Kritisk refleksjon

Tittel:
Fag:

THUG LIFE
Engelsk

Trinn:

9

Estimert tid:

2. timar

Dato:

28.-29.09.2020

Overordna del av læreplanen: «1.3 Kritisk tenking og etisk bevisstheit. Skolen skal bidra til at elevane blir nyfikne og stiller
spørsmål, utviklar vitskapleg og kritisk tenking og handlar med etisk bevisstheit.»
Dialogisk praksis: Lenke til 18 punkt
Dei fire ferdigheitene.
Desse punkta har eg fokusert på i dette undervisningsopplegget:
Logiske/språklege
X
Skriv inn punkta her:
Kreative
X
Ansvarlege
X
•
Eg lytter til kva dei andre seier
•
Eg tek andre si interesse og spørsmål på alvor
Metakognitiv
x
•
•
•
•
•
•
•
•

Eg unngår avsporingar og andre distraksjonar i løpet av aktiviteten
Eg utrykkjer meiningane og tankana mine på ein tydeleg og sikker måte
Eg viser engasjement for aktiviteten
Eg klarer å argumentera for eigne synspunkt og meiningar
Eg stiller spørsmål til dei andre gjennom dialogen
Eg gjer andre tid til å tenkja i løpet av samtalen
Eg prøver å forstå kva den andre eigentleg meiner
Eg spør andre kvifor dei meiner det dei gjer

Kjerneelement
Tverrfagleg tema
Kompetansemål

Grunnleggjande ferdigheiter

Møte med engelskspråklige tekster
Kommunikasjon
Demokrati og medborgerskap
Folkehelse og livsmestring
•
•

utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den engelskspråklige verden
utforske og videreformidle innhold i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier knyttet til egne
interesser
• stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner
• lese, tolke og reflektere over engelskspråklig skjønnlitteratur, inkludert ungdomslitteratur
Å kunne lese
Munnlege ferdigheiter
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Vurdering:

Ressursar:

Omgrep:

Eigenvurdering
Kvarandrevurdering

Filmen «The Hate U Give»

Grundig gjennomgang av kriterier
for dialog.

The Hate U Give | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX

Racial profiling
Black lives matter
Activist
Riot
Movement
Ethnic background

Elevane er med på å velje ut tre
kriterier for dialog vi skal ha ekstra
fokus på. Dei vurderer seg sjølv og
kvarandre særskilt utifrå desse.

Boka «The Hate U Give» av Angie Thomas

Vi tek desse opp igjen i fagsamtaler
etter vi har sett filmen.

https://edition.cnn.com/2018/05/11/us/everyday-racial-profiling-consequences-trnd/index.html

https://teachingkidsnews.com/2020/06/09/black-lives-matter/

Desse er synlege i
klasserom, på OneNote,
i tekstar vi les. Vi tek dei
aktivt i bruk heile tida.

https://allpoetry.com/The-Rose-That-Grew-From-Concrete
https://youtu.be/mQ8TXGzgXIo
Eigenproduserte spørsmål frå elevane sjølv som utgangspunkt for samtale.
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