Årsplan

K&H

2018 – 2019

Klassetrinn:

8.trinn

Lærere: Siri Konstance Haugland og Bente Langbakk
Akersveien 4, 0177 OSLO
Tlf: 23 29 25 00

Kompetansemål

Tidspunkt

Tema/Innhold

Lærestoff

Arbeidsmåter

Vurdering

Visuell kommunikasjon
Bruke ulike materialer og
redskaper i arbeid ut fra egne
interesser.

Hele året

Maske/relieff
To- og tredimensjonal
form

Akantus
Lærerveiledning

Arbeide med leire, tre,
tegning og foto

Muntlig
underveisvurdering i
timene
Egenvurdering
Karakter

Bruke ulike funksjoner i
bildebehandlingsprogram

Høst/vår

Grunnleggende teknikker Akantus
for å komponere gode
Lærerveiledning
bilder.

Teori og praktisk øving
med og uten digitalt
verktøy

Karakter inngår i
innleveringer og i egne
oppgaver

Redigere og manipulere enkle Høst/vår
digitale foto og vurdere bruk
av egne virkemidler.

Foto
Bildemanipulering

Akantus
Internett

PC
Mobil

Egenvurdering
Karakter

Stilisere motiver med
utgangspunkt i egne skisser i
arbeid med mønster og logo.

Lay out –komposisjon/
skape balanse.
Forside arbeidsmappe
Geometriske former

Akantus
Lærerveiledning

Individuell oppgave
Teori og praktisk øving
med og uten digitalt
verktøy

Skriftlig vurdering m/

Høst

karakter

Design
Designe produkter ut fra en
kravspesifikasjon for form og
funksjon

Høst/vår

Bruksting:
Keramikk: kopp/krukke
med lokk.
Skaft til ostehøvel
Geometriske former.

Akantus
Lærer presentasjon.
Veiledning
Modeller

Individuelt arbeid på
verksted.
Kjevle-, pølseteknikk,
dreiing og/el
fingerdreiing.

Levere et produkt
Beskrivelse av prosessen
og egenvurdering
Karakter

Lage funksjonelle
bruksgjenstander og vurdere
kvaliteten på eget håndverk.

Høst/vår

Bruksting: keramikkkopp/krukke med lokk
Sløyd- ostehøvel.

Akantus
Demonstrere teknikk
Industridesign: Thias
Echoff

Praktisk arbeid på
verksted
Forme i leire og tre.

Levere et produkt
Beskrivelse av prosessen
og egenvurdering
Karakter

Se på livsløpet til et produkt:
utviklingen av et produkt og
hvordan det har tilpasset seg
det moderne liv.

Høst/vår

Design- kopper,
ostehøvler
Industridesign

Akantus
Industridesign, Peter
Opsvik og andre
møbeldesignere

Individuell jobbing:
innhente opplysninger
om og presentere

Samtale rundt tema
Skriftlig presentasjon

Gjøre rede for særtrekk ved
nordisk design i et
internasjonalt perspektiv.

Høst/vår

Design
Industridesign

Akantus

Samtale/reflektering

To og tredimensjonal
Skulptur/hode i leire
etter selvvalgt modell

Lærerens presentasjon og Jobbe på verksted
gjennomgang
Akantus
PC
Internett
Lage presentasjon

Kunst
Samtale om opplevelse av
hvordan kunstnere til
forskjellige tider og i ulike
kulturer har uttrykt seg
gjennom foto og bruke dette
som utgangspunkt for eget
arbeid.

Høst/vår

Levere et produkt
Beskrivelse av prosessen
og egenvurdering
Karakter

Diskutere hvordan ulike
Høst/vår
kulturer har framstilt
mennesker gjennom tidene, og
bruke dette som utgangspunkt
for eget skapende arbeid med
portrett og skulptur

Tredimensjonal form
Skulptur

Akantus
Praktisk arbeid med
Internettet
skulptur i leire
Lærerens presentasjon og
gjennomgang

Produkt m/beskrivelse av
prosessen/ egenvurdering
Karakter

Sammenligne og vurdere ulike Høst /vår
retninger og tradisjoner
innenfor to- og tredimensjonal
kunst

Modernismen
Art Nouveau : Viktor
Horta og Alfons Mucha

Tavleundervisning
Internett

Individuelt arbeid

Samtale rundt tema.

Arkitektur
Høst /vår
Perspektiv: Tegne rom og hus.
(topunktsperspektiv)

Sentralperspektiv; ett-og
topunktsperspektiv
Fargeperspektiv
Eksteriør og interiør
Tegne huset ditt

Akantus
Lærer veiledning

Individuelt arbeid
Produkt m/beskrivelse av
Tavleundervisning
prosessen/ egenvurdering
Jobbe på verksted, bygge Karakter
og designe

Vurdere funksjonell
innredning av rom, stil og
smak og visualisere egne
løsninger.

Vinter

Enkel plantegning.
Målestokk
Tegne rommet ditt i
ettpunktspespektiv

Akantus
Lærerpresentasjon

Prosjekt, tverrfaglig
m/matematikk og
samfunnsfag
Individuell oppgave

Mappe innlevering
Karakter

Samtale om arkitektur.

Høst /vår

Stilarter
Byggeskikk
Eksteriør/interiør
Signalbygg

Akantus
Nasjonalmuseet for
Arkitektur, omvisning
Video

Individuell jobbing
Oppgaver i Akantus

Samtale rundt tema

Bygge og teste bærende
konstruksjoner i ulike
materialer.

Høst /vår

Interiør og eksteriør

Akantus
Modeller
Nasjonalmuseet for
Arkitektur

Praktisk arbeid

Karakter

Omvisning med
verksted

