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Veke Tema 
Produkt  

Kompetan
semål 

Inspirasj
on og 
materiell  

Evalueri
ng 

33 - 36 Hausten 
Pynte klasseromsdøra 
Tesselasjon 
Haustbilde: tre av handa 
og blader i haustfargar 
Stressball 

planlegge og 
lage enkle 
bruksgjenstande
r 

visualisere og 
formidle egne 
inntrykk i ulike 
teknikker og 
materialer 

 

 
Q-tips, ark, 
maling, pensler, 
ballonger, 
potetmjøl  

 
Klasseromsutstil
ling 

37  Perspektivteikning 
 
Eit-punktsperspektiv 
Tog eller vei sett forfra 
med horisontlinje 

tegne hus og 
rom sett rett 
ovenfra, rett 
forfra og rett fra 
siden 

 

Ark, linjal, 
blyant, farger 

 

38 - 40 Stenstil - grafikk 
 
Lage/teikne ei 
stensil/form av eit dyr, 
klippe ut og bruke for å 
uttrykke eit bilde 
 
utprøving før det 
endelege produktet 

visualisere og 
formidle egne 
inntrykk i ulike 
teknikker og 
materialer 

benytte 
overlapping i 
arbeid med 
tegning og 
maling 

lage enkle 
utstillinger av 
egne arbeider 

Ark, saks, 
maling, 
fargepapir, 
svamp, pensler 

Klasseromsutstil
ling 

41 Haustferie 
 

  



 

42 - 47 Samtale om arkitektur 
og ulike typer 
bygningar og deira 
funksjon 
 
Lage sitt rom i 
målestokk, bruke 
skoeske  
 
Teikne rommet sitt 
ovenfra  
 
Den kreative 
arbeidsmodellen 

samtale om 
gater, plasser og 
bygninger med 
forskjellige 
bruksfunksjoner 
i nærmiljøet 
 

planlegge og 
bygge modeller 
av hus og rom 
ved hjelp av 
digitale verktøy 
og enkle 
håndverksteknik
ker 
 

Skoeske, 
maling, lim, 
magasiner og 
blad, trepinner, 
tekstil,  

Fremføring av 
sitt arbeid, 
utstilling slik 
alle kan sjå 
kverandre sitt 
arbeid  

48 - 51 Julepynt/verkstad 
 

  

 Juleferie 
 

  

1  Nytt år - nytt dørskilt 
 

  

2 -  6 Sløyd - Skjærebrett 
 
Den kreative 
arbeidsmodellen 
 
 

lage enkle 
gjenstander 
gjennom å 
strikke, veve, 
filte, sy, spikre 
og skru i ulike 
materialer 

bruke enkle, 
hensiktsmessige 
håndverktøy i 
arbeid med leire, 
tekstil, skinn og 
tre 

hobbyplate 
15x8cm 
blåpapir, 
svipenn, 

Utstilling, 
produkt med 
heim 

7 vinterferie 
 

  

8 - 10 Teikneserie med 
vinterminne visualisere og 

formidle egne 
inntrykk i ulike 
teknikker og 
materialer 

 
 

Blyant,  A4 
teiknepapir, 
fargeblyantar 
 
 

Framføring via 
baloptikum 

10 - 12 Påskepynt 
 

  

13 Påske  
 

  



 

14 - 21 Stempeltrykk på tekstil 
 
Bruke skulegarden til å 
finne mønster  
Lage eit stempel med 
det mønsteret, og trykke 
med tekstilmaling  
 
Produkt: duk 
 
Sy rundt duken  

lage enkle 
gjenstander 
gjennom å 
strikke, veve, 
filte, sy, spikre 
og skru i ulike 
materialer 

planlegge og 
lage enkle 
bruksgjenstande
r 

bruke 
originalkunst i 
skolens 
nærmiljø som 
utgangspunkt for 
egne bilder og 
skulpturer 

eksperimentere 
med enkle 
geometriske 
former i 
konstruksjon og 
som dekorative 
formelementer 

Maling, tekstil, 
apparat til å ta 
bilde, 
mosegummi  
 
nål, tråd 

Utstilling/fremfø
ring 

22 - 23 Samtale om 
samtidskunst og kunst 
frå antikken  
Teikning av kunst frå 
antikken  

bruke elementer 
fra 
helleristninger til 
antikken som 
utgangspunkt for 
eget skapende 
arbeid 

 

Ark, bilde av 
helleristninger  

 

24 - 25 Hekling 
Sitteunderlag 
Toving 

lage enkle 
gjenstander 
gjennom å 
strikke, veve, 
filte, sy, spikre 
og skru i ulike 
materialer 

 

Garn, 
formgummi, 
såpe 

 

 


