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Democracy - Periode 1

Tverrfaglege tema:

● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:
● bruke sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon
● bruke strategiar i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
● bruke ulike digitale ressursar og andre hjelpemiddel i språklæring, tekstskaping og samhandling

● bruke sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon

● lytte til og forstå ord og uttrykk i variantar av engelsk

● uttrykke seg med flyt og samanheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpassa formål, mottakar og situasjon

● stille spørsmål og følgje opp innspel i samtaler om ulike emne tilpassa ulike formål, mottakarar og situasjonar

● følgje reglar for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur

● lese, diskutere og vidareformidle innhald frå ulike typar tekstar, inkludert sjølvvalde tekstar
● skrive formelle og uformelle tekstar, inkludert samansette, med struktur og samanheng som skildrar, fortel og reflekterer tilpassa formål,

mottakar og situasjonar
● bearbeide eigne tekstar ut frå tilbakemeldingar og kunnskap om språk

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering
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6 veker

Demokrati og medborgarskap

● «Black lives matter»

● Shadows of the past

● Discrimination and

segregation

● Changes

● Both sides of the law

● Aktuelle filmar:

○ “The Hate U Give”

● Lese og lytte
● Pugge nye ord og uttrykk
● Samtale
● Pararbeid
● Gruppearbeid
● Rollespel
● Tankekart
● Power-point
● Prosesskriving
● Sjå og diskutere film og filmsnuttar
● Lage film/lydfil

Dramatisering av case

Skriving etter film

Democracy - Periode 2

Tverrfaglege tema:
● Demokrati og medborgarskap

Kompetansemål:

● bruke ulike digitale ressursar og andre hjelpemiddel i språklæring, tekstskaping og samhandling

● bruke sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon

● uttrykke seg med flyt og samanheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpassa formål, mottakar og situasjon

● følgje reglar for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur

● stille spørsmål og følgje opp innspel i samtaler om ulike emne tilpassa ulike formål, mottakarar og situasjonar

● lese, diskutere og vidareformidle innhald frå ulike typar tekstar

● lese sakprosatekstar og vurdere kor pålitelege kjeldene er

● bruke kjelder på ein kritisk og etterretteleg måte
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● skrive formelle og uformelle tekstar, inkludert samansette, med struktur og samanheng som skildrar, fortel og reflekterer tilpassa formål,

mottakar og situasjon

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Demokrati og medborgarskap

Lov og rett

● Restorative Justice

● Capital Punishment

● Aktuelle filmar:

“The green mile”

“The Shawshank

Redemption”

● Lese og lytte
● Pugge nye ord og uttrykk
● Samtale
● Pararbeid
● Gruppearbeid
● Rollespel
● Tankekart
● Power-point
● Prosesskriving
● Sjå og diskutere film og filmsnuttar
● Lage film/lydfil

Diskusjonsoppgåver

Presentasjon av nyheitssak

The USA - Periode 3
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Tverrfaglege tema:

● Demokrati og medborgarskap
● Folkehelse og livsmeistring

Kompetansemål:

● bruke ulike digitale ressursar og andre hjelpemiddel i språklæring, tekstskaping og samhandling

● bruke sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon

● følgje reglar for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur

● lytte til og forstå ord og uttrykk i variantar av engelsk

● uttrykke seg med flyt og samanheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpassa formål, mottakar og situasjon

● stille spørsmål og følgje opp innspel i samtaler om ulike emne tilpassa ulike formål, mottakarar og situasjonar

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

USA:

● Styresett

● Historie

● Geografi

● New York

Filmtips:

● “Forrest Gump”

● “Hamilton - the

musical”

● Lese og lytte
● Pugge nye ord og uttrykk
● Samtale
● Pararbeid
● Gruppearbeid
● Rollespel
● Tankekart
● Power-point
● Prosesskriving
● Sjå og diskutere film og filmsnuttar
● Lage film/lydfil

● Presentere ein stat

● Skrivedag i engelsk
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Diversity - Periode 4

Tverrfaglege tema:
● Folkehelse og livsmeistring

Kompetansemål:

●

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Migrasjon:

● Leaving a country

behind

● Norwegians in America

● Border patrol

Teksttips:

● Amanda Gorman “The

Hill We Climb”

● “Funny in Farsi” i Echo

(prøveeks.)

