
Uke Mandag Aktivitet Tema  Vurdering Lekse Fagstoff   

2-4 Frioppgave Jobbe med 
valgfri aktivitet 

Finn glede i 
å utforske 

ting 

 Ingen Det blir 
sjelden gitt 
lekse i dette 
faget. 
Etter timene 
sender heller 
elevene inn 
bilder/beskriv
elser av det 
de har gjort i 
timene. 

EV3-
opplæringsfi
lm på nett 
Ulike 
Youtubefilm
er 
Lego sine 
opplæringss
ider på 
nettet 
Hjernekraft.
org 

 

5 Frioppgave Jobbe med 
valgfri aktivitet 

  Ingen    

6 Frioppgave Jobbe med 
valgfri aktivitet 

  Ingen    

7 Frioppgave Jobbe med 
valgfri aktivitet 

  Ingen    

8 Vinterferie 

9 Velge en 
oppgave å 
fordype seg i. 
Det kan være 
lego, men 
trenger ikke 
være det. 
Elevene 
fordyper seg i 
oppgaven over 
et avtalt antall 
mandager. 

Eleven velger 
noe de vil forske 
på/utvikle videre. 
Det kan være 
spagettibro, 
rakket 
m/utskytingsram
pe, robot, 
mekanisk lego, 
el. Elevene 
velger i stor grad 
selv.  

Prosjekt 1 
Dette vil jeg 
jobbe mer 
med 

 Elevens 
innsats blir 
fortløpende 
vurdert ut fra 
vurderingskrite
rine.  
De får 
underveisvurd
eringer og blir 
utfordret på 
hva de kan 
gjøre for å 
forbedre 
produktet sitt. 

   

10 Prosjekt 1 Jobbe videre       



med prosjekt 1 

11 Prosjekt 1 Jobbe videre 
med prosjekt 1 

      

12 Prosjekt 1 Vise prosjekt 1 
og bli enig med 
faglærer om 
videre fremdrift. 

  Underveisvurd
ering av 
prosjekt 1 

   

13 Påskeferie 

14 Prosjekt 1 Jobbe videre 
med prosjekt 1 

      

15 Prosjekt 1    Endelig 
vurdering av 
prosjekt 1 

   

16 Velge en ny 
oppgave å 
fordype seg i. 
Det kan være 
lego, men 
trenger ikke 
være det. 
Elevene 
fordyper seg i 
oppgaven over 
et avtalt antall 
mandager. 

Eleven velger 
noe de vil forske 
på/utvikle videre. 
Det kan være 
spagettibro, 
rakket 
m/utskytingsram
pe, robot, 
mekanisk lego, 
el. Elevene 
velger i stor grad 
selv.  

Prosjekt 2 
Nå vil jeg 
jobbe mer 
med en ny 
oppgave 

 Elevens 
innsats blir 
fortløpende 
vurdert ut fra 
vurderingskrite
rine.  
De får 
underveisvurd
eringer og blir 
utfordret på 
hva de kan 
gjøre for å 
forbedre 
produktet sitt. 

   

17 Prosjekt 2 Jobbe videre 
med prosjekt 2 

      

18 Prosjekt 2 Jobbe videre 
med prosjekt 2 

      

19 Prosjekt 2 Samtale med 
faglærer 

  Underveisvurd
ering av 
prosjekt 2 

   

20 Prosjekt 2 Jobbe videre       



med prosjekt 2 

21 Prosjekt 2 Fremføring   Endelig 
vurdering av 
prosjekt 2 

   

22 Frioppgaver Legobygging /div 
uteprosjekter 

      

23 Frioppgaver Legobygging /div 
uteprosjekter 

  Mulighet for 
justering av 
karakter ved 
behov. 

   

24 Rydding og 
sortering 

       

25 Rydding og 
sortering 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 


