BE THE CHANGE

BE THE CHANGE YOU
WISH TO SEE IN THE
WORLD - Ghandi

EN TVERRFAGLIG OPPGAVE OM VIKTIGE TEMAER RUNDT
BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG HVA VI KAN GJØRE FOR Å
BIDRA TIL EN BEDRE VERDEN I FREMTIDEN

HVA SKAL DU?
I dette tverrfagelige prosjektet skal du jobbe individuelt og
utvikle et hefte som tar for seg ulike områder som påvirker
verden og hvordan vi og andre lever i den. Heftet vil ha
fokus på bærekraftig utvikling og hvordan vi kan være
med på å gjøre verden til et bedre sted å bo for oss selv,
barna våre og alle andre i fremtiden.
Prosjektet vil gå over ca. 19-25 skoletimer. Det vil bli gitt
en individuell vurdering av heftet ved prosjektets slutt.

TIPS
Ønsker du å sikte mer
mot lav til middels
vurdering, kan du gjøre
en avtale med faglærer
om hvilke punkter
du kan kutte ut
eller forkorte.

HEFTET SKAL UTFØRES I HENHOLD TIL:
Forside: fullt navn, klasse, fag, oppgavetittel og
innholdsfortegnelse
Skrifttype: Calibri, Times New Roman, Arial eller
Helvetica
Skriftstørrelse overskrifter: 14-16
Skriftstørrelse brødtekst: 12
Linjeavstand: 1,5
Kildehenvisninger: På alle kilder brukt, utført i APA-stil

HEFTE
DU SKAL SKIVE OM FØLGENDE:
VERDENSØKONOMI
- Hvordan foregår verdenshandelen og hvem styrer den?
- Forklar verdensorganisasjoner innen handel:
WTO, IMF, Verdensbanken, OECD
- Hva konkret kan vi gjøre for å forbedre
verdenshandelen?

FATTIGDOM
- Hvordan vil du beskrive begrepet fattigdom?
- Forklar hva som ligger i begrepet fattigdomsgrense.
- Forklar forskjellen på ekstrem fattigdom og relativ
fattigdom.
- Fortell om tre årsaker til fattigdom.
- Hvorfor er noen land fattige og noen rike?
- Hvilke utfordringer møter man i kampen mot
fattigdommen?
- Hva kan vi gjøre for å bekjempe fattigdom?

BISTAND
Prøv å se alt
i lys av bærekraftig
utvikling. Reflekter
rundt dette ved hvert
hovedpunkt.

- Hva ligger i begrepet bistand?
- Fortell litt om norsk bistand: før og nå. Har noe endret
seg?
- Gi eksempler på tiltak som kan hjelpe
- Hvordan kan utviklingsland land komme seg ut av
fattigdom?
- Hvordan kan vi bidra til å forbedre levekårene i
utviklingsland?

UTDANNING
- Hvorfor er utdanning viktig i bekjempelsen av fattigdom?
- Hvem er det som bør få utdanning i et land og hvorfor?
- Hva kan vi gjøre for å styrke og gi rett utdanning til alle?

BÆREKRAFT
- Forklar hva FN’s bærekraftsmål går ut på
- Si litt om hva bærekraftig utvikling sosialt, økonomisk og
miljø er for noe
- Hva kan vi gjøre for å bidra til en bærekraftig utvikling i
verden?

VURDERING
VURDERING VIL BLI GJORT UT I FRA DIN EVNE TIL Å
- følge oppgaveteksten
- bruke relevant fagspråk
- ha rett korrektur og språk i teksten
- drøfte og reflektere
- hente stoﬀ fra ulike kilder i
arbeidet

- føre kildehenvisninger
- bruke egne formuleringer
- ha god utforming, oversiktlighet og
struktur
- bruke relevante bilder og figurer i
heftet

RELEVANTE
KOMPETANSEMÅL
KRLE
• innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange
kristne
• reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv
og død, rett og galt
• drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og
likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
• drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk
ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

SAMFUNNSFAG
• bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale
verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
• bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i
samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon
• reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale
og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
• skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne
konklusjonar og kjeldetilvisingar

• finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere
korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg
annleis
• drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk
og notidig perspektiv
• drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens
samfunn opnar for nye omveltingar
• lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og
samanlikne ulike land og regionar
• undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for
miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
• samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere
befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid
• kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene
mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling
• gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale
FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei
kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar
• beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale
økonomien

ENGELSK
• drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige
land og Norge
• forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner
• velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
• forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
• forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster
• lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige
emner
• bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving
• skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
• bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og
kommunikasjon
• kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra forskjellige kilder
på en etterprøvbar måte
• samtale om og formidle aktuelle og faglige emner

NORSK
• orientere seg i store tekstmengder på skjerm
og papir for å finne, kombinere og vurdere
relevant informasjon i arbeid med faget
• lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike
sjangere og medier på bokmål og nynorsk og
formidle mulige tolkninger
• skrive ulike typer tekster etter mønster av
eksempeltekster og andre kilder
• planlegge, utforme og bearbeide egne tekster
manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis
i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk
og tekst
• uttrykke seg med et variert ordforråd og
mestre formverk, ortografi og tekstbinding
• skrive kreative, informative, reflekterende og
argumenterende tekster på hovedmål og
sidemål med begrunnede synspunkter og
tilpasset mottaker, formål og medium
• integrere, referere og sitere relevante kilder på
en etterprøvbar måte der det er
hensiktsmessig
• forklare og bruke grunnleggende prinsipper for
personvern og opphavsrett ved publisering og
bruk av tekster

