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Kort beskrivelse: 
 
Thomas and Molly are discussing their relationship to electronic things, especially mobile phones. 
They talk about both positive and negative sides to using mobile phones. 
 
Words you might be wondering about: 
Miffed = irritert 
Wink = blinke 
Devices= enheter  
Oppgaver for samtale om innholdet /diskusjon rundt tema eller hendelser i teksten/refleksjon 
over tema 

1. Are there any electronic items that you are absolutely dependent on? If so, which items? 
Why do you need them so much? 

2. Imagine you were fifteen years old a few decades ago, when there were video games, 
computers or mobile phones. What would you spend your time on instead?  

3. What pros and cons do you see with mobile phones? Give reasons for your opinion.  
4. Are there situations or places where you think it is inappropriate or even should be 

prohibited to use mobile phones? Give reasons for your opinion.  
5. How can bullying through social media be prevented?  
6. Why do you think it is easier to correspond through different kinds of social media, like for 

example Facebook, than actually talk to people “face to face”? 
7. Is this text up to date when it comes to the use of mobile phones? Why? Why not? What 

would you include in a discussion about mobile phones today? 

Kompetansemål:  

Språklæring  
 

• bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i 
engelsk 

Muntlig kommunikasjon  
 

• velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet  
• forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner 
• forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner 
• 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 
 
 
 



 
Kultur, samfunn og litteratur  
 

• drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og 
Norge 

• samtale om og formidle aktuelle og faglige emner 
 

 

 


