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VG1 Kunst, design og arkitektur 

 
Fellesfag: Tittel Forfatter ISBN Lyd 

 Vg1 KDA skal ha de samme 
fellesfagene som ST, men skal ikke ha 
geografi og samfunnsfag før på vg2. Se 
boklista for Studiespesialiserende. 

   

     

Programfag:     

Visuelle kunstfag Visuelle kunstfag 1 Elvestad m.fl.  Statped 

Design og arkitektur Design og arkitektur 1 Løvstad m.fl.  Statped 

Kunst- og formkultur Kunst og formkultur 2 Vold  Statped 

 Snarveien til Photoshop CS5 extended   Finnes ikke 

    

 

 
Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend. Stipendet er ikke behovsprøvd, og skal brukes til å dekke utgifter til nødvendig utstyr og 

materialer som kreves i opplæringen. Det skal også dekke billetter til kino, teater etc., samt reiser i forbindelse med opplæring utenfor skolen. 
 
 
 

Elevene må i tillegg kjøpe en startpakke med nødvendig materiell i fra skolen. Dette utstyret er personlig og dekkes ikke av læremiddelordningen, men 

dekkes delvis av elevenes utstyrsstipend. 
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VG2 Kunst, design og arkitektur 
 

 
I programfag hvor KDA er sammen med ST ligger oversikten over læremidler på boklista for studiespesialiserende. 

 
Fellesfag: Tittel Forfatter ISBN Lyd/Digital 

Norsk Appell vg2/vg3 Longva m.fl. 9788205518568 Smartbok 

Historie Perspektiver  Madsen m.fl  9788205523333  Smartbok 

Kroppsøving NDLA    

Geografi Geografi Eide 9788202638740 CDU 

Samfunnskunskap Fokus  Dahle 9788203406782 Unibok  

     

Programfag:     

Visuelle kunstfag Visuelle kunstfag 2 Elvestad m.fl. 9788205370869 Statped 

Design og arkitektur Design og arkitektur 2 Løvstad m.fl. 9788205370890 Statped 

Kunst og formkultur Kunst og formkultur 3 Røvig Håberg 9788205370883 Statped 

 Snarveien til Photoshop CS5 extended   Finnes ikke 
 

 
Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend. Stipendet er ikke behovsprøvd, og skal brukes til å dekke utgifter til nødvendig utstyr og 

materialer som kreves i opplæringen. Det skal også dekke billetter til kino, teater etc., samt reiser i forbindelse med opplæring utenfor skolen. 
 

Elevene må i tillegg kjøpe en startpakke med nødvendig materiell i fra skolen. Dette utstyret er personlig og dekkes ikke av læremiddelordningen, men 

dekkes delvis av elevenes utstyrsstipend. 
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VG3 Kunst, design og arkitektur 
 

 
I programfag hvor KDA er sammen med ST ligger oversikten over læremidler på boklista for studiespesialiserende. 

 
 
 
 
 
 

Fellesfag: Tittel Forfatter ISBN Lyd 

Norsk Appell vg2/vg3  Longva m.fl.  9788205518568 Smartbok 

Historie Perspektiver  Madsen m.fl.  9788205523333 Smartbok 

Kroppsøving NDLA    

Religion og etikk     

     

Programfag fra formgivingsfag:     

Visuelle kunstfag Visuelle kunstfag 3 Løvstad m.fl. 9788205381179 Statped 

Design og arkitektur Design og arkitektur 3 Strømme 9788205381353 Statped 

Kunst og formkultur Kunst og formkultur 1 Løvstad m.fl. 9788205381216 Statped 

 Snarveien til Photoshop CS5 extended   Finnes ikke 
 

Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend. Stipendet er ikke behovsprøvd, og skal brukes til å dekke utgifter til nødvendig utstyr og 

materialer som kreves i opplæringen. Det skal også dekke billetter til kino, teater etc., samt reiser i forbindelse med opplæring utenfor skolen. 
 
 
 

Elevene må i tillegg kjøpe en startpakke med nødvendig materiell i fra skolen. Dette utstyret er personlig og dekkes ikke av læremiddelordningen, men 

dekkes delvis av elevenes utstyrsstipend. 


