
Group: Ann Kristin Lena u.skole, Linda Vågå u.skole, Ingunn Lesja u.skole 

 

Tverrfaglig engelsk og samfunnsfag 

Demokrati og medborgerskap 

• Møte med engelskspråklige tekster 

• Språklæring 

• Demokratiforståing og deltaking 

• Samfunnskritisk tenking og sammenhenger 

 

 

Tekst: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian by Sherman Alexie 

 

Kompetansemål: 

- lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, 

inkludert selvvalgte tekster 
 

- utforske og videreformidle innhold i engelskspråklige kulturelle 

uttrykksformer fra ulike medier knyttet til egne interesser 
 

- utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre 

og mangfold i den engelskspråklige verden 
 

- uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og 

idiomatiske uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon 
 

- stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner 

tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner 
 

- utforske og reflektere over situasjonen til urfolk i den engelskspråklige 

verden og i Norge 
 

-  drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har 

påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk 
 

 



- Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre 

internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal 

politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd 

• reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og 
kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald 
 

Lesson plan 

• Å lese hele boka regner vi med tar 4 uker.  

Learning objectves  

•  Poverty and democracy. How to speak up and how to participate in 

society when you are poor. 

• Identity 

 

• Vi starter med introduksjon 163-166 i Stages 10. Vi fokuserer på 

identitet, urfolk, vennskap. 

• De skal ha i løpet av de 4 ukene ha gruppesamtaler der de forteller hva 

boka handler om på engelsk. 3-4 pr. gruppe. Lærer lager spm. fra boka 

slik at de er forberedt på hva de skal snakke om. 

• Bokrapport. Skriftlig innlevering. 

• Oppgave i samfunnsfag: Finne ut mer om hvordan den amerikanske 

urbefolkningen lever i dag. 

 

 

 


