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Oppgave Lassoring i tre 
Denne oppgaven går ut på å lage en lassoring i tre. 
Vanskelighetsgraden kan tilpasses flere årstrinn ved bruk av ulike 
verktøy. Materialet kan byttes ut fra tre til horn/bein. Oppgaven 
egner seg godt som et tverrfaglig prosjekt mellom Kunst og 
håndverk, Kroppsøving og Samfunnsfag.  
Oppgaven kan for eksempel videreføres ved å tilføre bruk av 
samisk ornamentikk som dekor på lassoringen. Da kan flere 
kompetansemål knyttes til oppgaven. 
 

 Forarbeid: Elevene kan finne informasjon om lassokasting 
og skrive om dette. Spørsmål som stilles kan være: Hva 
brukes lassokasting til? Driver alle samer med reindrift? Er 
det andre enn samer som kaster lasso? Hvordan kaster 
man en lasso?  

 Til faget Kunst og håndverk finner du trinn for trinn 
utførelse med bilder og forklaring på lassoringen i 
dokumentet ”Prosess og bilder”.  

 I faget Kroppsøving kan oppgaven være å kaste lasso mot 
et mål. Hensikten vil være å oppøve koordinasjonsevnen. 
Øv først på et mål som står stille, deretter på et bevegelig 
mål (elevene ”fanger” hverandre). 

 

Fag Kunst og håndverk , Kroppsøving, Samfunnsfag 

Kompetansemål/trinn Grunnskolefag 
Kunst og håndverk: 
Kompetansemål etter 7. årstrinn: 

 Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre 
rede for sammenhengen mellom idé, valg av materialer, 
håndverksteknikker, form, farge og funksjon 

Kompetansemål etter 10. årstrinn: 

 Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for  form og 
funksjon 

 Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten 
på eget håndverk 

Kroppsøving: 
Kompetansemål etter 7.årstrinn: 

 Praktisere noen aktiviteter med røtter i samisk tradisjon 
Samfunnsfag: 
Kompetansemål etter 4. årstrinn: 

 utforske kilder og bruke de til å lage etterlikninger av 
gjenstander fra fortida 

Kompetansemål etter 7. årstrinn: 

 gjør greie for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag 
 

Ferdighet  - Kunne jobbe med håndverksteknikker i tresløyd i liten skala 
etter en mal 
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- Aktivitet som utfordrer koordinasjonen (lassokasting) 

Lenker Maritex Gávpi: http://www.mamut.net/maritex/ 
Nettbutikk med et stort utvalg  av produkter med basis i det 
samiske. 
Her kan du kjøpe lassotau i forskjellige tykkelser. Pris per meter er 
ca 10 kr. 
Nettsider om lasso: 
http://www.snl.no/lasso 
Nettvideo om lassokasting:  
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/315165/ 
Nettsider om reindrift: 
http://www.reindrift.no/ 

Tema Samisk kunsthåndverk og samiske tradisjoner 

Oppgavens lengde, 
tid/timer 

Forarbeid: 1-2 t 
Lassoring: 4-6 t 
Lassokasting: 2-4 t 

Produkt/teknikk Produkt: Lassoring - kan brukes som utgangspunkt til lassokasting i 
kroppsøving 
Teknikk: Saging, boring, pussing 

Materiale Hardt tre (eks. bjørk, bøk, eik) eller horn/bein 

Verktøy Sag, linjal (gjerne vinkel), drill med trebor, trerasp (rund og buet), 
fint sandpapir, blyant  

Metode Individuelt arbeid under veiledning, felles instruksjon, praktisk 
arbeid, teori, praktisk utførelse (kroppsøving) 

Forslag til 
vurderingskriterier 

Utførelse/teknikk:  
- I hvilken grad er målene riktige for lassoringen  
- I hvilken grad er det sagd tett inntil en strek 
- I hvilken grad er det tatt hensyn til fiberretningen når det 

er pusset med rasp og sandpapir 
- I hvilken grad fremstår produktet som gjennomarbeidet  
- I hvilken grad er det reflektert over kvaliteter i eget arbeid 

og hva som kunne vært gjort annerledes. 

http://www.mamut.net/maritex/
http://www.snl.no/lasso
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/315165/
http://www.reindrift.no/

