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BEING YOUNG

Kompetansemål:

● skape ulike typer muntlige og skriftlige tekster om selvvalgte emner som presenterer, forteller eller forklarer gjennom ulike medier

● videreutvikle egne muntlige og skriftlige tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger

● utforske og sammenligne språkbruk og virkemidler i ulike medier og sammenhenger

● presentere selvvalgte interesse områder

● presentere selvvalgte interesse områder

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Arbeidsliv

Fagterminologi i arbeidslivet

Choosing a career

Søknad

Ta kloke val i ungdomstida

Framlegg til fleirfagleg:

Forsking/Fordjuping:

-skrive ein søknad etter ein internasjonal

mal

-lære og bruke fagterminologi i

draumeyrket.

Munnleg: Preseter draumeyrket

(realistisk/funnet på), der du viser kjennskap

til arbeidsoppgåver og fagterminologi

Skriftleg: skriv ein søknad til ein arbeidsplass,

til ditt draumeyrket, få tilbakemeldingar og

vidareutvikle eige arbeid: fokus på akademisk

formell språk

KRITISK TILNÆRMING

Kompetansemål:

● reflektere over variasjon i tenkesett, kommunikasjonsmønstre og samhandlingsformer i den virtuelle og virkelige verden

● skape digitale produkter som kombinerer ulike medietyper

● utforske og sammenligne språkbruk og virkemidler i ulike medier og sammenhenger

● utforske og reflektere over hvordan synsvinkel og avsender kan påvirke et budskap
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● gjøre rede for egen rolle i ulike medier og reflektere kritisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre på nett

● videreutvikle egne muntlige og skriftlige tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger

● bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte og følge regler for personvern og opphavsrett

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

- sosiale medier:
kommunkasjonsmønstre i virkelig
og virtuell verden

-ytresfrihet vs Rasisme/sexisme,
diskriminering på forskjellige
grunnlag

Framlegg til fleirfagleg:

Fordjuping: sammanlikne måtar vi uttrykker og

framstår som i virkeleg vs i virtuelle verden

utforske, kom til egne konklusjoner.

Munnleg/skriftleg/med bruk av ulike media:

Samanlikn måtar  du/kjendiser uttrykker og

framstår som i i virkeleg  vs i virtuelle verden

kom til ein konklusjon

Skriftleg: kort svar på tema

Kvar går grensa mellom ytresfrihet  og

Rasisme/sexisme, diskriminering på forskjellige

grunnlag?  vidareutvikle teksten

KULTURMØTE

Kompetansemål:

● utforske og presentere innhold, form og formål i spill, film og musikk

● skape ulike typer muntlige og skriftlige tekster om selvvalgte emner som presenterer, forteller eller forklarer gjennom ulike medier

● videreutvikle egne muntlige og skriftlige tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger

● skape digitale produkter som kombinerer ulike medietyper

● presentere selvvalgte interesse områder

● bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte og følge regler for personvern og opphavsrett

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering
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6 veker

What is art?

Ulike kunstformer

Kunstnera frå engelskspråklege
land

Fordjuping:

Gruppearbeid: der elevane får i oppgåve å

finne om og dele kunnskap om  kunstnera frå

engelsk språklege land og deira verk som lager

den samme kunstform.

Munnleg/ skriftleg: Presentere eit kunstverk i

valfri sjanger i valfri form:travelogue, short film

where there is a discussion of the artwork,

advertisement, booklet, roleplay « I am the artist

himself», podcast, rap, musicvideo, song. ..etc)

KONFLIKTAR

Kompetansemål:

● bruke engelsk muntlig og skriftlig i digital samhandling tilpasset formål, mottaker og situasjon

● skape ulike typer muntlige og skriftlige tekster om selvvalgte emner som presenterer, forteller eller forklarer gjennom ulike medier

● videreutvikle egne muntlige og skriftlige tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger

● reflektere over variasjon i tenkesett, kommunikasjonsmønstre og samhandlingsformer i den virtuelle og virkelige verden

● utforske og sammenligne språkbruk og virkemidler i ulike medier og sammenhenger

● gjøre rede for egen rolle i ulike medier og reflektere kritisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre på nett

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Kulturell, religiøs og språklig
mangfold

Fake news: synsvinkel og
avsender kan påvirke et budskap

Framlegg til fleirfagleg:

Fordjuping: Finne og samhandle representantar av

kulturelle, språklige, etniske samfunner frå engelsk

språklege land bosett i Noreg.

Munnleg: Presentere resultat av undersøkinga

gjennomført i form av  digital samhandling med

en representant av eit etnisk gruppe bosett i

Noreg. Der eleven har fokus på utfordringane og

integreringsmoglegheita.

Skriftleg: vurdering av den skriftlege

kommunikasjonen, om språket er tilpasset til

mottakaren
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THE BLUE PLANET

Kompetansemål:

● bruke engelsk muntlig og skriftlig i digital samhandling tilpasset formål, mottaker og situasjon

● skape ulike typer muntlige og skriftlige tekster om selvvalgte emner som presenterer, forteller eller forklarer gjennom ulike medier

● utforske og presentere innhold, form og formål i spill, film og musikk

● reflektere over variasjon i tenkesett, kommunikasjonsmønstre og samhandlingsformer i den virtuelle og virkelige verden

● skape digitale produkter som kombinerer ulike medietyper

● presentere selvvalgte interesse områder

● bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte og følge regler for personvern og opphavsrett

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Gaming i verden
ulike lærerike/underhaldende
spel
presenter innhald i eit av tema
innan demokrati og
medborgerskap folkehelse/
livmestring/bærekraftig utviklingi
i form av eit spell
verkemiddel i spel

Framlegg til fleirfagleg:

Fordjuping: Finn på og tenk gjennom eit

forslag til  eit data/nettbrett/mobil spel om eit

av tema. Gruppevis.

Munnleg: Presenter ditt forslag til  eit

data/nettbrett/mobil spel om eit av tema.

Det viktigaste kriterium er at spelet skal være

lærerikt og eleven bruker fagterminologi

innanfor speleverden.

Skriftleg:

REPETISJON

Kompetansemål:

● bruke engelsk muntlig og skriftlig i digital samhandling tilpasset formål, mottaker og situasjon
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● skape ulike typer muntlige og skriftlige tekster om selvvalgte emner som presenterer, forteller eller forklarer gjennom ulike medier

● videreutvikle egne muntlige og skriftlige tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger

● utforske og presentere innhold, form og formål i spill, film og musikk

● reflektere over variasjon i tenkesett, kommunikasjonsmønstre og samhandlingsformer i den virtuelle og virkelige verden

● skape digitale produkter som kombinerer ulike medietyper

● utforske og sammenligne språkbruk og virkemidler i ulike medier og sammenhenger

● utforske og reflektere over hvordan synsvinkel og avsender kan påvirke et budskap

● presentere selvvalgte interesse områder

● gjøre rede for egen rolle i ulike medier og reflektere kritisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre på nett

● bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte og følge regler for personvern og opphavsrett

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Repetisjon/refleksjon

rundt emna vi har jobba med

på 10.trinn

Fordjuping:

Repetisjon av tema  - førebuing

Munnleg:

Skriftleg:


