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Læreplan i valgfaget design og redesign 

1. OM FAGET 

1.1. FAGETS RELEVANS OG SENTRALE VERDIER 

Design og redesign er et sentralt fag for å gi elevene erfaringer med ulike designteknikker og 

materialer. Gjennom idéutvikling og praktisk arbeid på verksted vil elevene utvikle skaperglede, 

utholdenhet, selvinnsikt og kritisk tankegang. Ved å utforske hvordan produkter skapes, vil 

elevene kunne reflektere over miljøutfordringer og konsekvenser av overforbruk i samfunnet. 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Design og redesign skal bidra 

til å vise elevene hvordan arbeid med redesign og gjenbruk kan bidra til en mer bærekraftig 

utvikling. Skapende arbeid skal styrke elevenes forutsetninger for å imøtekomme samfunnets 

behov for kreative og fleksible yrkesutøvere. Elevene utvikler evne til å se nye bruksområder og 

muligheter for gjenstander, noe som vil gjøre dem mer bevisste på miljøutfordringene vi står 

overfor.  

Design og redesign henter elementer fra kunst og håndverk/duodji og samfunnsfag. 

1.2. KJERNEELEMENTER 

1.2.1. DESIGNPROSESS 

Kjerneelementet designprosess innebærer at elevene skal utvikle kreativitet og få forståelse av 

hvor holdbare ulike materialer er, og hvordan bærekraftige produkter skapes. Elevene skal 

utvikle ideer, skissere løsningsalternativer og framstille arbeidstegninger. 

1.2.2. HÅNDVERKSFERDIGHETER 

Kjerneelementet håndverksferdigheter innebærer at elevene skal få erfaring med å bruke ulike 

verktøy og teknikker og egnet teknologi på en trygg og riktig måte. Elevene skal vurdere hvor 

holdbare materialer er, og se muligheter for redesign, gjenbruk og reparasjon. De skal utvikle 

håndlag og utholdenhet i praktisk arbeid på verksted. 

2. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1.1. KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• utarbeide ideer og løsningsalternativer og videreutvikle dem til egne produkter 

• utforske og diskutere eksisterende produkter og deres livssyklus 



• designe og redesigne i ulike materialer på en kostnadseffektiv og miljøbesparende måte 

• bruke egnede teknikker og verktøy til å utforme produkter i ulike materialer 

2.1.2. UNDERVEISVURDERING 

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse. Elevene viser 

kompetanse i design og redesign når de arbeider kreativt og utforsker ulike løsningsalternativer. 

Videre utvikler og viser elevene kompetanse gjennom å undersøke miljøbelastningen av ulike 

produkter og at de tar bevisste valg i arbeidet med egne ideer. Ved å utnytte nye og brukte 

materialer kan elevene utvikle ferdigheter i å bruke verktøy og teknikker.   

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte 

oppgaver som utfordrer elevene til å se nye bruksområder og muligheter for gjenstander 

gjennom arbeid med design og redesign. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes 

utvikling i design og redesign. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i 

kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og 

reflektere over egen faglig utvikling når det gjelder prosess og produkt. Læreren skal gi 

veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å 

utvikle kompetansen sin innenfor idéutvikling, bærekraft og håndverksferdigheter.  

2.1.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i valgfaget 

design og redesign ved avslutningen av opplæringen. Læreren skal planlegge og legge til rette 

for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og 

kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i valgfaget design og 

redesign basert på kompetansen eleven har vist gjennom arbeid med bærekraft, designprosess 

og håndverksteknikker i utviklingen av produkter. 

3. VURDERINGSORDNING 

Elevene skal ha én standpunktkarakter. 

 Legger læreplanen til rette for en praktisk, variert og motiverende opplæring? 

Delvis enig 

Fagets relevans og sentrale verdier 

Vi synes det er svært positivt at det eksplisitt står "praktisk arbeid i verkstedet" for å understreke 

at dette faget krever verksted, verktøy og materialer. Men dersom opplæringen i faget skal være 

i tråd med læreplanen kreves det også mindre elevgrupper/delte klasser. 

"Design og redesign er et sentralt fag for å gi elevene erfaringer med ulike designteknikker og 

materialer." 

Fremfor å bruke ordet designteknikker foreslår vi design- og håndverksteknikker. For å kunne 

møte miljøutfordringen med bærekraftige løsninger, er det å mestre ulike design- og 

håndverksteknikker essensielt for å sikre kvalitet. Det er viktig at det legges til rette for at 



elevene lager solide produkter som faktisk varer i dette faget, og da er det å mestre 

håndverksteknikker og kunne håndtere verktøy avgjørende. Håndverksteknikker kommer også 

igjen under Standpunktvurdering og om dette også kommer tidligere i læreplanen, blir det bedre 

sammenheng.  

"Elevene utvikler evne til å se nye bruksområder og muligheter for gjenstander, noe som vil 

gjøre dem mer bevisste på miljøutfordringene vi står overfor." Her henger ikke første del av 

setningen sammen med det som kommer etter komma. Hvordan vil det "å se nye bruksområder 

og muligheter for gjenstander" bidra til å gjøre elevene mer bevisste miljøutfordringene? Forslag: 

(…) Det kan bidra til å gjøre elevene mer handlekraftige i møtet med miljøutfordringene vi står 

overfor. 

Kunnskaper om de materielle artefaktenes innvirkning på miljøet er kun en (viktig) del av 

designfaget. Det bør i større grad pekes på betydningen av de materielle artefaktene, at vi 

mennesker er avhengige av, og lever i, en materiell kultur. Artefaktene springer ut fra 

menneskelige behov, fra de grunnleggende fysiologiske til de psykologiske. Gjenstandskulturen 

har både bruksfunksjonell, symbolsk og estetisk verdi. Kunnskaper om hvordan nye levemåter 

fører til nye produkter og hvordan nye produkter kan virke inn på våre levemåter står sentralt. 

 Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i faget? 

Helt enig 

Ingen kommentar fra instansen 

 Er det en god sammenheng i læreplanen? 

Hverken eller 

Se øvrige kommentarer. Sammenhengen kan bli bedre.  

