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KLASSE:

Du skal nå tove en gryteklut i ull med samisk kunst og kultur (duodji) som inspirasjon.

KO M P E TA N S E M Å L

• u$orske muligheter innenfor håndverkteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plas;ske og
myke materialer
• utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og este;sk u=rykk
• u$orske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende
prosesser og produkt
• visualisere form ved hjelp av frihåndsteikningar, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
• analysere hvordan iden;tet og forhold ;l sted blir kommunisert i arkitektur, klestradisjonar, kunst eller gjenstander, og
integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
• undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskri;kk, og skape kunstu=rykk som belysar u$ordringer i
egen sam;d
• reﬂektere kri;sk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle u=rykk i en skapende prosess

LÆRINGSMÅL
Du skal kunne…

• tegne 2 skisseforslag med innslag av farge og forklarende tekst
• velge passende materialer og redskap
• gjøre evt. utprøvinger og tove en gryteklut i ull
• arbeid med samisk design i farger, dekor, teknikk, form og funksjon, orden og presisjon
• presentere, dokumentere og vurdere eget uBørt arbeid

VURDERING
Det blir mellom annet lagt vekt på…

• u$ørt skissearbeid med farge og forklarende tekst
• u$ørt produkt med bruken av farge, dekor, teknikk, form og funksjon, orden og presisjon
• u$ørt plansjepresentasjon, dokumentasjon i logg og begrep, og vurdering av eget u$ørt arbeid (egenvurdering)

KULTUR

BEGREP

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

⎬

ARBEIDSPROSESS

Studer bildene og arbeidsprosessen som er vist.

FO R KLAR ING
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S K I S S E R AV P RO D U K T

Legg inn 2 skisser av forslagene )l design. Ta bilde om du arbeider digitalt!

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

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 gjore neste gang? Ta bilde!
Uke:

Uke:

Uke:

Uke:
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FERDIG PRODUKT

Ta bilde av ferdig gryteklut se' ovenfra, og produktplansje.

JEG ER FORNØYD MED:

HVORFOR??

JEG VIL HA ENDRET PÅ:

HVORFOR?
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KULTUR

VURDERING

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

KR IT E R IE R
SKISSER
LAV: Delvise skisser. Stor grad av veiledning. Trenger mer trening.
MIDDELS: Mindre grad av veiledning. Mye arbeid u8ørt delivs på egen hånd. Delvis gode forklaringer.
HØY: Oppﬁnnsom. Gode kreaAve løsninger. Detaljrike og nøyakAge. Svært gode forklaAnger.

RIKTIGE TEKNIKKER OG FLID
LAV: Stor grad av veiledning. Trenger mer trening. UnøyakAg arbeid.
MIDDELS: Noe veiledning. Mestrer noen teknikker. Varierende arbeid.
HØY: Selvstendig og nøyakAg arbeid. Viser variasjon i teknikkbruk.

PERSONLIG UTTRYKK OG KREATIVITET
LAV: Stor grad av veiledning. Kopierar mye. Enkle løsninger.
MIDDELS: Mindre grad av veiledning. Noen egne idèer. Funksjonelle løsninger.
HØY: Oppﬁnnsom og selvstendig. Gode kreaAve løsninger.

PRODUKT
LAV: Besvarer deler av arbeidskravene i oppgaven.
MIDDELS: Besvarer de ﬂeste av arbeidskravene i oppgaven.
HØY: Svarer svært godt på arbeidskravene i oppgaven.

LOGG OG REFLESKJONER
LAV: Mangelfull logg. Manglende begrunnelse av valg.
MIDDELS: Har loggført det meste av arbeidet. Delvis begrunnelse av valg.
HØY: Detaljrik logg. Svært godt reﬂeksjons- og begrunnelsesarbeider.
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