
ÅRSPLAN 

Fag: Teknologi i praksis 2019/2020 

Klasse: 8 trinn 

Faglærer: Asgaut Vindenes 

Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram 

 

Hovudmål frå læreplanen: 
 
Undersøkingar 
Hovedområdet handlar om korleis teknologiske produkt er konstruerte og verkar, kva for prosessar som inngår i utvikling og bruk, og kva for 
behov produkta dekkjer. Utvikling, konstruksjon og produksjon av teknologi inngår i hovudområdet, i tillegg til helse, miljø og sikkerheit (HMS). 
Kunnskap om korleis teknologien byggjer på nokre grunnleggjande prinsipp, og korleis ny teknologi byggjer på tidlegare erfaringar, høyrer også 
med til hovudområdet. 
 
Idéutvikling og produksjon 
Hovudområdet omfattar planlegging, framstilling og utprøving av eigne produkt og konstruksjonar. Planar for framstilling og utprøving av eigne 
produkt og konstruksjonar byggjer på kravspesifikasjon. 
I utviklingsfasen er kjennskap til design og verkemåte til andre produkt viktig. Diskusjon omkring ulike sider ved produkta er viktig i alle fasar av 
produktutviklinga og kan også medverke til å forbetre prosessar og produkt. 

 

 

 

 



Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34-40 
Målene fra læreplanen er løpende 

underveis i prosessen og gjelder for hele 

arbeidsperioden 

Introduksjon av faget - Forelesning, vising av 
verktøy og arbeidsrom 

- Vi går gjennom 
vurderingskriteriene i 
faget 

 
 

35-40 Undersøkingar 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

- undersøkje teknologiske produkt og 
dei vala som er gjorde med omsyn til 
bruk, tekniske løysingar, 
funksjonalitet og design 

- demonstrere riktig bruk av utvalde 
verktøy 

- vurdere teknologiske produkt ut frå 
brukartilpassing, HMS-krav og 
miljøtilpassing 

Idéutvikling og produksjon 
- Mål for opplæringa er at eleven skal 

kunne 
- utvikle ein realistisk kravspesifikasjon 

for eit teknologisk produkt og 
beskrive kva behov produktet skal 
dekkje 

- framstille produktet med eigna 
materiale, komponentar, og 
funksjonelle teknologiske løysingar 

- bruke kunnskap om andre produkt i 
arbeidet med eige produkt 

- teste eigne produkt og foreslå 
moglege forbetringar 

Oppgave: 
Designe og konstruere en fungerende 
deltadrage. 
 
Rammer: 

- størrelse på deltavinge: 2m2  
- Konstruksjon i trespiler 9mm, 

plastrør, plastposer samt 
pakketeip og glassfiberteip. 
Skal også være med tråd og 
fyrstikker 

- Papirmal. 
- Gjennomtenkte og nøyaktige 

sammenføyninger (med tanke 
på styrke) med fokus på 
nøyaktig balanse i vingen og 
sammenføyning mellom vinge 
og kjøl.  

- Skal kunne lette fra bakken og 
stige opp. 

- Skal kunne holde seg i luften 
over et tidsrom 

 
Testing av funksjon og utvikling av 
deltadragen 
 
 

Arbeid i grupper på sløyden og 
tegnerommet 
 
Arbeidsmåter: 

- Arbeid i grupper på to til 
tre elever 

- Undersøkende arbeid 
med utregninger og 
produksjon av mal til 
deltavingen etter 
oppgitte mål.  

- Finne ut om 
aerodynamikken rundt 
deltavingens 
konstruksjon og evne til 
å fly. 

- Praktisk arbeid med 
design og konstruksjon  

- Konstruksjon og bygging 
av deltadrage 

Underveisvurdering, 
vurdering av ide og 
prosess, teori og produkt 
(innenfor visse 
forhåndsdefinerte krav, 
refleksjon)  
 
 
 
 
Egenvurdering: 
Vurdering av produktet 
og prosessen  
 
 
 
 
Faglærere: 
Muntlig 
underveisvurdering og 
veiledning for å utvikle 
elevens prosess og 
produkt 
 



41 Høstferie    

42-47 
 
 