● Lage slampoesi

● Lese og lytte
● Pugge nye ord og uttrykk
● Samtale
● Pararbeid
● Gruppearbeid
● Rollespel
● Tankekart
● Power-point
● Prosesskriving
● Sjå og diskutere film og filmsnuttar
● Lage film/lydfil

Skrive og presentere slampoesi - formidle ein

bodskap

Kafédialog

Fagsamtale

Skriving av lesarinnlegg eller dagboktekst
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Life and death - Periode 5

Tverrfaglege tema:
● Folkehelse og livsmeistring

Kompetansemål:

● bruke ulike digitale ressursar og andre hjelpemiddel i språklæring, tekstskaping og samhandling

● følgje reglar for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur

● bruke sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon

● uttrykke seg med flyt og samanheng med eit variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpassa formål, mottakar og situasjon

● stille spørsmål og følgje opp innspel i samtaler om ulike emne tilpassa ulike formål, mottakarar og situasjonar

● lese, diskutere og vidareformidle innhald frå ulike typar tekstar
● lese sakprosatekstar og vurdere kor pålitelege kjeldene er
● bruke kjelder på ein kritisk og etterretteleg måte
● skrive formelle og uformelle tekstar, inkludert samansette, med struktur og samanheng som skildrar, fortel og reflekterer tilpassa formål,

mottakar og situasjon
● lese, tolke og reflektere over engelskspråkleg skjønnlitteratur

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering
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6  veker

Liv og død

Crime, murder, mysteries

True crime

Roald Dahl

● Lamb to the Slaughter

● Mystery room

● Lese og lytte

● Pugge nye ord og uttrykk
● Samtale
● Pararbeid
● Gruppearbeid
● Rollespel
● Tankekart
● Power-point
● Prosesskriving
● Sjå og diskutere film og filmsnuttar
● Lage film/lydfil

Småskriving med peer review

Rollespel/Film med utgangspunkt i “Mystery

room”

Sustainability - Periode 6

Tverrfaglege tema:
● Berekraftig utvikling

Kompetansemål:

● bruke ulike digitale ressursar og andre hjelpemiddel i språklæring, tekstskaping og samhandling

● følgje reglar for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur

● bruke sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon

● uttrykke seg med flyt og samanheng med eit variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpassa formål, mottakar og situasjon

● stille spørsmål og følgje opp innspel i samtaler om ulike emne tilpassa ulike formål, mottakarar og situasjonar

● lese, diskutere og vidareformidle innhald frå ulike typar tekstar
● lese sakprosatekstar og vurdere kor pålitelege kjeldene er
● bruke kjelder på ein kritisk og etterretteleg måte
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● skrive formelle og uformelle tekstar, inkludert samansette, med struktur og samanheng som skildrar, fortel og reflekterer tilpassa formål,

mottakar og situasjon

Anbefalt tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

● Taking care of the

environment

● Sustainability in the

clothing industry

https://www.hiof.no/fss/leringsr
essurser/grunnleggende-ferdig
heter/muntlig/lyttetekstar/engel
sk-10-trinn/

https://learnenglishteens.britis

hcouncil.org/magazine/fashion

https://www.ethicalconsumer.

org/fashion-clothing

● Fleire artiklar om

berekraftig mote og

etisk klesproduksjon

● Film: Thank You for the

Rain

● Lese og lytte
● Pugge nye ord og uttrykk
● Samtale
● Pararbeid
● Gruppearbeid
● Rollespel
● Tankekart
● Power-point
● Prosesskriving
● Sjå og diskutere film og filmsnuttar
● Lage film/lydfil
● moteshow eller reklamefilm

m/kommentering på engelsk
(berekraftig mote)

Fagdag - skriving

Fleirfagleg opplegg med samfunnsfag og

naturfag - Berekraft

https://www.hiof.no/fss/leringsressurser/grunnleggende-ferdigheter/muntlig/lyttetekstar/engelsk-10-trinn/
https://www.hiof.no/fss/leringsressurser/grunnleggende-ferdigheter/muntlig/lyttetekstar/engelsk-10-trinn/
https://www.hiof.no/fss/leringsressurser/grunnleggende-ferdigheter/muntlig/lyttetekstar/engelsk-10-trinn/
https://www.hiof.no/fss/leringsressurser/grunnleggende-ferdigheter/muntlig/lyttetekstar/engelsk-10-trinn/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/fashion
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/fashion
https://www.ethicalconsumer.org/fashion-clothing
https://www.ethicalconsumer.org/fashion-clothing