 Er språket i læreplanen klart og tydelig? 

Helt uenig 

De ulike nivåene/delene «Fagets relevans og sentrale verdier», «Kjerneelementer» og 

«Kompetansemål» sammenblandes da de alle beskrives i form av kompetansemål. «Om faget» 

og kompetansemålene bør peke mer på faginnholdet enn på eleven. 

«Om faget» skal være en beskrivelse av fagets relevans i samfunnet samt av fagets sentrale 

kunnskapsinnhold. Kompetansemålene bør handle om hvilke (kognitive, psykomotoriske og 

affektive) ferdigheter elevene skal kunne anvende innenfor sentralt kunnskapsinnhold. 



Det kan med fordel ryddes i beskrivelsene av de to kjernelementene. For eksempel gjentar 

"Holdbare materialer" seg i begge kjernelementene.  "Holdbare materialer" bør endres til 

materiales egenskaper og bruksområder. 

Beskrivelsen av kjerneelementet Designprosess bør jobbes med og konkretiseres. Hva vil det si 

å "utvikle kreativitet"? 

Dette kjerneelementet mener vi handler om å kunne forstå hva en designprosess er og kunne 

bruke den i praktisk arbeid. Det handler om å utvikle ideer, skissere løsningsalternativer, 

framstille arbeidstegninger og ferdigstille bærekraftige produkter. 

Håndverksferdigheter 

"(...) på en trygg og riktig måte". Forslag: bytte ut ordet riktig med hensiktsmessig. 

Kompetansemål 

For å ivareta miljø- og bærekraftaspektet mener vi at det må komme tydelig fram at elevene skal 

lage holdbare og bærekraftige produkter (ikke bare "produkter"). Om ikke kan vi risikere at faget 

reduseres til at elevene lager produkter av dårligere kvalitet enn det som var utgangspunktet, 

noe som selvsagt ikke er ønskelig. 

 Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste elevene skal lære i faget? 

Helt uenig 

Kjerneelementene er utformet som kompetansemål (= ferdighet + kunnskap) og peker ikke på 

sentralt kunnskapsinnhold i faget som for eksempel kartlegging av brukerbehov, ideskissing, 

detaljering, testing, modellbygging, prototyping, materiell kultur og forbruk. 

 Fungerer tekstene om underveis- og standpunktvurdering godt som en støtte i 

vurderingsarbeidet? 

Delvis uenig 

Savner tydelig bruk av begreper; hva er for eksempel forskjellen på å «fremme læring» og «å 

utvikle kompetanse»? Setningen «Ved å utnytte nye og brukte materialer kan elevene utvikle 

ferdigheter i å bruke verktøy og teknikker.» peker på en mulig løsning og er ikke et kjennetegn 

på kvalitet. 

«Ved å utnytte nye og brukte materialer kan elevene utvikle ferdigheter i å bruke verktøy og 

teknikker.» beskriver bare en læremetode i å oppnå ferdigheter og ikke en kvalitet for 

måloppnåelse. Hva kjennetegner høy kvalitet i ferdigheten å bruke verktøy og teknikker? 

Setningen «Læreren skal sette karakter i valgfaget design og redesign basert på kompetansen 

eleven har vist gjennom arbeid med bærekraft, designprosess og håndverksteknikker i 



utviklingen av produkter.» forteller ingenting om hvilke kvaliteter som skal synliggjøres for å bli 

vurdert til høy, middels eller lav måloppnåelse. 

  Legger læreplanen til rette for en jevn rekruttering mellom kjønn? 

Hverken eller 

Tror ikke læreplanen har noen reel innvirkning med hensyn til rekrutering av kjønn. Elever leser 

ikke læreplanen før de velger. Det er uansett vanskelig å bedømme om den gjør det fordi 

formuleringene i læreplanen mangler en konsekvent bruk av begreper, en logisk oppbygning ut 

fra de ulike nivåene samt et tydelig fokus på det sentrale faglige kunnskapsinnholdet. 

  



Læreplan i valfaget levande kulturarv 

1. OM FAGET 

1.1. FAGRELEVANS OG SENTRALE VERDIAR 

Levande kulturarv er eit sentralt fag for identitetsutvikling og forståing for betydninga av eit 

kulturelt mangfald. Elevane skal få erfaring med og innsikt i ulike tradisjonar og handverk. Faget 

skal bidra til å gi elevane innsyn i ulike delar av kulturarven vår. Det skal styrkje toleransen deira 

ved at dei får auka forståing av sin eigen og andre sin kultur. I eit samfunnsperspektiv skal faget 

bidra til å gi kjennskap til og toleranse for både minoritets- og majoritetskulturar. Faget skal 

også stimulere elevane til ta vare på kulturarven, gamle handverk og tradisjonar slik at desse 

kan leve vidare i framtida, også som aktive yrke. 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Valfaget levande kulturarv skal 

bidra til at elevane får utfalde skaparglede, utforskartrong og engasjement ved at dei får utøve 

ulike handverk og tradisjonar. Faget tek utgangspunkt i at vi lever i eit fleirkulturelt samfunn, og 

kulturomgrepet femnar om både materiell og immateriell kultur. For å utvikle elevane si evne til 

å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst skal faget vektleggje berekraftig bruk av 

kulturarven. Målet er at elevane skal bli aktive kulturberarar. 

Faget hentar element frå kunst og handverk/duodji, musikk, mat og helse, samfunnsfag, 

naturfag og norsk. 

1.2. KJERNEELEMENT 

1.2.1. VERN FOR FRAMTIDA 

Kjerneelementet vern for framtida inneber at elevane skal ta vare på og vidareformidle kulturarv, 

og få høve til å erfare tradisjonar og utøve ulike handverk. Dette skal bidra til å skape bevisste 

haldningar til og kunnskap om kulturarv og betydninga av kulturarv. Elevane skal òg bli bevisste 

på berekraftig bruk av kulturarven. 

