
ÅRSPLAN 2019/2020 
Fag: Levende kulturarv 

Klasse: 9 og 10 

Lærer: Kristina Klausen og Irene Helland 

 

Kompetansemål i faget:  

Endringer i denne planen kan forekomme etter hvert. 

Levende kulturarv 

Utforsking 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

- finne frem eksempel på lokal kunst, kultur og tradisjoner og vise til utvikling over tid 

- tilegne seg enkle ferdigheter og teknikker ut fra kunnskap om kunst, kultur og tradisjoner 

Formidling 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

- skape og vise frem egne uttrykk eller produkt basert på kunnskap om kunst, kultur og tradisjon 

- formidle kunst, kultur og tradisjoner på aktuelle arenaer ved å bruke varierte uttrykksformer 

Utdanningsdirektoratet 



Periode Kompetansemål Innhold/tema Arbeidsmåte Vurdering 
33 - 40 Finne fram eksempel på lokal kunst, 

kultur og tradisjoner og vise til 
utvikling over tid. 

 
Skape og vise fram eigne uttrykk eller 
produkt baserte på kunnskap om 
kunst, kultur og tradisjon. 

 

Kultur, landskap og utvikling 
- Kulturlandskap 
- Kulturminner 
 

Lære om kulturlandskap og 
kulturminner 
 
Prosjekt - Lage og presentere et 
bilde/uttrykk av et selvvalgt 
område og dets utvikling (fortid, 
nåtid, fremtid) 
 
Tur til Utstein kloster uke 35 
 
Delta på seminar 12. sep.? 

Prosjekt (uke 39/40) 
(individuelt) 

41 Høstferie 

42 - 45 Tileigne seg enkle ferdigheiter og 
teknikkar ut frå kunnskap om kunst, 
kultur og tradisjonar. 

 

Håndverk  
 

Lage et produkt  
Dokumentere prosess 
Skrive kort tekst 
 
Keramikk - krukker 

Produkt + logg 
(individuelt) 

46 - 51 Formidle kunst, kultur og tradisjoner 
på aktuelle arenaer ved å bruke 
varierte uttrykksformer. 

 

Juletilstelning Arrangere et opplegg med 
juletema for en annen gruppe 
 

 

52 -1 Juleferie 

2 - 8 Skape og vise fram eigne uttrykk eller 
produkt baserte på kunnskap om 
kunst, kultur og tradisjon. 

 
Finne fram eksempel på lokal kunst, 
kultur og tradisjoner og vise til 
utvikling over tid. 

Kommunikasjon 
 
Sagn, kvad, brev og eventyr, gamle 
værmerker, brev 
 
Podcast, radio, musikk og nyere 
medier 
 
Endringer over tid 

Ekskursjoner 
- Bakken? 
- Gamlehjemmet? 

 
Lage en podcast om en historie 
som er blitt overlevert muntlig 
 

Podcast  



9 Vinterferie 

10 - 14 Tileigne seg enkle ferdigheiter og 
teknikkar ut frå kunnskap om kunst, 
kultur og tradisjonar. 
 

Skape og vise fram eigne uttrykk eller 
produkt baserte på kunnskap om 
kunst, kultur og tradisjon. 
 

Formidle kunst, kultur og tradisjoner 
på aktuelle arenaer ved å bruke 
varierte uttrykksformer. 
 

Historiske redskaper og håndverk Lage et tradisjonelt håndverk – 
individuelt prosjekt 
 
Ekskursjon til Stavanger? 
(Frida Hansens hus/ Ullandhaug) 

Produkt + logg 
(individuelt) 
 

15 Påskeferie 

16 - 22 Skape og vise fram eigne uttrykk eller 
produkt baserte på kunnskap om 
kunst, kultur og tradisjon. 
 
Tileigne seg enkle ferdigheiter og 
teknikkar ut frå kunnskap om kunst, 
kultur og tradisjonar. 

Mat Undersøke lokale, nasjonale 
og/eller internasjonale 
mattradisjoner 
 
Plante egne urter og grønnsaker 
Gårdsbesøk 
 
Ekskursjon til Stavanger – Fra hage 
til mage? 
 

Vurdering av 
presentasjon 
(formidling) små 
grupper 

23 - 25 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tur til Sørbø kirke 
 
Evt. avspasering 

 

 


