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I denne brosjyren vil du finne informasjon om valgfagene som 

tilbys på Veienmarka ungdomsskole.  

Her vil du også få vite litt mer om intensjonen med valgfagene i 

ungdomsskolen og hvordan elevene blir vurdert. 
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På Veienmarka tilbyr vi følgende valgfag  

for skoleåret 2019 - 2020: 

 

8.trinn 

 Forskning i praksis  

 Fysisk aktivitet og helse  

 Natur, miljø og friluftsliv 
 Sal og scene  

 Produksjon av varer og tjenester 
 Design og redesign 

 
9.trinn 

 Natur, miljø og friluftsliv 
 Fysisk aktivitet og helse  

 Programmering 
 Sal og scene  

 Design redesign 
 Produksjon av varer og tjenester 

 
10.trinn 

 Natur, miljø og friluftsliv 
 Forskning i praksis  

 Teknologi i praksis  

 Fysisk aktivitet og helse  
 Design redesign 

 Produksjon av varer og tjenester 
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Læreplanene i valgfag  
Læreplanene i valgfag skiller seg ut fra de andre læreplanene i Kunnskapsløftet ved at 

valgfagene har kompetansemål som beskriver ett års opplæring, men de skal kunne 

brukes på alle tre trinn i opplæringen. Elever har også mulighet til å velge samme 

valgfag om igjen. Dette betyr at alle elever uansett om de har faget i ett år eller over 

flere år, skal ha opplæring i - og vurderes ut fra de samme kompetansemålene. 

Opplæringen i faget skal avsluttes hvert år. Intensjonen med valgfagene er bl.a. å 

motivere elevene til skolearbeid gjennom praktiske fag. 

 

Vurdering i valgfagene 
Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme 

valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første året. Ved slutten av 

ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og 

flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et 

gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring. 

 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Veienmarka ungdomsskole 

 

Design redesign 
I valgfaget Design og redesign skal elevene 

få utvikle kreativitet og skaperglede 

gjennom å utvikle produkter fra idéfase til 

ferdig produkt.  

Valgfaget er delt inn i de to hovedområdene 

designprosess og produkt. Et ferdig produkt 

eller en prototyp er en del av 

designprosessen. Det legges vekt på en 

grundig prosess hvor elevene kartlegger, vurderer og velger ut fra ulike 

løsningsalternativer. Dette er avgjørende for et godt produkt. Med et produkt menes i 

dette valgfaget en gjenstand som er et resultat av en designprosess. Valg av tema og 

arbeidsmetode er i stor grad elevstyrt. 

Eksempler på oppgaver som er gitt i dette valgfaget: Elevene skal ta utgangspunkt i en 

gammel og slitt klasseromsstol og deretter forvandle den til sin personlige favoritt, sy om gamle klær 

eller andre tekstiler– lage ny design. 
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Kompetansemål i faget 

 

Designprosess 

Hovedområdet omfatter utviklingen av ett eller flere produkter med utgangspunkt i egen idé eller i 

samarbeid med elever eller aktører i lokalsamfunnet. I designprosessen inngår idéfase, å bearbeide 

ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt å vurdere de ulike estetiske og 

funksjonelle løsningene. Hovedområdet innbefatter også vurderinger av gjenbruk av materialer der 

dette inngår i prosessen. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere 
bruksgjenstander eller kunstprodukter 

 foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og 
miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk 

 beskrive ulike løsningsalternativer 

 

 

Produkt 

Hovedområdet omfatter praktisk skapende arbeid der elevene utvikler materialkunnskap og 

håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for 

miljøet og samfunnet, er en del av hovedområdet. Samarbeid med lokalsamfunnet kan inngå. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere 

bruksgjenstander eller kunstprodukt 

 utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv 

  

http://www.udir.no/kl06/DOR1-01/Kompetansemaal?arst=372029333&kmsn=1917322843
http://www.udir.no/kl06/DOR1-01/Kompetansemaal?arst=372029333&kmsn=1917322843
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Fysisk aktivitet og 

helse 

Valgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til 
at den enkelte elev får bedre fysisk helse og 
bedre trivsel. Samtidig kan faget være med på 
å bidra til en mer praktisk og motiverende tid 
på ungdomsskolen. 