1.2.2. BEREKRAFTIG BRUK 

Kjerneelementet berekraftig bruk inneber at elevane skal arbeide praktisk med ulike metodar og 

moglegheiter for å fordjupe seg i kulturarven. Elevane skal bli bevisste på om forskjellane på 

materiell og immateriell kulturarv og korleis desse blir ulikt tekne vare på. Kulturvern og klima- 

og miljøvern må forståast i samanheng. 



2. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1.1. KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• bruke ferdigheiter, teknikkar og verktøy for å utøve ulike handverk og tradisjonar 

• drøfte korleis ein kan ta vare på kulturarv på ein berekraftig måte 

• utforske korleis både materiell og immateriell kulturarv utviklar seg og beskrive korleis 

kulturarv bidrar til å vere ein identitetsmarkør  

• reflektere rundt korleis kulturarv og er ein del av eit moderne samfunn 

2.1.2. UNDERVEGSVURDERING 

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse. Elevane viser og 

utviklar kompetanse i valfaget levande kulturarv ved å bruke ulike teknikkar, verktøy og 

ferdigheiter for å utøve ulike handverk og tradisjonar. Elevane viser òg kompetanse når dei 

vidareformidlar eigen kunnskap om, reflekterer rundt og utforskar ulike delar av kulturarv, og ser 

kulturvern i eit berekraftperspektiv.  

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte 

aktivitetar som elevane gjer åleine og saman med andre, og gjennom at dei får vurdere eige 

arbeid. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i valfaget levande kulturarv. 

Elevane skal få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal 

dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over si eiga faglege 

utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan 

bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i formidling, vern og bruk av kulturarv. 

2.1.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i valfaget 

levande kulturarv ved avslutninga av opplæringa. Læraren skal planleggje og leggje til rette for 

at elevane får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer forståing, refleksjon og 

kritisk tenking, i ulike samanhengar. Læraren skal setje karakter i valfaget levande kulturarv 

basert på kompetansen eleven har vist gjennom formidling, vern og bruk av kulturarv. 

3. VURDERINGSORDNING 

Elevane skal ha éin standpunktkarakter. 

 Legger læreplanen til rette for en praktisk, variert og motiverende opplæring? 

Delvis enig 

Under fagets relevans og sentrale verdier bør det komme fram at dette faget krever verksteder 

og spesialrom. Dette for å tydeliggjøre hva slags rammefaktorer som er nødvendige for å kunne 



gjennomføre faget. Skal opplæringen i faget være i tråd med læreplanen kreves det også mindre 

elevgrupper/delte klasser.  

 

 

 Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i faget? 

Delvis enig 

Planen gir svært vide rammer og kan derfor i praksis romme mange områder. For å begrense 

omfanget av faget bør lokal kulturarv være utgangspunktet for opplæringen i faget. Samtidig bør 

det understrekes at lokale kulturarv ikke er statisk, men under påvirkning fra andre kulturer.  

 Er det en god sammenheng i læreplanen? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Er språket i læreplanen klart og tydelig? 

Delvis uenig 

Først og fremst: De ulike nivåene/delene «Fagets relevans og sentrale verdier», 

«Kjerneelementer» og «Kompetansemål» sammenblandes da de alle beskrives i form av 

kompetansemål. «Om faget» og kompetansemålene bør peke mer på faginnholdet enn på 

eleven. 

«Om faget» skal være en beskrivelse av fagets relevans i samfunnet samt av fagets sentrale 

kunnskapsinnhold. Kompetansemålene bør handle om hvilke (kognitive, psykomotoriske og 

affektive) ferdigheter elevene skal kunne anvende innenfor sentralt kunnskapsinnhold. 

Synes de to første kompetansemålene er tydelige og konkrete. Slik vi leser det går innholdet i de 

to nederste kompetansemålene inn i hverandre: 

• utforske korleis både materiell og immateriell kulturarv utviklar seg og beskrive korleis 

kulturarv bidrar til å vere ein identitetsmarkør  

• reflektere rundt korleis kulturarv og er ein del av eit moderne samfunn 

"Utforske korleis både materiell og immateriell kulturarv utviklar seg" (dette kan også romme å 

reflektere over "korleis kulturarv er ein del av eit moderne samfunn".  

Vårt forslag:  



•  Utforske korleis materiell og immateriell kulturarv utviklar seg og er ein del av eit moderne 

samfunn 

•  Beskrive korleis kulturarv bidrar til å vere ein identitetsmarkør. 

 

 

 Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste elevene skal lære i faget? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Fungerer tekstene om underveis- og standpunktvurdering godt som en støtte i 

vurderingsarbeidet? 

Delvis enig 

Standpunktvurdering 

"Læraren skal setje karakter i valfaget levande kulturarv basert på kompetansen eleven har vist 

gjennom formidling, vern og bruk av kulturarv." 

"Bruk av kulturarv" bør omformuleres. Gjennom læreplanen er det lagt vekt på å utøve håndverk 

- gjennom arbeid med teknikker og verktøy. Dette bør komme fram under avsnittet om 

standpunktvurdering. 

 Legger læreplanen til rette for en jevn rekruttering mellom kjønn? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Vi foreslår å endre navnet på valgfaget levande kulturarv til kulturarv. Vår begrunnelse for 
navneendring er at levande kulturarv gir assosiasjoner til noe gammelmodig og litt 

avleggs, noe som kan hindre rekruttering til faget. Navnet "kulturarv" bidrar til et mer 
moderne uttrykk, gjenspeiler bedre fagets innhold og vil kunne bidra til en jevn 

kjønnsbalanse i faget. Støtter du forslag til nytt navn “kulturarv”? 

Ja 

Ingen kommentar fra instansen 

  



Læreplan i valgfaget medier og informasjon 

1. OM FAGET 

1.1. FAGETS RELEVANS OG SENTRALE VERDIER 

Medier og informasjon er et sentralt fag for å praktisere og utvikle bevissthet om påvirkning 

gjennom informasjon og kommunikasjon. Faget skal videre gi elevene kompetanse om verktøy 

og metoder for å navigere i mediesamfunnet. Medier og informasjon skal også gi elevene erfaring 

med å gjøre bevisste valg som produsenter og konsumenter av kommunikativt innhold både i 

privatlivet og arbeidslivet.  

