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KLASSE: 9+10 
 

FAG: håndarbeid LÆRER: Sissel M. 
Haugen 

UKE: HVA: HVORDAN: VURDERING: KOMPETANSEMÅL: 

 
 
Faget er et 
rulleringsfag – 
et semester 
håndarbeid, et 
semester sløyd. 
 
 
 
2 fag-   timer pr. 
uke 

Elevene skal sy 
skjorte med lange 
ermer, halslinning, 
mansjetter og 
knapping etter 
primærsnitt-
mønster tegnet 
etter mål på egen 
kropp. 
 
Materiallære 
inngår, og 
fremstilling/forbruk 
av klær drøftes i et 
miljøperspektiv. 

Elevene frisker 
først opp 
kunnskaper og 
teknikk med 
symaskin i form 
av en prøvelapp 
etter faste 
kriterier. 
To og to går 
sammen og 
hjelper 
hverandre med 
å ta kroppsmål 
med målebånd. 
Adekvat 
bevegelsesvidde 
legges til når 
mønsterdelene 
tegnes opp på 
papir, etter 
primærsnitt-
prinsipp. 
Mønsterdelen 
klippes ut i 
bomullslerret 
og delene sys 
sammen i riktig 
rekkefølge til en 
skjorte. 

Vurderingen 
foregår 
underveis i form 
av rettledning og 
tilbakemeldinger. 
Elevene får en 
skriftlig 
vurdering i 
halvårs- og års- 
brevet. 

Fra mønster-
konstruksjon til 
montering og søm 
av plagg.  
Undersøk og 
drøfte bruk av 
materialer i 
miljøperspektiv. 
Designe og 
fremstille 
bruksgjenstander 
med god funksjon. 
Skape 
tredimensjonal 
form. 
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KLASSE: 9 + 10 
 

FAG: Kunsthistorie LÆRER: Sissel M. 
Haugen 

UKE: HVA: HVORDAN: VURDERING: KOMPETANSEMÅL: 

Hovedfag i uke 
43-46 
 
Oppgaver føres 
også over til 
håndverkstimer. 

Menneskenes 
estetiske uttrykk i 
form av bildekunst, 
skulptur og 
arkitektur – fra de 
tidligste tider til og 
med barokken og – 
hvis det blir tid, 
rokkokko. 

Tema legges 
frem i form av 
forelesning og 
visuelle 
eksempler, 
digitalt og på 
papir.  
Elevene tegner, 
maler og former 
i de ulike 
stiluttrykk. 

Vurderingen 
foregår 
underveis i form 
av rettledning og 
tilbakemeldinger. 
På siste dagen i 
perioden vil det 
bli avholdt en 
periodeprøve 
hvor 
arbeidsboken 
kan brukes som 
hjelpemiddel. 
Arbeidsboka 
samles inn og 
vurderes etter 
kjente kriterier. 
Elevene får en 
skriftlig 
vurdering i 
halvårs- og års- 
brevet. 

Utvikle 
grunnleggende 
evne til 
stilbestemmelse. 
Forståelse for 
kunstuttrykkenes 
plass i kulturbildet, 
menneskehetens 
utviklingsgang og 
skiftende 
ideinnhold. 
Faget vil også 
kunne være en vei 
til selvforståelse. 
 
 

 

 