Undervisningen har fokus på bevegelsesglede, mestring, nysgjerrighet og samarbeid og vil derved 
motivere til fysisk aktivitet, også utenfor skolen. Elevene involveres i planleggingen av aktiviteter og 
tilpasses elevenes forutsetninger. Undervisningen skal også legge til rette for at elevene får 
kunnskaper som bidrar til å utvikle sunne og gode matvaner. 

Valgfaget henter hovedelementer fra kroppsøving og mat og helse. Elementer fra naturfag kan også 
inngå. 

Eksempler på aktiviteter i dette valgfaget: Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og 
treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle elementer som kan trekkes inn i 
undervisningen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive opplevelser. 
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Kompetansemål i faget 

 

Fysiske aktiviteter 

Hovedområdet omfatter deltakelse i ulike aktiviteter. Gjennom å prøve nye aktiviteter, tøye egne 

grenser og samhandle med andre når det er naturlig, skal elevene oppleve glede og mestring. 

Hovedområdet innebærer mulighet for fysisk aktivitet innenfor flere ulike bevegelsesmiljøer. 

Hovedområdet omfatter så vel friluftsaktiviteter og alternative treningsformer som tradisjonelle 

lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktiviteter. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og 

fysiske ferdigheter 

 gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever 

 samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede 

 

Kosthold og helse 

Hovedområdet omfatter kunnskap om og praktisk erfaring med sammenhengen mellom fysisk 

aktivitet og kosthold og den virkning dette har på egen helse. Sentralt i hovedområdet er personlig 

planlegging og refleksjon over sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 

 planlegge og gjennomføre et eget aktivitets- og kostholdsopplegger 

 lage enkle og ernæringsmessige gode måltider 
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Programmering 
I dette valgfaget vil elevene få øve på grunnleggende programmering med flere 

programmeringsspråk. Elevene vil også få mulighet til å delta på Hackathon i regi av Kartverket på 

Hønefoss. 

 

 

 

Kompetansemål i faget 

Modellering 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte 

programmeringsspråk og deres bruksområder 

 omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse 

digitalt, og utforme løsninger for disse 

 dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og 

ved å presentere egen og andres kode 

Koding  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert 

 bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, 

funksjoner og enkel brukerinteraksjon 

 utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige 

problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter 

 overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende 

programkode og algoritmer. 
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Sal og scene 
De elevene som velger dette faget får mulighet til å 

skape og formidle kreative uttrykk, både individuelt 

og sammen med andre.  

Faget vektlegger det audiovisuelle aspektet ved 

kunst, noe som innebærer at det som skapes og 

formidles både er synlig og hørbart. Dette kan være 

ulike produksjoner der det visuelle og auditive er 

presentert, for eksempel musikk, lyd, dialog til film, 

bilder, installasjoner eller sal- og sceneopptreden. Faget åpner opp for mange muligheter 

og for samarbeid mellom elever med ulike, kreative og praktiske interesser. 

Eksempler på aktiviteter i dette faget: Sang og musikk, dramaoppsetninger, danseopptreden, 

teatersport, lage teaterforestilling for barnehage mm. 
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Kompetansemål i faget 

 

Skape 

Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske 

produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. 

Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi, kostymer, sminke og redigering er også en del av 

den skapende prosessen. I tillegg omfatter produksjonen markedsføring og økonomi. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner 

 samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske 

løsninger 

 sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan 

 

Formidle 

Hovedområdet omfatter presentasjon av audiovisuelle og sceniske produksjoner, der målet er de 

gode møtene mellom aktører og publikum. Hovedområdet innbefatter også kommunikasjon og 

samspill, bevisste valg av spillested, presentasjonsform og publikum. Ulike kunstneriske 

virkemidler er sentrale i hovedområdet. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 presentere en eller flere produksjoner for publikum 

 samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig 

 utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse 

 

  

http://www.udir.no/kl06/SOS1-01/Kompetansemaal?arst=372029333&kmsn=1339158984
http://www.udir.no/kl06/SOS1-01/Kompetansemaal?arst=372029333&kmsn=1339158984
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Forskning i praksis 
I valgfaget forskning i praksis blir elevene utfordret til å 

undersøke aktuelle spørsmål relatert til natur, miljø og klima, 

samt kultur-, samfunns- og arbeidsliv. Dette innebærer at de 

skal finne problemstillinger de ønsker å undersøke, vurdere 

mulige forklaringer, planlegge og gjennomføre undersøkelser, 

bruke utstyr og teknikker for datainnsamling, bearbeide data, 

og vurdere og formidle resultatene.  