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget medier og 

informasjon skal gi elevene kunnskap, holdninger og digital dømmekraft som bidrar til å ivareta 

deres eget og andres personvern. Elevene skal utforske ulike former for kommunikasjon for å 

skape mening og kommunisere bevisst. Faget skal bidra til at elevene kan tenke kritisk, vurdere 

ulike kilder og utvikle etisk bevissthet. Samarbeid og skapende læringsprosesser skal gi grunnlag 

for elevenes danning og identitetsutvikling. Faget skal også gi elevene respekt for verdien av 

ytringsfrihet og for demokratiske verdier. 

Faget henter elementer fra kunst og håndverk/duodji, norsk/samisk og samfunnsfag.  

1.2. KJERNEELEMENTER 

1.2.1. MEDIEPRODUKSJON 

Kjerneelementet medieproduksjon innebærer at elevene skal få erfaring med å utforme og 

formidle innhold med en tydelig mottaker- og avsenderbevissthet til ulike medier og kanaler. 

1.2.2. MEDIEBEVISSTHET OG DIGITAL DØMMEKRAFT 

Kjerneelementet mediebevissthet og digital dømmekraft handler om å utvikle forståelse av 

hvordan vi som konsumenter utsettes for påvirkning av mediene, og hvordan vi som produsenter 

kan påvirke andre. Elevene skal drøfte bruk av sosiale medier og vurdere hvordan man kan 

ivareta sitt eget og andres personvern når man publiserer innhold i ulike medier og kanaler. 

2. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1.1. KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• planlegge, produsere og presentere sammensatte medietekster 



• bruke egnede virkemidler i utforming av innhold og tilpasse kommunikasjonen til ulike 

målgrupper i aktuelle mediekanaler 

• bruke digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen 

medieproduksjon 

• innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid 

• reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom medier 

2.1.2. UNDERVEISVURDERING 

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse. Elevene viser og 

utvikler kompetanse i medier og informasjon når de kommuniserer med en tydelig mottaker- og 

avsenderbevissthet og ivaretar sitt eget og andres personvern i arbeid med faget. Videre viser de 

kompetanse i faget gjennom å planlegge, produsere og presentere multimodalt innhold med 

hensiktsmessige virkemidler. Elevene viser også kompetanse når de reflekterer over medienes 

påvirkning av individ og samfunn. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom muntlige, 

skriftlige, praktiske og digitale arbeidsmåter. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes 

utvikling i medier og informasjon. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med 

utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever 

at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring 

og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin 

gjennom arbeid, samarbeid og refleksjon omkring seg selv som produsent og konsument i et 

samfunn med et stort mediemangfold.   

2.1.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i valgfaget 

medier og informasjon ved avslutningen av opplæringen. Læreren skal planlegge og legge til 

rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, 

refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i medier og 

informasjon basert på kompetansen eleven har vist gjennom å formidle kunnskaper om og 

forståelse av medieproduksjon, mediebevissthet og dømmekraft praktisk, muntlig og digitalt. 

3. VURDERINGSORDNING 

Elevene skal ha én standpunktkarakter. 

 Legger læreplanen til rette for en praktisk, variert og motiverende opplæring? 

Helt enig 

Ingen kommentar fra instansen 



 Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i faget? 

Helt enig 

Ingen kommentar fra instansen 

 Er det en god sammenheng i læreplanen? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Er språket i læreplanen klart og tydelig? 

Delvis uenig 

De ulike nivåene/delene «Fagets relevans og sentrale verdier», «Kjerneelementer» og 

«Kompetansemål» sammenblandes da de alle beskrives i form av kompetansemål. «Om faget» 

og kompetansemålene bør peke mer på faginnholdet enn på eleven. 

«Om faget» skal være en beskrivelse av fagets relevans i samfunnet samt av fagets sentrale 

kunnskapsinnhold. Kompetansemålene bør handle om hvilke (kognitive, psykomotoriske og 

affektive) ferdigheter elevene skal kunne anvende innenfor sentralt kunnskapsinnhold. 

Vi savner begrepene visuell/visuelt, og auditiv, da vi mener at dette er en sentral del av faget. I 

dag kommuniserer vi i stor grad gjennom bilder og lyd, og dette krever at elevene både er i 

stand til selv å produsere gjennom det visuelle og auditive, og være i stand til å lese kritisk/ta 

imot slik type informasjon.  

Underveisvurdering: 

"Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom muntlige, 

skriftlige, praktiske og digitale arbeidsmåter." Hva betyr egentlig praktisk i denne 

sammenhengen? Er ikke de andre nevnte praktiske? Det er selvsagt viktig å understreke at dette 

er et praktisk fag, men kanskje praktisk i setningen over kan endres til visuelle.  

 

 

 Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste elevene skal lære i faget? 

Delvis uenig 



«Om faget» er i stor grad utformet som kompetansemål (= ferdighet + kunnskap) og peker ikke 

først og fremst på fagets relevans og sentrale verdier eller sentralt kunnskapsinnhold i faget. 

Fagets relevans og sentrale verdier kan for eksempel handle om de digitale medienes betydning i 

vår tid og nødvendigheten av kunnskaper, holdninger og ferdigheter for å kunne være en litterat 

bruker av digitale medier. Sentralt kunnskapsinnhold kan for eksempel være 

kommunikasjonsmodeller, sammensatte tekster, komponering av nettsider, grafisk design, 

typografi, digital lyd, ulike mediekanaler, målgruppe, ytringsfrihet, digital dømmekraft, 

kildekritikk, personvern. 

Det må være en tydelig sammenheng mellom de ulike nivåene, også slik at sentrale begreper 

som finnes i kompetansemålene også finnes i beskrivelsen av kjerneelementene. For eksempel er 

begrepet «sammensatte tekster» brukt i et av kompetansemålene, men finnes ikke i beskrivelsen 

av kjerneelementene. 

Kompetansemålene er tydelig formulert. 

