
 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I DESIGN OG REDESIGN 
Skoleåret: 2019-20 

Faglærer: Vivian Sørli Olsen 

 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier lokal 
læreplan 
Mål for opplæringen er at 

eleven skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
- Kjennetegn på 

måloppnåelse 

Vurderingsfo
rm 

 
 

 

Redesign
/ 

gjenbruk 

 
 

 
 

 

 
 

Uke 35-

39 

 

-Kunne bruke egnede 
teknikker, materialer og 

verktøy i produksjonen 

av bruksgjenstander. 
 

 

-Bruke arbeidstegning, 

materialskisser og designe 
bruksgjenstand. 

 

-Foreta bevisste valg av materialer 
og teknikker ut fra estetiske, 

funksjonelle, natur- og 
miljømessige hensyn og mulighet 

for gjenbruk. 

-Idèmyldring. 

-Lage et produkt 
etter eget design og 

bruke 

hensiktsmessige 
teknikker. 

-Bruke Youtube og 
google som 

ide´bank.  

-lærer veileder 

-Egne skisser og 

designet produkt ut 
fra det. 

Produktet/ene skal 

være funksjonelle til 
formålet sitt. 

 
Eleven skal ha god 

orden gjennom 

skoleåret, det 
gjelder både eget 

arbeid og 
opprydding/vask 

etter endt økt. 

Karakter 

 
 

 

 
 

 
Starte 

elevbedri

ft og 
videreutv

Uke 41-
48 

 

 
 

-Kunne designe et eget 
produkt ut fra de 

planene/ skissene de har 

laget. 
 -Kunne noe om 

-Bruke egnede teknikker, 
materialer og verktøy i 

produksjonen av en eller flere 
bruksgjenstander eller 

kunstprodukter.  -Beskrive ulike 

løsningsalternativer. 
-Kjennskap til hvilke konsekvenser 

-Lage skisser 
(minimum 3) av 

planlagt produkt -
Planlegge 

materialbruk 

 
Registrere bedriftene 

-Laget skisser, gjort 
et utvalg. Laget et 

/flere funksjonelle 
produkt til sitt 

formål. 

Produktet/ene skal 
ha pene 

Karakter 



ikle 

produkti

de´ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

designprosessen. 

 

bruk og misbruk av ressurser kan 

få for miljøet og samfunnet 

 

i ungt entreprenør:  

- Gjennomgang av 

ressurser som 
finnes hos ungt 

entreprenør for 
elevbedrift. 

- Danne bedrifter. 

Samarbeide om 
hvem som er 

ansvarlig for hva 

(ansvarsfordeling
). 

- Lage logo og 
navn til 

bedriftene 
- Lærer veileder 

sammenføyninger, 

være funksjonell, 

være tatt estetiske, 
natur- og 

miljømessige hensyn 
og mulighet for 

gjenbruk 

 
Eleven skal ha:  

- Godt produkt 

-God arbeidsinnsats 

-Plan for arbeidet 

-God utførelse av 

produktet 

-Vise til ny 

kunnskaps-forståelse 

- Samarbeide med 

gruppa 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 
Høstverk

sted. 

Gammel 
pynt blir 

til ny. 

 
 

 
 

 

Uke 49-

51 

 

-Kunnskap om 
muligheter istedenfor 

begrensninger.  

 
-Kunne se produkter i 

nye sammenhenger. 

 

 

-Bruke egnede teknikker, 
materialer og verktøy i 

produksjonen av en eller flere 

bruksgjenstander eller 
kunstprodukter 

-Elevene lærer å 

tenke nytt i forhold 
til gjenbruk gjennom 

å redesigne.  

-Elevene oppfordres 
til å bruke sin egen 

kreativitet og dele 

sine erfaringer med 
gruppa.  

 
-Lærer veileder 

Laget et eller flere 

produkt som 
samsvarer med 

målet 

«høst/vinterpynt». 
Vise til bevisste 

fargevalg. 

 
Eleven skal ha:  

- Godt produkt 

-God arbeidsinnsats 

Karakter 



-Plan for arbeidet 

-God utførelse av 

produktet 

-Vise til ny 

kunnskaps-forståelse 

- Samarbeide med 

gruppa 

Evaluering av tema/ emne 
 

 

Elevbedri

ft 

Og 
fortsette 

produktp
roduksjo

n 

Uke 1- 

21 
Utøve praktisk skapende 
arbeid der elevene 

utvikler 

materialkunnskap og 

håndverksteknikker.  

 

 

- kunnskap om markedsføring, 

salg, utstilling og 

bedriftshåndtering. 

- Produktprodu

ksjon 
- Lage 

utstilling/stan

d 
markedsførin

g 
- Skaffe 

sponsorer 
- Forberedelser 

til 

fylkesmessa 
- Salg 
- Delta på 

fylkesmessa 
- Avvikling og 

evaluering av 

elevbedrift 
- Lærer 

veileder 

Eleven skal ha:  

- Godt produkt 

-God arbeidsinnsats 

-Plan for arbeidet 

-God utførelse av 

produktet 

-Vise til ny 

kunnskaps-forståelse 

- Samarbeide med 

gruppa 
 

karakter 

Evaluering av tema/ emne 
 

 

Designe 

decor på 

Uke 22-

24 

 

-Kunne designe et eget 

-Bruke egnede teknikker, 

materialer og verktøy i 

Gjennomgang av 

bilder for inspirasjon 

Lage tre skisser, 

gjøre et utvalg. Lage 

Godkjent/ikk

e godkjent 



glass, 

bokser 

osv. 
 

Bildeutsti
lling 

 

 

produkt ut fra de 

planene/ skissene de har 

laget. -Kunne noe om 
designprosessen. 

 

produksjonen av en eller flere 

bruksgjenstander eller 

kunstprodukter. --Beskrive ulike 
løsningsalternativer. 

-Samarbeide om å lage 
bildeutstilling. 

- Kjennskap til hvilke 

konsekvenser bruk og misbruk av 
ressurser kan få for miljøet og 

samfunnet 

-Lære å ta bilder med hensyn til 
perspektiv, skygge og lys. Hva skal 

framheves? Osv.  
-Lære å bruke digitale verktøy og 

lage utstilling. 

-Lage skisser 

(minimum 3) -

Planlegge 
materialbruk og 

bruksområde til 
glasset/boksen. 

 -Lage bildeutstilling 

- Lærer veileder 

et funksjonelt 

produkt til sitt 

formål. Produktet 
skal ha pene 

sammenføyninger. 
Samarbeide med 

medelever om 

bildeutstilling. 
 

Eleven skal ha:  

- Godt produkt 

-God arbeidsinnsats 

-Plan for arbeidet 

-God utførelse av 

produktet 

-Vise til ny 

kunnskaps-forståelse 

Evaluering av tema/ emne 

 


