innsamling av forskning og utviklingsarbeid kunst og
kultur i opplæringen 2000–2008.
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