Men vi har et forslag til tilføyelse: 

• "bruke digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen 

medieproduksjon" 

Forslag til tilføyelse: bruke digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet, opphavsrett og 

personvern i egen medieproduksjon. 

 Fungerer tekstene om underveis- og standpunktvurdering godt som en støtte i 

vurderingsarbeidet? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Legger læreplanen til rette for en jevn rekruttering mellom kjønn? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Vi foreslår å endre navnet på faget fra medier og informasjon til medier og 
kommunikasjon.   Navneendringen skal tydeliggjøre toveiskommunikasjon, og vi mener 

“kommunikasjon” gjør dette i større grad enn “informasjon”. I læreplanen er vi opptatt av 
å vektlegge eleven som både produsent og konsument. Vi mener at ordet informasjon ikke 



er dekkende for den elevaktiviteten vi ønsker at de nye kompetansemålene skal åpne for. 

Støtter du forslag til nytt navn «medier og kommunikasjon»? 

Ja 

Klokt forslag. Endres navnet pekes det tydeligere på at faget handler om å kommunisere - både 

produsere/gi og kritisk lese/ta imot informasjon. Endres navnet er det også tydeligere 

sammenheng med dette faget og utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon i 

videregående skole.  

  



Læreplan i valgfaget praktisk håndverksfag 

1. OM FAGET 

1.1. FAGETS RELEVANS OG SENTRALE VERDIER 

Praktisk håndverksfag er et sentralt fag for å gi elevene praktiske erfaringer med ett eller flere 

håndverk og er en arena hvor elevene kan utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. 

Ved bruk av ulike råmaterialer og verktøy skal elevene utvikle praktiske ferdigheter de trenger 

for å mestre dagligdagse oppgaver, som å vedlikeholde og reparere verktøy og utstyr. Det skal 

legges til rette for samarbeid med lokalt arbeidsliv. 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget praktisk 

håndverksfag skal bidra til at flere i framtiden har kompetanse til å ta ansvarlige og miljøbevisste 

valg for en bærekraftig utvikling. Faget skal bidra til å motvirke kjønnsdeling av arbeidslivet ved 

at elevene får prøve ut ulike sider av håndverksfaget, både fra tradisjonelt kvinnedominerte 

yrker og fra mannsdominerte yrker.  

Valgfaget henter elementer fra fagene kunst og håndverk/duodji og utdanningsvalg. 

1.2. KJERNEELEMENTER 

1.2.1. HÅNDVERKSFERDIGHETER 

Kjerneelementet håndverksferdigheter innebærer at elevene gjennom praktisk arbeid skal utvikle 

håndlag og utholdenhet. Elevene skal erfare hva som er tilstrekkelig kraftbruk, både gjennom 

kropp og gjennom verktøy. Det handler videre om at elevene skal bruke og vedlikeholde 

tradisjonelle og nye verktøy på en trygg måte. 

1.2.2. FRA MATERIALER OG RÅVARER TIL FERDIG PRODUKT 

Kjerneelementet fra materialer og råvarer til ferdig produkt innebærer at elevene skal bearbeide 

ulike råmaterialer til ferdige produkter på en bærekraftig måte. Elevene skal utvikle forståelse av 

råmaterialers egenskaper og bruksområder gjennom eget skapende arbeid.   

2. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1.1. KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• forstå og følge arbeidstegninger eller oppskrifter som skal brukes for å lage et produkt. 

• velge verktøy og begrunne valget, og bruke og vedlikeholde verktøyene på en trygg måte 



• holde orden og oversikt i arbeidet og på arbeidsplassen 

• utforske og beskrive råmaterialers bruksområder og begrensninger 

• drøfte valg av råmaterialer og produksjon i et bærekraftig perspektiv 

• ferdigstille produktet på en håndverksmessig, funksjonell, kreativ og estetisk måte 

2.1.2. UNDERVEISVURDERING 

Underveisvurdering skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse. Elevene viser 

kompetanse i praktisk håndverksfag når de bruker hensiktsmessige verktøy og bearbeider 

råmaterialer og når de beskriver og begrunner valg. Videre viser de kompetanse gjennom 

produktene de ferdigstiller.  

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte 

oppgaver som utfordrer elevene til å se nye bruksområder og muligheter for å beherske flere 

typer verktøy. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i praktisk 

håndverksfag. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen 

elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere 

over egen faglig utvikling når det gjelder prosess og produkt. Læreren skal gi veiledning om 

videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle 

kompetansen sin innenfor praktiske håndverksferdigheter. 

2.1.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i valgfaget 

praktisk håndverksfag ved avslutningen av opplæringen. Læreren skal planlegge og legge til rette 

for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og 

kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i valgfaget praktisk 

håndverksfag basert på kompetansen eleven har vist i verktøybruk, håndtering og beskrivelse av 

råmaterialer og evnen til å begrunne valg. Alle deler av arbeidsprosessen skal vektlegges når 

standpunktkarakteren fastsettes. 

3. VURDERINGSORDNING 

Elevene skal ha én standpunktkarakter. 

 Legger læreplanen til rette for en praktisk, variert og motiverende opplæring? 

Delvis enig 

Praktisk arbeid i verkstedet bør stå eksplisitt under Fagets relevans og sentale verdier, for å 

understreke at dette er et praktisk fag som krever verksted/er, maskiner, verktøy og materialer. 

For at dette faget skal kunne gjennomføres på en god måte, krever det små elevgrupper/delte 

klasser.  

Flott at det legges til rette for samarbeid med arbeidsliv.  

Vi mener også at disse materialgrupper må nevnes: tre, metall, tekstil og leire/plastiske 

materialer (men at det formuleres slik at det gir en viss valgmulighet for læreren. For eksempel 



slik. "I praktisk håndverksfag skal elevene jobbe med tre, metall, tekstil og/eller leire/plastiske 

materialer)."  Disse materialene bør nevnes da de knyttes til tradisjonelle håndverksfag. Det er 

også viktig å nevne spesifikke materialer for å tydeliggjøre overfor skoleeier og leder hva slags 

fagkompetanse, rammefaktorer og verksteder som kreves for å gjennomføre faget.  