Idéutvikling og produksjon 
- Mål for opplæringa er at eleven skal 

kunne 
- utvikle ein realistisk kravspesifikasjon 

for eit teknologisk produkt og 
beskrive kva behov produktet skal 
dekkje 

- framstille produktet med eigna 
materiale, komponentar, og 
funksjonelle teknologiske løysingar 

- bruke kunnskap om andre produkt i 
arbeidet med eige produkt 

teste eigne produkt og foreslå 

moglege forbetringar 

Ferdigstilling av dragene samt testing 
av funksjon 

- Testing av dragen 
Videreutvikling og 
perfeksjonering av 
funksjon 

Vurdering av prosess og 
produkt med karakter av 
faglærer 

48-51 Undersøkingar 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

- undersøkje teknologiske produkt og 
dei vala som er gjorde med omsyn til 
bruk, tekniske løysingar, 
funksjonalitet og design 

- demonstrere riktig bruk av utvalde 
verktøy 

- vurdere teknologiske produkt ut frå 
brukartilpassing, HMS-krav og 
miljøtilpassing 

Undersøking og 
demontering/montering av tekniske 
gjenstander som eksempelvis gamle 
radioer, elektriske motorer, 
forbrenningsmotorer, m.m. 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeid i grupper på sløydsalen 
og tegnerommet 
 
Bruk av ulike verktøy som: 

- Elektroverktøy 
(loddeutstyr, 
multimeter, osv.) 

- Mekanisk verktøy 

Vurdering av prosess 
 
Vurdering av 
presentasjon, faglig 
innhold, vurderinger av 
teknisk produkt. 
Miljøtilpasning og 
sikkerhet. 

52 Juleferie    



1-8 Undersøkingar 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

- undersøkje teknologiske produkt og 
dei vala som er gjorde med omsyn til 
bruk, tekniske løysingar, 
funksjonalitet og design 

- demonstrere riktig bruk av utvalde 
verktøy 

- vurdere teknologiske produkt ut frå 
brukartilpassing, HMS-krav og 
miljøtilpassing 

 

Undersøking og 
demontering/montering av tekniske 
gjenstander som eksempelvis gamle 
radioer, elektriske motorer, 
forbrenningsmotorer, m.m. 

Arbeid i grupper på sløydsalen 
og tegnerommet 
 
Bruk av ulike verktøy som: 

- Elektroverktøy 
(loddeutstyr, 
multimeter, osv.) 

- Mekanisk verktøy 

Vurdering av prosess 
Vurdering av 
presentasjon 

9 Vinterferie    

10-15 Idéutvikling og produksjon 
- Mål for opplæringa er at eleven skal 

kunne 
- utvikle ein realistisk kravspesifikasjon 

for eit teknologisk produkt og 
beskrive kva behov produktet skal 
dekkje 

- framstille produktet med eigna 
materiale, komponentar, og 
funksjonelle teknologiske løysingar 

- bruke kunnskap om andre produkt i 
arbeidet med eige produkt 

- teste eigne produkt og foreslå 
moglege forbetringar 

 
 
 
 
 
 
 

Musefellebil til løpskonkurranse. 
Undersøke hva som skal til for å 
optimalisere fart og lengde bilen klarer. 

Arbeid i grupper på sløydsalen 
og tegnerommet 

- Arbeid i grupper på to til 
tre elever 

- Praktisk arbeid med 
design og konstruksjon 

- Konstruksjon og bygging 
av musefelle-
motoriserte biler. 

Underveisvurdering og 
sluttvurdering – klare 
visse definerte oppgaver 

16 Påskeferie    



17-24 Undersøkingar 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

- undersøkje teknologiske produkt og 
dei vala som er gjorde med omsyn til 
bruk, tekniske løysingar, 
funksjonalitet og design 

- demonstrere riktig bruk av utvalde 
verktøy 

- vurdere teknologiske produkt ut frå 
brukartilpassing, HMS-krav og 
miljøtilpassing 

 

Lego Mindstorms 
- Enkel bygging etter gitte 

tegninger/bruksanvisning 
- Programering 
- Oppgaveløsing med roboten 

Arbeid i grupper på klasserom 9  
- Antall elever per gruppe 

må være delelig med 
antall fungerende 
roboter 

- Bygging av roboten 
- Programering av 

roboten 
- Testing, utprøving og 

utføring av oppgaver 
med roboten 

Underveisvurdering og 
sluttvurdering – klare 
visse definerte oppgaver 

25 Sommerferie      

 

