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 Young today 

Tverrfaglege tema:  

● Folkehelse og livsmeistring 
● Berekraftig utvikling 

Kompetansemål: 

● bruke engelsk munnleg og skriftleg i digital samhandling tilpassa formål, mottakar og situasjon 
● skape ulike typar munnlege og skriftlege tekster om sjølvvalde emne som prepresentere sjølvvalde interesseområde 
● senterar, fortel eller forklarer gjennom ulike medium 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

 

6 veker 

Bli kjend og trygge i gruppa 

 

- Bli kjend-aktivitetar 

- Hobbyar 

- Rollemodellar 

Intervju av medelevar 

 

Framlegg til fleirfagleg: 

 

Fordjuping: 

- Kven er dine rollemodellar og korleis 

påverkar dei deg? Er det gode rollemodellar?  

- Korleis kan ein sjølv vere ein god rollemodell? 

Forsking: 

 

Presentasjon (av valfri rollemodell eller 

hobby?) 

 

Dramatisering 
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 SoMe (Social Media) 

Tverrfaglege tema:  
● Folkehelse og livsmeistring 
● Demokrati og medborgarskap 
● Berekraftig utvikling 

Kompetansemål: 
● bruke engelsk munnleg og skriftleg i digital samhandling tilpassa formål, mottakar og situasjon 
● skape ulike typar munnlege og skriftlege tekster om sjølvvalde emne som presenterer, fortel eller forklarer gjennom ulike medium 
● reflektere over variasjon i tankesett, kommunikasjonsmønstre og samhandlingsformer i den virtuelle og verkelege verden 
● skape digitale produkt som kombinerer ulike typar medium 
● utforske og samanlikne språkbruk og verkemidlar i ulike medium og samanhengar 
● utforske og reflektere over korleis synsvinkel og avsender kan påvirke et budskap 
● gjere greie for egen rolle i ulike medium og reflektere kritisk over korleis eleven framstiller seg selv og andre på nett 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

 

 

6 veker 

- Refleksjon rundt SoMe som 

kjelde 

- Bli kjend med dei ulike 

kommunikasjonskanalane og 

kva dei er brukt til 

- Bevisstgjering - reklamer, 

anonymitet etc. 

- Grammatikk 

- Sjå dokumentar om SoMe og påverknad 

- Kafèdialog om positive og negative sider ved 

SoMe 

- Lage instruks 

Fordjuping: 

Korleis endrar tekst i sosiale medium seg når 

ein endrar mottakar/avsendar, sjølv om 

bodskapen er den same? 

Veggavis/ digital plakat av ein post frå eit 

sosialt medium 

 

PP-presentasjon 
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 Words 

Tverrfaglege tema:  

● Folkehelse og livsmeistring 
● Demokrati og medborgarskap 

Kompetansemål: 

● bruke engelsk munnleg og skriftleg i digital samhandling tilpassa formål, mottakar og situasjon 
● vidareutvikle egne munnlege og skriftlege tekster på bakgrunn av tilbakemeldingar 
● utforske og samanlikne språkbruk og verkemidlar i ulike medium og samanhengar 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

 

4-6 veker 

- Synonym 

- Antonym 

- Idiom 

- Fokus på å variere språket og utvide 

ordforrådet 

- Ordboksaktivitetar 

 

- Grammatikk? 

https://bogglesworldesl.com/  

 

Framlegg til fleirfagleg: 

 

Fordjuping: 

Finn idiom i t.d. songtekstar 

 

 

Skrive kort tekst, med andreutkast 

 

Prøve (omgrepa + døme) 

  

https://bogglesworldesl.com/
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Music 

Tverrfaglege tema:  

● Folkehelse og livsmeistring 
● Demokrati og medborgarskap 

Kompetansemål: 

● utforske og presentere innhald, form og formål i spill, film og musikk 
● bruke engelsk munnleg og skriftleg i digital samhandling tilpassa formål, mottakar og situasjon 
● skape ulike typar munnlege og skriftlege tekster om sjølvvalde emne som presenterer, fortel eller forklarer gjennom ulike medium 
● utforske og samanlikne språkbruk og verkemidlar i ulike medium og samanhengar 
● utforske og reflektere over korleis synsvinkel og avsendar kan påverke et bodskap 
● presentere sjølvvald interesseområde 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

 

6 veker 

- Musikk  

- Korleis ein får fram ulike bodskapar i 

musikk (samfunnskritiske tema, urett, miljø 

etc.) 

- Ulike tradisjonar i musikk 

- Ordval i songtekstar (lese mellom linjene, 

repetisjonar, synonym/antonym idiom, 

metaforar, etc.) 

- Korleis uttrykke ting som er vanskeleg å 

setje ord på gjennom musikk 

 

 

Framlegg til fleirfagleg: 

Engelsk - traditions? 

 

Fordjuping: 

Valfritt emne knytt til musikk 

(artist, song, sjanger etc). 

Podcast/talkshow 
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 Communication 

Tverrfaglege tema:  

● Folkehelse og livsmeistring 
● Demokrati og medborgarskap 
● Berekraftig utvikling 

Kompetansemål: 

● bruke engelsk munnleg og skriftleg i digital samhandling tilpassa formål, mottakar og situasjon 
● skape ulike typar munnlege og skriftlege tekster om sjølvvalde emne som presenterer, fortel eller forklarer gjennom ulike medium 
● reflektere over variasjon i tankesett, kommunikasjonsmønstre og samhandlingsformer 
● utforske og reflektere over kva synsvinkel og avsender kan påvirke et budskap i den virtuelle og virkelige verden 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

 

6 veker 

- Kommunikasjon på tvers av 

språk og kulturar 

- Korleis unngå misforståingar 

- Debatt 

 

Framlegg til fleirfagleg: 

Samfunnsfag - konflikthandtering? 

 

Forske: 

Kvifor vert det misforståingar når ein har ulik 

bakgrunn (språk, kultur, religion etc.)? Kan du 

finne ei slik konflikt? 

 

Lydfil/PP-presentasjon 

 

Debatt 
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 Sources + English speaking countries 

Tverrfaglege tema:  

● Demokrati og medborgarskap 
● Berekraftig utvikling 

Kompetansemål: 

● skape ulike typar munnlege og skriftlege tekster om sjølvvalte emne som presenterer, fortel eller forklarer gjennom ulike medium 
● bruke kjelder på en kritisk og etterretteleg måte og følge regler for personvern og opphavsrett 

 

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar  Vurdering 

 

 

 

6 veker 

- Kjeldekritikk 

- Kva er gode kjelder? 

- Engelsktalande land + ulike 

tradisjonar 

- Fake news 

 

Framlegg til fleirfagleg: 

 

Fordjuping: 

- Eit engelsktalande land og deira tradisjonar. 

Kva kjelder finn du? 

 

PP-presentasjon eller skriftleg arbeid 

 


