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Tittel: Facebook (2011) – Engelsk 10. trinn 
 
Kort beskrivelse: 
 
Richard, who is running a radio show, is talking to Sana and Steinar about friends – Facebook friends 
and other friends. Richard then plays a recording of a man who called in to the show to give his 
opinion on Facebook. After listening to this opinion, Sana and Steinar talk about their Facebook 
friends. 
 

Some words you might be wondering about: 
Mutual – gjensidig 
Access to – tilgang til 
To relate to – å forholde seg til 
 
Oppgaver for refleksjon/diskusjon/samtale 
 

1. This conversation might seem a bit outdated. Is this relevant for today’s teenagers? Why? 
Why not? 

2. If you were to discuss Facebook, what would you say? 
3. Are there other social platforms that you rather use? Why? Give examples and explanations. 
4. What do you think about Facebook and the kinds of things people say and do on Facebook 

and the internet? 
5. Discuss some possible effects of treating Facebook friends as real friends. 

 
 
Kompetansemål: 
Muntlig kommunikasjon  
 

• velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet 
• forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner 
• vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til 

enkeltindivider og grupper av mennesker 
• forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner 
• lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner  
• uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon 
• uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner 
• innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og 

følge opp innspill 
• bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøyning og ulike setningstyper i 

kommunikasjon  
• forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon 

 
Kultur, samfunn og litteratur  
 

• drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og 
Norge samtale om og formidle aktuelle og faglige emner 

 