Håndverksteknikker bør også komme inn, både under Fagets relevans og sentrale verdier og i 

Kompetansemålene.  

 

 

 Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i faget? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Er det en god sammenheng i læreplanen? 

Delvis enig 

Under kjerneelementet Håndverksteknikker bør hensiktsmessig føyes til: "Det handler videre om 

at elevene skal bruke og vedlikeholde tradisjonelle og nye verktøy på en trygg og hensiktsmessig 

måte." 

 Er språket i læreplanen klart og tydelig? 

Delvis uenig 

Først og fremst: De ulike nivåene/delene «Fagets relevans og sentrale verdier», 

«Kjerneelementer» og «Kompetansemål» sammenblandes da de alle beskrives i form av 

kompetansemål. «Om faget» og kompetansemålene bør peke mer på faginnholdet enn på 

eleven. 

«Om faget» skal være en beskrivelse av fagets relevans i samfunnet samt av fagets sentrale 

kunnskapsinnhold. Kompetansemålene bør handle om hvilke (kognitive, psykomotoriske og 

affektive) ferdigheter elevene skal kunne anvende innenfor sentralt kunnskapsinnhold. 

Kompetansemål:  

Forslag til endringer:  

• "forstå og følge arbeidstegninger eller oppskrifter som skal brukes for å lage et produkt". 

Forslag til endring: Forstå og følge arbeidstegninger eller instruksjoner for å lage et 

produkt. (Instruksjoner rommer mer, og kan bla inkludere oppskrifter).  



• "velge verktøy og begrunne valget, og bruke og vedlikeholde verktøyene på en trygg måte" 

Forslag til endring: Bruke og vedlikeholde verktøy på en trygg og hensiktsmessig måte. 

• "utforske og beskrive råmaterialers bruksområder og begrensninger" 

Forslag til endring: Utforske og beskrive råmaterialers egenskaper og bruksområder.  

Underveisvurdering 

"Elevene viser kompetanse i praktisk håndverksfag når de bruker hensiktsmessige verktøy og 

bearbeider råmaterialer (…). Forslag til endring: "Elevene viser kompetanse i praktisk 

håndverksfag når de bruker verktøy og bearbeider råmaterialer på en hensiktsmessig måte". 

Hensiktsmessig bør gjelde både verktøy og råmaterialer. 

 

 

 

 

 Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste elevene skal lære i faget? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Fungerer tekstene om underveis- og standpunktvurdering godt som en støtte i 

vurderingsarbeidet? 

Delvis enig 

Forslag: Læreren skal sette karakter i valgfaget praktisk håndverksfag basert på kompetansen 

eleven har vist i ...valg og bruk av verktøy og metode, håndtering og beskrivelse av råmaterialer, 

arbeidsprosess fra ide til ferdig produkt, samt evnen til å begrunne valg.  

 Legger læreplanen til rette for en jevn rekruttering mellom kjønn? 

Hverken eller 

Nevnes det spesifikke materialgrupper blir det tydeligere for elevene hva slags type/r praktisk 

arbeid dette faget inkluderer. Det blir også tydeligere for skoleeier og leder hvilke verksteder 

som kreves for å gjennomføre faget.  

  



Læreplan i valgfaget sal og scene 

1. OM FAGET 

1.1. FAGETS RELEVANS OG SENTRALE VERDIER 

Sal og scene er et sentralt fag for å gi elevene scenisk produksjonserfaring. Faget skal gi elevene 

erfaring med alle delene i en scenisk produksjon fra planlegging til ferdig produkt, og gi 

forståelse for at alle delene er like viktige. Elevene skal også få oppleve og utforske ulike 

kunstneriske uttrykk. Faget skal bidra til at elevene utfordrer og utvikler sine ferdigheter sosialt 

og faglig gjennom kunstnerisk samarbeid og samspill. Videre skal faget bidra til at elevenes 

identitet styrkes i demokratisk meningsutveksling og kreative prosesser. Samfunnet og 

arbeidslivet vil i fremtiden ha behov for elever med engasjement og kreativitet.  

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget sal og scene skal 

bidra til at elevene utfolder skaperglede, engasjement og utforskertrang i estetiske uttrykk. 

Faget skal bidra til at elevene kan få et styrket selvbilde, økt selvinnsikt og økt sosial 

kompetanse gjennom samspill mot felles mål. Faget skal fremme god fysisk og psykisk helse 

gjennom kreative aktiviteter. Videre skal faget fremme god fysisk og psykisk helse gjennom 

kreative aktiviteter.  

Valgfaget sal og scene henter hovedelementer fra musikk og kunst og håndverk/duodji. 

1.2. KJERNEELEMENTER 

1.2.1. SCENISK PRODUKSJON 

Kjerneelementet scenisk produksjon innebærer at elevene skal utforske forskjellige metoder for å 

tolke, skape, øve, formidle og produsere. Alle oppgaver og faser knyttet til en scenisk produksjon 

er like viktige.  

1.2.2. KUNSTNERISK FORMIDLING 

Kjerneelementet kunstnerisk formidling innebærer at elevene skal utvikle ferdigheter og oppleve 

mestring gjennom kunstnerisk samspill. Elevene skal kunne formidle og gjennomføre ulike 

oppgaver i produksjonen, både kunstnerisk, teknisk og sosialt.  

1.2.3. IDENTITET I SKAPENDE FELLESKAP 

Kjerneelementet legger vekt på å styrke elevenes identitet og selvstendighet ved at de utvikler 

gjensidig forståelse og toleranse for kunstneriske bidrag fra ulike kunstformer. Gjennom samspill 

og samarbeid skal elevene få øve på å bruke sin fantasi og originalitet og utfordre seg selv i 

skapende fellesskap. 



2. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1.1. KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• planlegge og delta i scenisk produksjon for publikum 

• utforske ulike prosesser som inngår i en scenisk produksjon 

• utføre konkrete oppgaver innenfor ulike ansvarsområder i en produksjonsprosess og 

reflektere over disse 

• bidra til samspill i utforskende kreative prosesser 

• utforske og oppleve ulike kunstneriske uttrykk 

2.1.2. UNDERVEISVURDERING 

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse. Elevene viser og 

utvikler kompetanse i valgfaget sal og scene når de planlegger og deltar i en scenisk produksjon. 