Undervisningen i valgfaget forskning i praksis foregår som 

oftest på laben, men kan også være ute i felt. Elevene får 

erfaring med vitenskapelige metoder og arbeidsmåter. 

Valgfaget skal stimulere til undring. 

Eksempler på aktiviteter i faget: Små og store 

ekskursjoner, lab forsøk, spørreundersøkelser, rapportskriving,  

lage egne hypoteser og testen dem.  
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Kompetansemål i faget 

 

Idéutvikling 

Hovedområdet omfatter de kreative sidene som inngår i alle stadier av forskningsprosessen. 
Utgangspunktet er en problemstilling som man lurer på og vil finne svar på. Det omfatter videre å 

lage gode forskningsspørsmål, få innspill fra andre, reformulere i lys av innspillene, og planlegge 
undersøkelser. I dette hovedområdet utvikler elevene mulige hypoteser, henter inn andre relevante 
data og sammenlikner og diskuterer ideer med andre elever.  

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 finne problemstillinger, formulere forskbare spørsmål og forslag til hypoteser 

 planlegge undersøkelser basert på egne eller gruppas forskningsspørsmål og hypoteser 

 delta i samtaler om egen og andres utforskning 

 argumentere for egne hypoteser i lys av funn og andre relevante undersøkelser 

 

Praktisk utforskning 

Hovedområdet omfatter arbeid med ulike prosesser ved praktisk gjennomføring av de planlagte 
undersøkelsene. Det er viktig at elevene prøver ut og bruker forskjellige metoder, gjør seg kjent 
med og tar i bruk ulike typer utstyr og samler inn og systematiserer data. I tillegg skal elevene 
prøve ut tolkninger og sammenlikne egne funn med andres samt formidle resultatet. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 gjennomføre planlagte undersøkelser og foreta relevante justeringer underveis 

 bruke relevante metoder og utstyr for innsamling og analyse av data 

 demonstrere og forklare metoder, virkemåten til utstyr og prosedyrer for datainnsamling i 
gjennomførte forskningsprosjekter 

 systematisere data slik at mønstre kommer tydelig fram og vurdere usikkerheter 

 formidle resultater fra egne prosjekter 

  

http://www.udir.no/kl06/FIP1-01/Kompetansemaal?arst=372029333&kmsn=1697843097
http://www.udir.no/kl06/FIP1-01/Kompetansemaal?arst=372029333&kmsn=1697843097
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Teknologi i praksis 
I dette valgfaget handler det om å planlegge, 

konstruere og framstille gjenstander og produkter 

med ulike materialer og teknologiske løsninger.  

Kunnskap om teknologiske produkter som blir 

brukt i dagliglivet gir et godt grunnlag for å 

forbedre produkter og utvikle nye produkter. 

Prosessen fra idé til et ferdig produkt kan 

medvirke til skaperglede og mestringsopplevelse. 

 

Eksempler på aktiviteter i dette faget: Bygge konstruksjoner i tre som små hus og 

broer, lodde og lage elektriske kretser med lysdioder, lære om mekaniske prinsipper, 

besøke bedrifter i lokalmiljøet. 
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Kompetansemål i faget 

 

Undersøkelser  

Hovedområdet handler om hvordan teknologiske produkter er konstruerte og virker 

hvilke prosesser som inngår i utvikling og bruk, og hvilke behov produktene dekker. 

