Innovasjonscamp
i videregående opplæring
Forankring i læreplaner
Programmet Innovasjonscamp er forankret i fellesfagene Norsk og Samfunnsfag.
Avhengig av oppdraget og oppdragsgiver, så kan Innovasjonscamp også forankres i lærerplaner i
andre fellesfag og/eller i læreplan for ulike programfag. For eksempel kan innovasjonscamp med
energi og klima som tema forankres i læreplan for Naturfag. Innovasjonscamp med sosialisering som
tema kan forankres i Samfunnsfag. Innovasjonscamp med livsstil som tema kan forankres i felles
programfag for Helse og oppvekstfag. Innovasjonscamp med oppdrag om å utvikle medieprodukter
kan forankres i programområde for Medier og kommunikasjon. Her er det mange muligheter! Det er
viktig at selve oppdragsteksten til elevene har en forankring til læreplanen/læreplanene som skolen
anser som relevante.

Norsk
Innovasjonscamp er forankret i Norsk, etter VG1 studieforberedende utdanningsprogram og etter
VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Følgende kompetansemål er relevante:
Muntlig kommunikasjon
•
•
•
•
•
•

lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige
argumenter i diskusjoner
bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner
og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i
presentasjoner
bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon
•
•
•
•

skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter
mønster av ulike eksempeltekster
tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler
innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge
regler for personvern og opphavsrett
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Samfunnsfag
Innovasjonscamp er forankret i Samfunnsfag, etter VG1/VG2. Følgende kompetansemål er relevante:
Utforskaren
•
•
•
•
•

formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å
bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag
munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv
problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene
bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei
samfunnsfagleg problemstilling
drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys
av andre sine innlegg
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