
Digital presentasjon av utdanningsprogram for 8. trinn på Mesterfjellet 

Presentasjon av 2 utdanningsprogram 8. trinn 
Digital presentasjon av to utdanningsprogram som finnes på videregående skole.  

 
Hva skal oppgaven inneholde: 

● Du skal velge de to utdanningsprogrammene som du synes høres mest 
interessante ut. Hvem vil du lære mer om ? All informasjon du trenger finnes 
på nettsiden www.vilbli.no. 

 
● Hva er forskjellen mellom studieforbedrende utdanningsprogram og et 

yrkeforberedende utdanningsprogram? Hva slags sluttkompetanse har du 
etter at du er ferdig med videregående? 

 
● Forklar med egne ord hva ordet sluttkompetanse betyr 

 
● Hvilke fag har du på de to utdanningsprogrammene som du har valgt? Husk 

på å forklare alle årene i skoleløpet. 
 

● Hvor mange år må du gå på skolen? 
 

● Dersom du presenterer et yrkesfaglig utdanningsprogram - nevn 3 typer yrker 
du kan få etter endt utdanning. 

 
● Dersom du presenterer et yrkesfaglig utdanningsprogram - forklar hva som 

menes med læretida - å være lærling. 
 

● Dersom du presenterer et studieforberedende utdanningsprogram - nevn 3 
typer høyere utdanning som du kan ta. 

 
● Forklar med egne ord hvorfor du valgte disse to utdanningsprogrammene 

 
Hvordan: 
Du kan velge mellom disse appene for å løse oppgaven: 

● imovie - som film (kombinert med bilder, lyd og tekst) 
● bookcreator - enten som digital bok (epub) eller som film 
● explain everything - som film ( kombinert med bilder, lyd og tekst) 

Oppgaven skal inneholde tekst, bilder og/eller film, lyd/innlesning 
 
Vær så kreativ som mulig i måten du presenterer oppgaven på - kle deg ut, intervju 
mennesker, lag det som en nyhetsreportasje, kombiner filmklipp, bilder, lyd og tekst 
kreativt. 
 
Lengde 3-5 minutter 

http://www.vilbli.no/


Digital presentasjon av utdanningsprogram for 8. trinn på Mesterfjellet 

Vi bruker alle UV timene fram mot jul til dette, men du må også arbeide hjemme med 
denne oppgaven. 
 
Frist innlevering: torsdag 1. desember ( senest i UV timen) 
Hvor: UV Classroom 8. trinn 
Vurdering: Bestått - ikke bestått 
 

Lykke til hilsen Anne Tine og Joachim 