De viser og utvikler også kompetanse når de reflekterer over egen utvikling og over prosessen 

med å skape en scenisk produksjon. Videre viser og utvikler de kompetanse når de reflekterer 

over valg i skapende prosesser, kommunikasjon og samspill.  

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte 

utforskende og kreative oppgaver som inngår i en scenisk produksjon. Læreren skal utfordre 

elevene gjennom samtaler, scenisk spill og refleksjon om kunstneriske uttrykk. Læreren og 

elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i sal og scene. Elevene skal få mulighet til å 

prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette 

ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi 

veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å 

utvikle sin kompetanse i scenisk produksjon og i samspill med andre, og i refleksjon over 

sceniske uttrykk og kreative prosesser.   

2.1.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i valgfaget sal 

og scene ved avslutningen av opplæringen. Læreren skal planlegge og legge til rette for at 

elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og 

kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i valgfaget sal og scene 

basert på kompetansen eleven har vist i kunstnerisk samarbeid og samspill og i å utføre 

oppgaver knyttet til scenisk produksjon. I tillegg skal karakteren baseres på kompetansen eleven 

har vist når eleven har reflektert over sceniske uttrykk og kreative prosesser. 

3. VURDERINGSORDNING 

Elevene skal ha én standpunktkarakter. 



 Legger læreplanen til rette for en praktisk, variert og motiverende opplæring? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i faget? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Er det en god sammenheng i læreplanen? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Er språket i læreplanen klart og tydelig? 

Helt uenig 

Først og fremst: De ulike nivåene/delene «Fagets relevans og sentrale verdier», 

«Kjerneelementer» og «Kompetansemål» sammenblandes da de alle beskrives i form av 

kompetansemål. «Om faget» og kompetansemålene bør peke mer på faginnholdet enn på 

eleven. 

«Om faget» skal være en beskrivelse av fagets relevans i samfunnet samt av fagets sentrale 

kunnskapsinnhold. Kompetansemålene bør handle om hvilke (kognitive, psykomotoriske og 

affektive) ferdigheter elevene skal kunne anvende innenfor sentralt kunnskapsinnhold. 

Språket bør generelt bli tydeligere. Under fagets relevans og sentrale verdier står det blant 

annet: "Faget skal fremme god fysisk og psykisk helse gjennom kreative aktiviteter. Videre skal 

faget fremme god fysisk og psykisk helse gjennom kreative aktiviteter.". Her er det for det første 

gjentagelse. Og hva menes med "kreative aktiviteter"? Dette bør konkretiseres, slik at det blir 

tydelig for både skoleleder og lærere hva dette faget inneholder og hva slags kompetanse, 

rom/verksteder og utstyr det krever.  

Begrepet "kunstnerisk" gjentas mange ganger, uten at vi får tak på hva som legges i dette i 

denne konteksten (f.eks "kunstnerisk samarbeid", "kunstneriske uttrykk", "kunstnerisk 

formidling", og "kunstneriske bidrag". Her bør det omformuleres og konkretiseres.  



Og så en kommentar til kompetansemålet: 

• utforske og oppleve ulike kunstneriske uttrykk 

Hvordan skal læreren kunne vurdere hvordan eleven "opplever ulike kunstneriske uttrykk? En slik 

formulering mener vi hører hjemme et annet sted i læreplanen.  

 Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste elevene skal lære i faget? 

Helt uenig 

Nei, vi mener språket er for utydelig. Ord som konkretiserer innholdet i faget må på plass: 

• Hva er og inngår i scenisk produksjon? 

• Hva inngår i en produksjonsprosess? 

• Hva er utforskende, kreative prosesser? 

• Hva er ulike kunstneriske uttrykk? 

 Fungerer tekstene om underveis- og standpunktvurdering godt som en støtte i 

vurderingsarbeidet? 

Delvis uenig 

Teksten er veldig uklart.  Her må det konkrete vurderingskriterier til.  

Er det ønskelig at standpunktkarakter blir satt ut fra dette?:  

...forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. ...kunstnerisk samarbeid og 

samspill og i å utføre oppgaver knyttet til scenisk produksjon. ...reflektert over sceniske uttrykk 

og kreative prosesser. 

 Legger læreplanen til rette for en jevn rekruttering mellom kjønn? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Vi foreslår å endre navnet på valgfaget sal og scene til produksjon for scene. Vår 
begrunnelse for navneendring er å tydeliggjøre helheten i faget, her forstått som alle 

oppgaver og prosesser som inngår i en sceneproduksjon. Scenen er området der en 
framføring for publikum finner sted og med produksjon menes både kunstnerisk, teknisk 
og organisatorisk virksomhet. En tydeliggjøring av fagets helhet vil kunne bidra til en jevn 

kjønnsbalanse.Støtter du forslaget til nytt navn «Produksjon for scene»? 

Vet ikke 



Synes i utgangspunktet at en navneendring er klokt, men usikker på om "produksjon for scene" 

er et godt, fengende og beskrivende navn?  

  



Læreplan i valfaget teknologi i praksis 

1. OM FAGET 

1.1. FAGRELEVANS OG SENTRALE VERDIAR 

Teknologi i praksis er eit sentralt fag for å bidra til å styrkje føresetnadene for å møte framtidige 

teknologiske kompetansebehov. Ved å designe og utvikle analoge og digitale produkt skal 

elevane styrkje kompetansen sin i bruk av notids- og framtidsteknologi. Faget skal bidra til 

framtidig arbeidskraft som har teknologisk og innovativ kompetanse, og som kan skape betre 

løysingar for framtida.  

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Valfaget teknologi i praksis skal 

stimulere til å utvikle forståing av teknologi gjennom utforsking og skapande arbeid. Elevane skal 

designe, vidareutvikle og forbetre produkt og dei skal kunne forvalte teknologi på ein sikker og 

berekraftig måte. Problemløysing, kritisk tenking og etisk medvit står sentralt i faget. Faget 

vektlegg materialforståing, vedlikehald og reparasjon og skal bidra til refleksjon rundt gjenbruk, 

respekt for naturen og miljømedvit.  

