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Veke  Tema  Kompetansemål 

 
Fagstoff Tverrfaglege emne og 

kjerneelement 
Vurdering 

37 - 47 Bygge insekthotell og 
/eller humlekasse 

• undersøke behov for varer og tjenester på 
skolen og i lokalsamfunnet 

• planlegge praktiske og yrkesrettede 
arbeidsoppdrag 

• produsere varer etter kvalitetskrav 

• bruke fagbegreper, arbeidsmetoder, 
verktøy, materialer og teknologi tilpasset 
arbeidsoppdrag og begrunne valg 

• samarbeide, fremme forslag og delta i 
beslutninger i et arbeidsfellesskap 

• ivareta bærekraftige prinsipper i alle deler 
av arbeidsoppdraget 

• beskrive og vurdere risiko, og følge etiske 
retningslinjer og arbeidslivets regler i 
arbeidsoppdraget 

• Vurdere sin egen arbeidsinnsats, 
arbeidsprosess og arbeidsoppdragets 
resultat 

 

https://www.nhm.uio.no
/fakta/botanikk/nyheter/
2016/lag-et-
insektshotell.html 
 
https://blogg.forskning.n
o/insektokologene/en-
verden-med-faerre-
insekter-kan-bli-en-
sulten-verden/1093995 

Demokrati og medborgarskap   
Vurdering av korleis 
elevane praktisk 
jobbar i timane 
 
 
Vurdering av kort 
framføring 
 
Vurdering av 
arbeidsinnsats, 
samarbeidsevne og 
gjennomførings-
evne, samt evne til 
å reflektera kring 
dette. 
 
 

Veke   Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

47-49 Jobbskugging  - Gjekk 
diverre ut grunna 
Koronasituasjonen 

• undersøke behov for varer og tjenester på 
skolen og i lokalsamfunnet 

• planlegge praktiske og yrkesrettede 
arbeidsoppdrag 

• produsere og levere varer og tjenester 
etter kvalitetskrav 

 Demokrati og medborgarskap Vurdering av heftet 
dei fylte ut. 
 
Vudering av kort 
framføring om 
jobbskugginga 

https://www.nhm.uio.no/fakta/botanikk/nyheter/2016/lag-et-insektshotell.html
https://www.nhm.uio.no/fakta/botanikk/nyheter/2016/lag-et-insektshotell.html
https://www.nhm.uio.no/fakta/botanikk/nyheter/2016/lag-et-insektshotell.html
https://www.nhm.uio.no/fakta/botanikk/nyheter/2016/lag-et-insektshotell.html
https://blogg.forskning.no/insektokologene/en-verden-med-faerre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden/1093995
https://blogg.forskning.no/insektokologene/en-verden-med-faerre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden/1093995
https://blogg.forskning.no/insektokologene/en-verden-med-faerre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden/1093995
https://blogg.forskning.no/insektokologene/en-verden-med-faerre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden/1093995
https://blogg.forskning.no/insektokologene/en-verden-med-faerre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden/1093995
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• bruke fagbegreper, arbeidsmetoder, 
verktøy, materialer og teknologi tilpasset 
arbeidsoppdrag og begrunne valg 

• samarbeide, fremme forslag og delta i 
beslutninger i et arbeidsfellesskap 

• ivareta bærekraftige prinsipper i alle deler 
av arbeidsoppdraget 

• beskrive og vurdere risiko, og følge etiske 
retningslinjer og arbeidslivets regler i 
arbeidsoppdraget risiko, og følge etiske 
retningslinjer og arbeidslivets regler i 
arbeidsoppdraget 

Veke   Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

50-25 Lage produkt og yte 
tenester 

• undersøke behov for varer og tjenester på 
skolen og i lokalsamfunnet 

• planlegge praktiske og yrkesrettede 
arbeidsoppdrag 

• produsere og levere varer og tjenester 
etter kvalitetskrav 

• bruke fagbegreper, arbeidsmetoder, 
verktøy, materialer og teknologi tilpasset 
arbeidsoppdrag og begrunne valg 

• samarbeide, fremme forslag og delta i 
beslutninger i et arbeidsfellesskap, fremme 
forslag og delta i beslutninger i et 
arbeidsfellesskap 

• ivareta bærekraftige prinsipper i alle deler 
av arbeidsoppdraget 

• beskrive og vurdere risiko, og følge etiske 
retningslinjer og arbeidslivets regler i 
arbeidsoppdraget risiko, og følge etiske 

 Demokrati og medborgarskap Vurdering av 
arbeidsinnsats, 
samarbeidsevne og 
gjennomførings-
evne, samt evne til 
å reflektera kring 
dette. 
 
Vurdering av korte 
framføringar og 
refleksjonsnotat 
etter kvart produkt 
ein er ferdig med. 
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retningslinjer og arbeidslivets regler i 
arbeidsoppdraget 

• Vurdere sin egen og gruppens 
arbeidsinnsats, arbeidsprosess og 
arbeidsoppdragets resultat 
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