
 
 

 

 

GROUP TASK: 

 

You have now seen how it is possible to work with illustrated literature to address the 

interdisciplinary topic health and life skills. Next, you are going to work in groups and do the 

same for the interdisciplinary topic democracy and citizenship: 

1. Open the template (word document) shared in the main room chat and save it to your 

computer. 

2. Pick a text that you think is suitable for addressing the topic. 

3. Choose a different subject that would be appropriate to link to English for working 

with this text and topic. 

4. Design a lesson plan, including resources, competence aims, learning objectives, 

activities, and assessment. We recommend that one person shares their screen with the 

rest of the group. This person writes into the document, saves it along the way, and 

sends it when you are finished. Remember to include the grade/form your plan is 

intended for in the document title. 

5. Send your lesson plan to  kjersti.odegaard@inn.no (småtrinn, lower and upper 

secondary), kjell.evensen@inn.no (mellomtrinn) 

 

You have 60 minutes to work with the task – send it and return to the main Zoom room at 

11.45 

 

Lesson plan 5th grade: 

Resources: Skolen from Cappelen Damm: A text about Nelson Mandela 

Competence aims:  

Fra Fagfornyelsen 

Samfunnsfag, etter 7. trinn:  

• samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis 
menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land 

• drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, 
og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme 
og diskriminering 

• reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte 
og samfunn kan handtere konfliktar 
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Engelsk, etter 7. Trinn: 

• lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede og autentiske tekster 

• utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den 
engelskspråklige verden og i Norge og reflektere over identitet og 
kulturell tilhørighet 

• lese og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert 
selvvalgte tekster 

 

Learning objectives:  

Know who Nelson Mandela was and his historical role in the fight against apartheid 

• 5 facts about NM 

Activities: Talk, discuss, read, compare, film, mindmap, Q and A 

Assessment:  

Retell at least 5 facts about NM, use Q and A with learningpartner 

 

Fra Fagfornyelsen: 

Samfunnsfag: Elevane viser og utviklar kompetanse når dei undersøkjer og 

presenterer samfunnsfaglege spørsmål, reflekterer over moglege svar på 

spørsmål om fortid, notid og framtid og vurderer korleis ulike kjelder kan gi 

ulik informasjon. 

 

Engelsk: Elevene viser og utvikler kompetanse i engelsk på 5., 6. og 7. trinn 

når de leker og utforsker språket, når de leser med flyt og forståelse og 

uttrykker seg i muntlige og skriftlige tekster om ulike samfunn i den 

engelskspråklige verden.  

 

Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at 

elevene kan bruke veiledningen for å utvikle leseferdigheter, 

skriveferdigheter og muntlige og digitale ferdigheter i faget. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