Faget hentar element frå naturfag, kunst og handverk/duodji og samfunnsfag. 

1.2. KJERNEELEMENT 

1.2.1. TEKNOLOGI 

Kjerneelementet teknologi inneber å kunne forstå og bruke teknologi. Gjennom praktisk arbeid 

med analog og digital teknologi skal elevane utvikle forståing for at teknologi kan nyttast til å 

skape nye moglegheiter, han kan løyse problem, men óg forårsake dei.  

1.2.2. DESIGN 

Kjerneelementet design inneber å kunne forstå ein designprosess og kunne bruke denne i 

praktisk, skapande arbeid. Kjerneelementet inneber å utvikle idear fram til ferdig produkt ved 

bruk av skisser, arbeidsteikningar og prototypar. Medvit kring materialval, verktøy og ressursar i 

eit berekraftig perspektiv er ein sentral del av kjerneelementet. 

2. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1. KOMPETANSEMÅL OG VURDERING 

2.1.1. KOMPETANSEMÅL 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• designe konsept for eitt eller fleire teknologiske produkt 



• lage ein eller fleire prototypar ved å setje saman analoge og digitale komponentar 

• bruke både digitale og analoge materialar og verktøy på ein riktig og sikker måte, individuelt 

og i samarbeid med andre 

• grunngi val av materialar, verktøy og framgangsmåtar 

• reflektere over forbrukaransvar, miljø og berekraft i eige arbeid 

2.1.2. UNDERVEGSVURDERING 

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse. Elevane viser og 

utviklar kompetanse i teknologi i praksis ved å designe, utvikle og demonstrere analog og digital 

teknologi. I tillegg viser og utviklar dei kompetanse ved å vise formålstenleg og sikker bruk av 

verktøy og ved å reflektere over og grunngi val og framgangsmåtar.  

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte måtar 

som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk tenking. Læraren skal vere i dialog med elevane 

om utviklinga deira i teknologi i praksis. Elevane skal få høve til å prøve seg fram. Med 

utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at 

dei får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling. I dialog om den faglege utviklinga til 

elevane skal læraren leggje vekt både på prosess og produkt og på korleis dei bruker og 

reflekterer over faguttrykk. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa 

slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i design og skaping av 

teknologiske produkt. 

2.1.3. STANDPUNKTVURDERING 

Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i valfaget 

teknologi i praksis ved avslutninga av opplæringa. Læraren skal planleggje og leggje til rette for 

at elevane får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer forståing, refleksjon og 

kritisk tenking, i ulike samanhengar. Læraren skal setje karakter i valfaget teknologi i praksis 

basert på kompetansen eleven har vist i arbeidet med designprosessar og utviklinga av 

teknologiske produkt. 

3. VURDERINGSORDNING 

Elevane skal ha éin standpunktkarakter. 

 Legger læreplanen til rette for en praktisk, variert og motiverende opplæring? 

Delvis enig 

• Slik læreplanen er formulert nå, kreves det lærere med høy kompetanse - både innen det 

analoge og det digitale. Det krever også at skolene har relevant programvare og verksteder 

(b.l.a makerspace, treverksted med tilhørende materialer, verktøy og utstyr, keramikkovn 

osv.). Derfor bør verksteder komme tydelig fram i teksten Om faget. 

 

Design kommer noe tydeligere fram enn i den forrige læreplanen. Det er positivt, men savner 

at sammenhengen mellom design og funksjon kommer bedre fram (form følger funksjon). 



Vi synes også at design bør komme tydeligere frem i kompetansemålene. Det står "designe 

konsept", men her kunne det like gjerne stått "utvikle konsept". Den estetiske komponenten 

ved design bør inkluderes samt sammenhengen mellom design og funksjon. 

For eksempel: et av kompetansemålene lyder: 

• grunngi val av materialar, verktøy og framgangsmåtar. 

Forslag til endring: grunngi val av materialar, design, verktøy, og framgangsmåtar. 

• Ordet innovasjon er fraværende (?) 

 Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i faget? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Er det en god sammenheng i læreplanen? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Er språket i læreplanen klart og tydelig? 

Delvis uenig 

De ulike nivåene/delene «Fagets relevans og sentrale verdier», «Kjerneelementer» og 

«Kompetansemål» sammenblandes da de alle beskrives i form av kompetansemål. «Om faget» 

og kompetansemålene bør peke mer på faginnholdet enn på eleven. 

«Om faget» skal være en beskrivelse av fagets relevans i samfunnet samt av fagets sentrale 

kunnskapsinnhold. Kompetansemålene bør handle om hvilke (kognitive, psykomotoriske og 

affektive) ferdigheter elevene skal kunne anvende innenfor sentralt kunnskapsinnhold. 

Vi synes generelt at språket kan forenkles. Slik sett er mange av formuleringene i den forrige 

(gjeldende) læreplanen mer konkrete.  

 Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste elevene skal lære i faget? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 



 Fungerer tekstene om underveis- og standpunktvurdering godt som en støtte i 

vurderingsarbeidet? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

  Legger læreplanen til rette for en jevn rekruttering mellom kjønn? 

Ikke angitt enig/uenig-holdning 

Ingen kommentar fra instansen 

 Vi foreslår å endre navnet på valgfaget teknologi i praksis til teknologi og design for å 
understreke designdelen av faget. Navneendringen skal tydeliggjøre at faget handler om 

produktutvikling hvor elevene skal designe, utvikle og utforme en ferdigstilt prototype ved 
hjelp av både analoge og digitale verktøy og hjelpemidler. Vi mener også at 
tydeliggjøringen av design i fagets navn kan bidra til en jevnere kjønnsbalanse i faget. 

Støtter du forslag til nytt navn «Teknologi og design»? 

Ja 

Dette er et klokt forslag, men da bør også designdelen av faget komme tydeligere fram, spesielt i 

kompetansemålene (se kommentarer over).  


