
Halvårsplan, Medier og Informasjon 

UK

E 
TEMA KO MPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING 

45-

2 

Produksjon 

og 

fremvisning 

reklamefilm 

 planlegge 

produksjon og 

innhold i 

produksjonen, og 

fordele 

arbeidsoppgaver i 

redaksjonen 

 bruke egnede 

verktøy for å 

produsere, 

kvalitetssikre, 

redigere og publisere 

sammensatte tekster 

med tekst, bilde, film 

og lyd 

 velge og bruke 

kreative virkemidler 

i utforming og 

design av innhold 

 

- Elevene lager en egen 

reklamefilm for et 

valgfritt produkt. 

- Elevene planlegger, 

filmer og redigerer en 

reklamefilm. 

- Bruke kamera og 

redigeringsprogram 

 

Fremvisning av 

reklamefilm, kvalitet på 

vedlagt refleksjonsnotat 

 

 

52-

1 
JULEFERIE 

3-5 Teori og 

refleksjon 

rundt reklame 

 innhente, vurdere og 

bearbeide 

kildemateriale 

 

- Elevene lærer om 

historien og funksjonen 

til reklamen. 

- Elevene reflekterer i 

reklamens funksjon og 

betydning. 

Innlevering av 

refleksjonsoppgave. 

6-7 Kahoot 
 bruke egnede 

verktøy for å 

produsere, 

kvalitetssikre, 

redigere og publisere 

sammensatte tekster 

med tekst, bilde, film 

og lyd 

 innhente, vurdere og 

bearbeide 

kildemateriale 

- Elevene vil lære hva 

kahoot er og de ulike 

elementene. 

- Vi ser også på hvordan 

kahoot kan fungere som 

verktøy. 

 

 

Kvalitet og innsatsen 

lagt i å lage kahoot. 

VINTERFERIE 

9-

15 

Sosiale 

medier 

  

 planlegge 

produksjon og 

innhold i 

produksjonen, og 

fordele 

arbeidsoppgaver i 

redaksjonen 

- Elevene lærer om 

mangfoldet av sosiale 

medier og effekten de 

har og har hatt på 

samfunnet.  

- Elevene lager en 

presentasjon av et 

Elevene presenterer et 

sosialt medium. 

Presentasjon og innsats 

vurderes. 



 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 

valgfritt sosialt medium.. 

 

13-

14 
Påskeferie    

16-

25 

Produksjon 

og visning av 

kortfilm 

 planlegge 

produksjon og 

innhold i 

produksjonen, og 

fordele 

arbeidsoppgaver i 

redaksjonen 

 samarbeide om det 

løpende arbeidet i 

redaksjonen 

 bruke egnede 

verktøy for å 

produsere, 

kvalitetssikre, 

redigere og publisere 

sammensatte tekster 

med tekst, bilde, 

film og lyd 

 velge og bruke 

kreative virkemidler 

i utforming og 

design av innhold 

 

- Elevene bruker 

erfaringene og  

- Elevene jobber 

sammen i sin egen 

redaksjon. 

Planlegger manus, 

regi og skuespill. 

- Elevene spiller inn 

og redigerer film. 

- Elevene fremviser og 

leverer 

refleksjonsnotat om 

deres prosjekt. 

Kortfilmen, arbeidet 

rundt og refleksjonen 

vurderes. 

 


