
Oppdrag
Du skal lage noe av tre.

Innlevering
Dere kan velge om dere vil sende inn et bidrag fra klassen eller om dere ønsker å samle 
alle produktene og fotografere hele produksjonen. Innleveringen skal bestå av følgende:

•	 en enkel arbeidstegning

•	 bilde av produktet/produktene

•	 en kort tekst av hvordan du/dere fikk ideen til å lage produktet

•	 en kort tekst om hva dere har lært av arbeidet

Kompetansemål
Kunst og håndverk
Design
•	 planlegge og lage enkle bruksgjenstander.

•	 lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng. 
mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon.

•	 benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider.

Norsk
Skriftlig kommunikasjon
•	 skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter 

mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og 
mottaker

Matematikk
Måling
•	 bruke målestokk til å beregne avstander og lage og samtale om kart og arbeids

tegninger, med og uten digitale verktøy.

•	 velge egnede måleredskaper og gjøre praktiske målinger i forbindelse med 
 teknologi og vurdere resultatene ut fra presisjon og måleusikkerheit.

Lage noe i tre



Oppgaven 
Elevene skal bruke trelast, kvister, røtter eller kongler til å lage et produkt i tre. Det kan være 
en bruksgjenstand eller et kunstverk.

Forslag til gjennomføring
Før dere begynner arbeidet kan det være lurt å finne ut hvilken type materialer fra tre dere 
har lyst til å jobbe med. Det er spennende å lage produkter fra greiner, kvister, bark og røtter, 
men det kan være krevende å hente ut dette fra skogen på vinterstid. Et godt alternativ kan 
da være å lage et produkt ved hjelp av planker og bord.

Det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan lage i tre, derfor kan det være lurt å 
starte arbeidet med en idemyldring. Under har vi laget et lite tankekart som dere kan bruke 
til å forberede arbeidet. Vi legger også ut noen tips til nettsteder hvor dere kan finne råd og 
tips til hva dere kan lage i tre.


