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Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering 

Kommunikasjon: 

• Benytte grunnleggende 

regler for nettvett, 

personvern, opphavsrett 

og ytringsfrihet 

August/septem

ber 

Nettvett 

Personvern 

Opphavsrett 

Ytringsfrihet 

Fremmedspråksenteret 

Freedomhouse.org 

Amnesty.no 

Klassesamtale 

Gruppearbeid 

Nettquiz 

Egenvurdering. 

Avkrysningsprøve. 

Kommunikasjon: 

• Benytte grunnleggende 

regler for nettvett, 

personvern, opphavsrett 

og ytringsfrihet 

• Planlegge, produsere og 

kommunisere innhold 

• Velge tema, 

hensiktsmessig 

kommunikasjonsteknol

ogi og språk tilpasset 

formålet 

Samfunn og kultur: 

September/okt

ober 

Egen og andres kultur 

Steriotypier 

Generalisering 

Globalisering 

Internasjonalisering 

Operasjon dagsverk 

FN-dagen 

Fremmedspråkssenteret 

Amnesty.no 

Globalis.no 

Operasjon dagsverk 

Se film 

Internett 

Gruppearbeid 

Individuelt arbeid 

Cafe Global 

RIAF – bruke statistikk 

og tallmateriale om 

befolkning, areal og 

økonomi. 

Muntlig presentasjon 

om mat og kultur. 

Elevmedvirkning i 

forbindelse med valg av 

land. 



• Utveksle synspunkter 

om forskjeller og 

likheter mellom egen og 

andres kultur og 

interesser 

• Utveksle informasjon 

om miljø, livssyn, 

underholdning, sport og 

kultur med elever i 

andre land 

Kommunikasjon: 

• Velge tema, 

hensiktsmessig 

kommunikasjonsteknol

ogi og språk tilpasset 

formålet 

• Planlegge, produsere og 

kommunisere innhold 

• Etablere kontakt med 

enkeltelever eller 

grupper 

• Benytte grunnleggende 

regler for nettvett, 

personvern, opphavsrett 

og ytringsfrihet 

Samfunn og kultur: 

• Utveksle informasjon 

om miljø, livssyn, 

underholdning, sport og 

November – 

Desember 

Vennskapsskole 

Egen og andres kultur 

Sport 

Livssyn 

Underholdning 

Miljø 

Nettbaserte kilder knyttet 

til norsk kultur, sport 

livssyn, underholdning og 

miljø. 

Globalis.no 

CIA World Factbook 

Gruppearbeid 

Individuelt arbeid 

Klassediskusjon 

Arbeid på PC 

RIAF – bruke statistikk, 

diagram og tabeller i 

forbindelse med samfunn 

og kultur 

Vurdering av 

skriftlig/digitalt produkt 

til vennskapsskole. 

Elevene får velge 

hvordan de ønsker å 

kommunisere innholdet. 



kultur med elever i 

andre land 

• Utveksle synspunkter 

om forskjeller og 

likheter mellom egen og 

andres kultur og 

interesser 

Kommunikasjon: 

• Velge tema, 

hensiktsmessig 

kommunikasjonsteknol

ogi og språk tilpasset 

formålet 

• Planlegge, produsere og 

kommunisere innhold 

• Etablere kontakt med 

enkeltelever eller 

grupper 

• Benytte grunnleggende 

regler for nettvett, 

personvern, opphavsrett 

og ytringsfrihet 

Samfunn og kultur: 

• Utveksle informasjon 

om miljø, livssyn, 

underholdning, sport og 

kultur med elever i 

andre land 

• Utveksle synspunkter 

Januar - mars Vennskapsskole i 

Tyskland 

Egen og andres kultur 

Sport 

Underholdning 

Fritid 

Skole 

Underholdning 

Miljø 

Livssyn 

Nettbaserte kilder knyttet 

til norsk kultur, sport 

livssyn, underholdning og 

miljø. 

Globalis.no 

CIA World Factbook 

Gruppearbeid 

Klassediskusjon 

Lage introduksjonsfilm 

om klassen/skolen 

 

Vurdering av 

skriftlig/digitalt 

produkt. 

Elevmedvirkning 

gjennom valg av tema. 



om forskjeller og 

likheter mellom egen og 

andres kultur og 

interesser 

Kommunikasjon: 

• Benytte grunnleggende 

regler for nettvett, 

personvern, opphavsrett 

og ytringsfrihet 

• Planlegge, produsere og 

kommunisere innhold 

• Velge tema, 

hensiktsmessig 

kommunikasjonsteknol

ogi og språk tilpasset 

formålet 

Samfunn og kultur: 

• Utveksle informasjon 

om miljø, livssyn, 

underholdning, sport og 

kultur med elever i 

andre land 

 

Mars - Juni Fasteaksjon 

Solidaritet 

Bistand 

Infomateriell om 

aksjonen. 

Nettbaserte kilder 

Globalis.no 

FN-sambandet 

Gruppearbeid 

Klassediskusjon 

Arbeid på PC 

Rollespill om FN 

sikkerhetsråd 

Vurdering av arbeid 

med og kompetanse 

vist i rollespill 

 
 
 



Skjema B 

Elevmedvirkning i planarbeidet Individuelle/differensierte opplegg 

Elevene får velge hvilken kultur/land de ønsker å lage presentasjon om. 

Elevene vil få velge tema de ønsker å fordype seg i. 

Elevene har muligheten til å komme med innspill og forslag til tema de 

ønsker å arbeide med. 

Spørsmål og oppgaver vil bli tilpasset hvilket årstrinn eleven er i. 

 
 


