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Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34-40 
Målene fra 

læreplanen er 

løpende 

underveis i 

prosessen og 

gjelder for hele 

arbeidsperioden 

• designe 

produkter ut fra 

en 

kravspesifikasjon 

for form og 

funksjon 

• beskrive ulike 

løsningsalternati

ver i design av 

et produkt ved 

hjelp av skisser 

og digital 

programvare 

Tekstil: 

 Oppgave: 
«Noe å ha 
noe oppi» 

Tegneprega 

K&H: 
Lage et bilde med 
utgangspunkt i et 

fotografi som du 
selv har tatt. 

Sløyd: 

Oppgave: 
"Tollekniv med 
slire" 

Vi går gjennom 

årsplan og 
vurderingskriteriene 
i faget. 

 
 

Underveisvurdering, 

vurdering av 
prosess og 
håndverk, teori, 

orden og produkt 
(se 

vurderingskriterier 
for kunst og 
håndverk ved 

Rennesøy skule) 

 
Vi deler året i to, der halve 

gruppa har tekstiloppgave og den 
andre halvparten tegneprega 

oppgave. Neste halvår gjør vi 
omvendt. 



 
• lage funksjonelle 

bruksgjenstande

r og vurdere 

kvaliteten på 

eget håndverk 

• gjøre rede for 

særtrekk ved 

nordisk design i 

et internasjonalt 

perspektiv 

• beskrive 

livsløpet til et 

produkt og 

vurdere 

konsekvenser for 

bærekraftig 

utvikling, miljø 

og verdiskaping 

• skape klær og 

drøfte mote, pris 

og kvalitet ut i 

fra et 

forbrukerperspek

tiv 

 

Planlegge og lage 
mønster, design, 
planleggings-

dokument, 
skisser, 

mønsterark, 
føring av logg 

Planlegge, 
trene på å 
velge 

bildeutsnitt, 
komposisjon, 

fargebruk, 
Lage skisser. 
Føring av logg 

 

Planlegge og 
velge 
knivblad, 

designe laging 
av kniv ut fra 

gitte krav-
spesifikasjoner 

Elevene er delt i 
grupper og veksler 
annen hver uke 

mellom 
tekstilavdelingen og 

sløydavdelingen 
ved skolen (for å 
kunne gi en jevnere 

og mer rettferdig 
vurdering 

underveis) 
 
Arbeid med 

produktene i 
avdelingene. 

Tegning, arbeid 
med tekstiler eller 
andre selvvalgte 

materialer, arbeid 
med forming av tre, 

arbeid med lær 

Vurdering av 
prosess og 
håndverk 

Vurdering av 
produkt 

41 Høstferie     

42-51 
 

 
 

Stilisere 
motiver med 

utgangspunkt 
i egne skisser 

i arbeid med 

Arbeid selvvalgt 
oppgave, 

videreutvikling av 
produktet, føring 

av logg 

Lage et bilde v. 
hj. a. fotografi 

og akrylmaling 
på lerret. 

Føre logg 

Arbeid med å 
skjefte 

knivbladet 

Arbeid med 
produktene i 

avdelingene. 
Tegning, arbeid 

med tekstiler eller 

 



mønster, 
logo, skilt og 
piktogrammer 

 

andre selvvalgte 
materialer, arbeid 
med forming av tre, 

arbeid med lær 

52 Juleferie     

1-8 
 

 

  Arbeid med å 
skjefte 

knivbladet, 
designe slire 
ut fra form og 

funksjon, måle 
opp til slire  

Arbeid med 
produktene i 

avdelingene. 
Tegning, arbeid 
med tekstiler eller 

andre selvvalgte 
materialer, arbeid 

med forming av tre, 
arbeid med lær 

Muntlig 
underveisvurdering 

og veiledning for å 
utvikle elevens 
prosess og produkt 

9 Vinterferie     

9-14    Designe slire 

ut fra form og 
funksjon, måle 
opp til slire, 

sying av slire 

Arbeid med 

produktene i 
avdelingene. 
Tegning, arbeid 

med tekstiler eller 
andre selvvalgte 

materialer, arbeid 
med forming av tre, 
arbeid med lær 

 
 

 
 
 

Muntlig 

underveisvurdering 
og veiledning for å 
utvikle elevens 

prosess og produkt 

15 Påskeferie     

16-24   Ferdigstilling 
av kniv og 

Arbeid med 
produktene i 

Vurdering av 
prosess og 



slire, 
presentasjon 
av oppgaven 

avdelingene. 
Tegning, arbeid 
med tekstiler eller 

andre selvvalgte 
materialer, arbeid 

med forming av tre, 
arbeid med lær 

håndverk 
Vurdering av 
sluttprodukt 

  

VURDERINGSOMRÅDAR: 

Prosess og håndverk.  

Refleksjon, idéutvikling og gjennomarbeiding 

Sjølvstende, ansvar, initiativ og tidsbruk 

Samarbeidsevne 

Praktiske ferdigheitar, løysningar 

Verktøybehandling 

Flid 

 

Produkt: 

Kunnskap, kreativitet, estetisk sans 

utføring, praktiske ferdigheitar. 

 

Teori: 

komposisjon, faglig allsidighet 

kritisk vurderingsevne 

kjennskap til ulike kunstutrykk 

 

Orden:  

på arbeidsplass,  

innleveringar 

 

 

 

 
 



Karakter Vurdering 

Høy Eleven viser svært gode teoretisk og praktiske kunnskap, og er svært kreativ. Har personlig uttrykk. Utnyttar tida godt og er sjølvstendig i det praktiske 

arbeidet 

Høy Planlegg arbeidet godt, er kreativ og viser vilje til å velje personlige uttrykk.  Utnyttar tida godt og er sjølvstendig i det praktiske arbeidet 

Middels Eleven treng personlig rettleiing i det praktiske  og teoretiske arbeidet, men kan jobbe sjølvstendig ut frå dette.  

Middels Er noko avhengig av kopiering, hjelp og rettleiing for å utarbeide eigne idear i det praktiske arbeidet. Meistrar deler at det teoretiske stoffet. 

Lav Eleven er usikker og viser lita forståing for faget, og har ikkje gjennomført alle deler av oppgåva 

Lav Viser lite engasjement og har problem med å gjennomføre oppgåvene. 

 


