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KLASSE:

Du skal lage en ﬁgur i leire som kan brukes som pyntegjenstand. Denne skal enten kunne henges
opp eller stå på en ﬂate. Figuren skal ha temaet «Livet i havet». Figuren skal dekoreres med glasur.

KO M P E TA N S E M Å L

• u4orsk muligheter innenfor håndverkteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plas>ske og
myke materialer
• utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og este>sk u@rykk
• u4orske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende
prosesser og produkt
• visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy

LÆRINGSMÅL
Du skal kunne…

• lage ﬁre ulike skisser/ideer >l ﬁgurer
• tegn en arbeidstegning av ideen du velger å lage med fargevalg og størrelse, med tegning fra minst to sider
• få frem det uIrykket du vil ved hjelp av:
- trykketeknikk og/eller sammenføyning ved hjelp av slikker
- ulike teksturer og former på ﬁguren
- en størrelse på omtrent 15 cm høyde/bredde/lengde
• vite hvordan en behandler leire for å få ﬁguren >l å holde seg, og ikke sprekke før eller e@er brenning
• dekorere med glasur for å få frem teksturer og kontraster
• dokumentere arbeidet gjennom logg med bilde og tekst

BEGREP

Skriv ned og forklar begrep og fagu7rykk du lærer om i 9mene.
BEG R E P

⎬
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FO R KLAR ING

ARBEIDSPROSESS

Tips ,l arbeid med leire.
• om ﬁguren din skal stå, må den være ,lnærmet ﬂat på en side, slik at ﬁguren holder balansen
• om ﬁguren din skal henge, må du lage hull ,l oppheng FØR brenning
• leire tørker fort, så deler du ikke bruker, bør være i plast så mye som mulig
• før lagring, bør du dusje over produktet diC med en jevn dusj vann, for så å pakke teC inn med plast
• leireﬁguren din bør være så jamntjukk som mulig. Om noen betenker blir tykkere enn 2 cm, bør du uthule ﬁguren din
• leire siger, så ﬁguren bør «henge sammen» mest mulig. En arm som sto opp, kan ha falt ned ,l neste gang fordi det er et
mykt materiale. Kan du eventuelt støCe opp med noe mens det tørker?

MODELLER

Studer modellene under. Legg merke .l alle detaljene.
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S K I S S E R AV P RO D U K T

Legg inn 4 skisser av forslagene )l ﬁgurer. Ta bilde om du arbeider
digitalt!

A R B E I D S T E I G N I N G E R T I L VA LGT S K I S S E / I D É

Få med fargevalg og størrelse, med teigning fra minst to sider

FO R K L A R E N D E T E K S T T I L VA LGT S K I S S E / I D É

Forklar tegningen din, og grunngi valg av design.
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LOGG

Hva har jeg gjort og lært i dag? Hvorfor gjorde jeg det slik? Hva er jeg
fornøyd med? Hva vil jeg endre på? Hva skal jeg gjøre neste gang? Ta bilde!
Uke:

Uke:

Uke:
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UTPRØVINGER

Ta bilde av utprøvinger av tekstur.

FERDIG PRODUKT

Ta bilde av ferdig ﬁgur fra 3 ulike vinkler.

JEG ER FORNØYD MED:

HVORFOR?

JEG VIL HA ENDRET PÅ:

HVORFOR?
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VURDERING

Fyll ut egenvurderingen (grå rundinger).
Lærer vurderer i de hvite rundingene.
LÆ R E RVUR DE R ING

GENERE LT

LAV

MIDDELS

ELEVVURDERING
HØY

LAV

MIDDELS

GRUNDIGHET

SELVSTENDIGHET
INNSATS
TIDSBRUK

ORDEN

KR IT E R IE R
Tydelige skisser med ﬁn strek
Minimum ﬁre skisser
Dokumenterer arbeidet siF underveis med både tekst og bilde, og
med reﬂeksjoner rundt egne valg
Arbeidtegning som viser ﬁguren fra ﬂere sider
Bilde av minst tre ulike utprøvinger av tekstur på en leireﬂate
Viser ﬂid og nøyakNghet i arbeidet siF
Viser forståelse for leiren sine eigenskaper gjennom formvalg på ﬁguren
(stabilitet, styrker/svakheter)
viser kreaNvitet i uTormingen gjennom uFrykk, tekstur og kontraster
(form og/eller farge)
Er selvstendig, men tar i mot veiledning når han/hun trenger det
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