Utvikling, konstruksjon og produksjon av teknologi inngår i hovedområdet, i tillegg til 

helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kunnskap om hvordan teknologien bygger på noen 

grunnleggende prinsipper, og hvordan ny teknologi bygger på tidligere erfaringer, hører 

også med til hovedområdet. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 undersøke teknologiske produkter og valg som er gjort med hensyn til bruk, 

tekniske løsninger, funksjonalitet og design 

 demonstrere riktig bruk av utvalgte verktøy  

 vurdere teknologiske produkter ut fra brukertilpasning, HMS-krav og 

miljøtilpasning 

 

Idéutvikling og produksjon 

Hovedområdet omfatter planlegging, framstilling og utprøving av egne produkter og 

konstruksjoner. Planer for fremstilling og utprøvning av egne produkter og 

konstruksjoner bygger på kravspesifikasjon. 

I utviklingsfasen er kjennskap til design og virkemåte til andre produkter viktig. 

Diskusjon rundt ulike sider ved produktene er viktig i alle faser av produktutviklingen og 

kan også medvirke til å forbedre prosesser og produkter. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 utvikle en realistisk kravspesifikasjon for ett teknologisk produkt og beskrive 

hvilke behov produktet skal dekke 

 fremstille produktet med egne materialer, komponenter, og funksjonelle 

teknologiske løsninger 

 bruke kunnskap om andre produkter i arbeidet med egne produkter 

 teste egne produkter og foreslå mulige forbedringer 

http://www.udir.no/kl06/TPR1-01/Kompetansemaal?arst=372029333&kmsn=94200340
http://www.udir.no/kl06/TPR1-01/Kompetansemaal?arst=372029333&kmsn=94200340
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Medier og 

informasjon 
 

I dette valgfaget skal elevene planlegge og 

produsere en nettbasert publikasjon der 

prosessen fra ide til ferdig produkt er 

ivaretatt.  

Innholdet som blir produsert kan ha fokus på 

aktiviteter som skjer i skolens og elevenes 

nærmiljø, slik at foresatte og andre målgrupper får innblikk i elevenes læringsarbeid og 

sosiale aktiviteter. 

Eksempel på aktiviteter i dette faget: Drive skoleavis, lage hjemmeside, sosiale 

medier, fotografering, skrive dagsaktuelle artikler, lage produksjoner med lyd og eller 

bilde 
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Kompetansemål i faget 

 

Redaksjonelt arbeid 

Å samarbeide i en redaksjon, velge mediekanal og innhold og definere målgrupper er 

sentralt i hovedområdet. Innsikt i redaksjonell bruk av sosiale medier for å komme i 

dialog med publikum inngår i hovedområdet. Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og 

personvern på Internett og i sosiale medier inngår også. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge produksjon og innhold i produksjonen, og fordele arbeidsoppgaver i 

redaksjonen 

 velge egnede mediekanaler, inkludert sosiale medier, og tilpasse saker for 

aktuelle målgrupper 

 samarbeide om det løpende arbeidet i redaksjonen 

 bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier 

 

Produksjon og publisering 

Hovedområdet omfatter å produsere ulike komponenter i sammensatte tekster for 

publisering på nett. Bruk av digiverktøy for å produsere, redigere og publisere bilde, 

tekst, film og lyd er sentralt i hovedområdet. Innsikt i forholdet mellom utforming og 

budskap hører til hovedområdet.  

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere 

sammensatte tekster med tekst, bilde, film og lyd 

 innhente, vurdere og bearbeide kildemateriale 

 velge og bruke kreative virkemidler i utforming og design av innhold 
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Natur, miljø og friluftsliv 

 

I valgfaget natur, miljø og friluftsliv deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv eller 

naturbruk som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en 

hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får 

stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. De skal også lære å tolke tegn i naturen.  

Valgfaget skal gjøre elevene bevisst på at natur og 

miljø har en tålegrense som ikke bør overskrides. 

Elevene må kjenne til hvordan de bør handle lokalt for 

eventuelt å kunne se klima- og miljøspørsmål i en 

global sammenheng.  

Valgfaget henter hovedelementer fra naturfag, 

samfunnsfag og kroppsøving, men kan også hente 

elementer fra mat og helse, RLE, musikk og kunst og 

håndverk. 

Eksempel på aktiviteter i dette faget: Turer i skog 

og mark, overnattingsturer høst, vinter eller vår. 