VURDERINGSOMRÅDAR: 

Prosess og håndverk: 
Refleksjon, idéutvikling og gjennomarbeiding 
Sjølvstende, ansvar, initiativ og tidsbruk 
Samarbeidsevne 
Praktiske ferdigheitar, løysningar 
Verktøybehandling 
 
Produkt: 
Kunnskap, kreativitet, utføring, praktiske ferdigheitar 
 
Teori: 
Faglig allsidighet, kritisk vurderingsevne, kjennskap til ulike former for teknologi 
 
Orden:  
På arbeidsplass, verktøybehandling, innleveringar 
 
 
 
 

  



Kjennetegn på måloppnåelse 
(vurderingskriterier) for 
valgfaget teknologi i praksis 

Lav måloppnåelse 
(karakter 1 og 2) 

Middels måloppnåelse 
(karakter 3 og 4) 

Høy måloppnåelse 
(karakter 5 og 6) 

Overordnet mål: 

Gjennomføring og 
selvstendighet 

Viser liten selvstendighet og vilje til å delta på 
aktiviteter og oppgaver 

Viser selvstendighet og vilje til å delta på 
aktiviteter og oppgaver 

Viser stor grad av selvstendighet samt evne 
og vilje til å delta på aktiviteter og oppgaver 

Overordnet  mål: 

Undersøkinger 
Viser liten evne til å undersøke teknologiske 
produkt med tanke på tekniske løsninger, 
funksjonalitet, design og bruk 

Viser evne til å undersøke teknologiske 
produkt med tanke på tekniske løsninger, 
funksjonalitet, design og bruk 

Viser god evne til å undersøke og vurdere 
teknologiske produkt med tanke på tekniske 
løsninger, funksjonalitet, design og bruk 

Overordnet mål: 

Ideutvikling og 
produksjon 

Viser liten evne til å utvikle ideer og fremstille 
eget produkt 

Viser evne til å utvikle ideer og fremstille og 
teste eget produkt 
 

Viser god evne til å utvikle ideer med 
beskrivelse av hvilket behov som skal dekkes, 
fremstille og vurdere eget produkt 

Arbeide selvstendig, 
effektivt, ta initiativ i 
undersøkelsesfasen 

Kan klare å arbeide litt selvstendig, men 
trenger mye veiledning, er ukonsentrert i 
arbeidet 

Trenger noe veiledning, kan bli mer effektiv i 
sitt arbeid 

Arbeider selvstendig, effektivt og tar initiativ. 

Bruke internett og ulike 
søkemotorer for å finne 
opplysninger om 
teknologi 

Henter ut litt opplysninger fra Internett, gjør 
seg nytte av de til en viss grad, trenger mye 
veiledning 

Kan i noen grad hente opplysninger fra 
Internett og gjøre seg nytte av de, trenger litt 
hjelp 

Kan hente ut relevante opplysninger fra 
internett og gjøre seg nytte av de 

Vise interesse, være 
motivert i arbeid med 
teknologi 

Følger litt med i undervisningen, har 
varierende arbeidsinnsats , er umotivert 

Følger med i undervisningen, har noe 
varierende arbeidsinnsats og noe variert 
motivasjon 

Følger godt med i undervisningen i alle 
emner, er aktiv i timene, god arbeidsinnsats 
og er motivert i alt arbeid 

Behandle alt teknologisk 
utstyr med omhu og 
forsiktighet 

Usikker på reglene, og er uforsiktig i 
behandling av utstyr 

Kjenner i noe grad til reglene og behandler alt 
teknologisk utstyr til en viss grad med omhu 
og forsiktighet 

Kjenner reglene og behandler alt teknologisk 
utstyr med omhu og forsiktighet 

Vurdere og diskutere 
teknologien i en større 
sammenheng (se 
kompetansemål i 
årsplan) 

Kan si noe, men viser mindre evne til å 
vurdere og diskutere,  trenger hjelp til å 
vurdere og diskutere ut i fra opplysningene 

Viser god evne til å vurdere og diskutere ut i 
fra opplysningene, men trenger litt veiledning 

Viser stor evne til å vurdere og diskutere ut i 
fra opplysningene 

 
 

 