Sykling, skigåing, og klatring. Høste fra naturen ved 

bl.a. å gå på bærtur. Tenne bål og lage mat ute er 

populære aktiviteter. Elevene skal også ta stilling til 

klima og miljøspørsmål. Et samarbeid med 

organisasjoner i lokalmiljøet kan være aktuelt. Skolen 

kan legge til rette for forberedelse til jegerprøven. 
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Kompetansemål i faget 

Friluftsliv 

Dette hovedområdet omfatter et bredt spekter av aktiviteter i naturen og gir praktiske 

erfaringer med natur og friluftsliv eller naturbruk. Turer av ulik varighet, fiske, jakt, 

fangst, høsting, dyrking og skjøtsel kan høre inn under hovedområdet. Allemannsretten 

og gjeldende regler for bruk av natur og naturressurser er dermed sentralt stoff. 

Hovedområdet omfatter også å utnytte og ta vare på naturens ressurser i form av 

matkonservering og håndverksprodukter som del av tradisjonen og naturopplevelsen. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og værforhold 

 gjøre veloverveide valg av rute og leirplass 

 dyrke, jakte eller høste fra naturen og benytte, tilberede eller oppbevare 

ressursene 

 forklare hvordan allemannsretten og regler for høsting, jakt, fangst og fiske 

regulerer ferdsel og bruk av naturen i lokalmiljøet eller regionen 

 

Miljø 

Dette hovedområdet handler om å ta vare på naturen og miljøet og om å utnytte 

ressursene på en bærekraftig måte. Videre omfatter hovedområdet forståelse av 

miljøutfordringer i lokalsamfunnet, og kunne sette disse i sammenheng med globale 

utfordringer. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 kartlegge hvordan naturen brukes i lokalmiljøet og vurdere om det er en 

bærekraftig forvaltning av ressursene 

 utforske og registrere lokale miljøendringer og reflektere over mulige forklaringer 

til endringene 

 foreslå tiltak som kan bidra til å hindre uønskede miljøendringer 
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Produksjon av varer og tjenester 
 

 

 
Gjennom praktisk arbeid skal elevene få 

grunnleggende erfaring med entreprenørskap, 

og de skal samarbeide om å etablere en 

virksomhet som omfatter prosessen fra idé til 

ferdig produkt.  

 

Opplæringen skal bidra til at elevene ser 

muligheter og utfordringer i lokalmiljøet, og 

inspirere dem til å bruke kompetansen i og 

utenfor skolen. Elevene skal få praktisk 

trening i idéutvikling og prosessene som er 

nødvendige for å ferdigstille og tilby en vare 

eller en tjeneste. 

 

Eksempler på aktiviteter i dette faget: Gjennomføre markedsundersøkelser, starte 

elevbedrift, tilby en vare eller tjeneste og drive butikk. På Veienmarka brukes 

skolekjøkkenet til dette valgfaget og produksjon og salg av matvarer i skolekantine er 

sentralt.  

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Veienmarka ungdomsskole 

 

Kompetansemål i faget 

Idéutvikling 

 
Prosessen fra å utvikle en forretningsidé til å etablere en virksomhet er sentralt i 

hovedområdet. Elevene skal identifisere behovene for varer og tjenester i lokalsamfunnet 

og vurdere hvordan de kan tilfredsstilles gjennom et nytt produkt, eller ved å 

videreutvikle ett produkt som allerede eksisterer. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 identifisere behovene for varer og tjenester på skolen eller i lokalsamfunnet  

 vurdere hvordan behovene kan tilfredsstilles gjennom nye varer og tjenester eller 

ved å videreutvikle de som allerede eksisterer  

 utvikle en forretningsidé og etablere en virksomhet  

 

Produksjon 

 
Hovedområdet handler om prosessen med å planlegge, produsere og markedsføre varene 

eller tjenestene fram til de kan leveres. Hovedområdet omfatter erfaring med å bruke 

lokale ressurser i tillegg til budsjettering og regnskap. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 planlegge, produsere, markedsføre og tilby en vare eller tjeneste til en definert 

målgruppe  

 sette opp ett enkelt budsjett og ett enkelt regnskap for arbeidet  

 

 

 

 

 

 

 


