
 

 

Year Plan E1 
When Topic Main LK20 aims Courses Assessment 
 Course introduction: 

“Welcome to English and E1”, 
“Using E1” 
 
Game: play “Chatter” 
 

    

August/ 
September/
October 

Chapter 1: Who Are You? 

 
 
 
 
 
 
 

 
1: Introductory article:  
“Who Do You Think You Are?”, by 
Emma Clare Gabrielsen 
 
2: Non-fiction: 
“Know Thyself” 
“Are You Man Enough” 
“The Power of Algorithms” 
“In Defence of Decency”  
 
3: Fiction: 
“Closure” 
“Texting” 
 
4: Documentary, feature film and 
game: 
“Amy” 
“Crazy Rich Asians” 
“What Remains of Edith Finch” 

  
 Bruke egnede strategier i språklæring, 

tekstskaping og kommunikasjon 

diskutere og reflektere over form, innhold og 
virkemidler i engelskspråklige kulturelle 
uttrykksformer fra ulike medier, inkludert 
musikk, film og spill 

gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og 
følge opp andres innspill i samtaler og 
diskusjoner om ulike emner 

lese, diskutere og reflektere over innhold og 
virkemidler i ulike typer tekster, inkludert 
selvvalgte tekster 

lese, analysere og tolke engelskspråklig 
skjønnlitteratur 

 

 
1 Reading strategies 
2 Expanding your vocabulary 
4 Being polite 
5 Recognising formality 
6 Structuring a sentence 
7 Structuring a paragraph 
13 Improving your pronunciation 
 
 

 
Preparing for the written 
and oral exam 



 

 

November/
December Chapter 2: English Everywhere 

  
1: Introductory article 
“English as a World Language”, by 
Kristin Bech 
 
2: Non-fiction: 
“Multilingualism” 
“Born a Crime” 
“We Should All be Feminists” 
 
3: Fiction: 
“Shakespeare” 
“More Time” 
“Hurricane Season” 
 
4: Film 
“Hunt for the Wilderpeople” 
 
5: Game 
“Snakes and Ladders” 

  
 beskrive sentrale trekk ved framveksten av 

engelsk som verdensspråk utforske og reflektere 
over mangfold og samfunnsforhold i den 
engelskspråklige verden ut fra historiske 
sammenhenger 

  
 bruke kunnskap om sammenhenger mellom 

engelsk og andre språk eleven kjenner til i egen 
språklæring 

  
 skrive ulike typer formelle og uformelle tekster, 

inkludert sammensatte, med struktur og 
sammenheng som beskriver, diskuterer, 
begrunner og reflekterer tilpasset formål, 
mottaker og situasjon 

 

 
8 Structuring a text 
9 Planning a text 
14 Giving Presentations 

 
Preparing for the written 
and oral exam 

January/ 
February Chapter 3: Culture and Diversity 

  
1: Introductory article 
“Politics and Cultural Diversity”, by 
Øivind Bratberg 
 
2: Non-fiction: 
“The Mindless Menace of Violence” 
“Fact File US” 
“Fact File UK” 
“For and Against Fox Hunting” 
 
3: Fiction: 

  
 lese, analysere og tolke engelskspråklig 

skjønnlitteratur 
  
 diskutere og reflektere over form, innhold og 

virkemidler i engelskspråklige kulturelle 
uttrykksformer fra ulike medier, inkludert 
musikk, film og spill 

  

 
3 Improving your listening skills 
15 Holding discussions 
10 Choosing sources 
16 Analysing poems and songs 
17 Approaching literature and 
films 

 
Preparing for the written 
and oral exam 



 

 

“The End of Something” 
“This is London” 
“Kiss” 
“Lesley” 
 
4: Film, TV-series and 
documentary: 
“Meeting the Enemy” 
“Thug Life” 
“The Watchmen” 
“Educating Greater Manchester” 
 
5: Game 
“Trivia Race” 

 lese og sammenligne ulike sakprosatekster om 
samme emne fra forskjellige kilder og kritisk 
vurdere hvor pålitelige kildene er 

 

March/April 
 
Chapter 4: Citizenship 
 

  
1: Introductory article 
“You Are a Citizen”, by Henrik Syse 
 
2: Non-fiction: 
“The Power of the #” 
“Public Shaming” 
 “Money Talks” 
“Crime and Punishment” 
“Rural and Urban Americans” 
“What on Earth is a Global Citizen” 
 
3: Fiction: 
“Coming Out” 
“Same Love” 
 

  
 diskutere og reflektere over form, innhold og 

virkemidler i engelskspråklige kulturelle 
uttrykksformer fra ulike medier, inkludert 
musikk, film og spill 

  
 lese og sammenligne ulike sakprosatekster om 

samme emne fra forskjellige kilder og kritisk 
vurdere hvor pålitelige kildene er 

 

 
11 Referring to sources 
12 Revising your text 

 
Preparing for the written 
and oral exam 

May/June Wrap up the year 
 



 

 

The skills-oriented competence aims are practiced in the tasks accompanying every text in addition to in our course section, Chapter 5. Here is 
an overview of where each competence aim is covered in the courses: 
 

Competence aim: Course: 

 bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon 

 

1 Reading strategies 
2 Expanding your vocabulary 
3 Improving your listening skills 
5 Recognising formality 

 bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping 
og samhandling 

 

10 Choosing sources 
11 Referring to sources 

 bruke mønstre for uttale i kommunikasjon 

 

13 Improving your pronunciation 
14 Giving presentations 
15 Holding discussions 

 lytte til, forstå og bruke akademisk språk i arbeid med egne muntlige og skriftlige 
tekster 

 

1 Reading strategies 
2 Expanding your vocabulary 
5 Recognising formality 
14 Giving presentations 
Holding discussions 

 uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og 
varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon 

 

2 Expanding your vocabulary 
4 Being polite 
9 Planning your text 
6 Structuring a sentence 
7 Structuring a paragraph 
8 Structuring your text 
12 Revising your text 



 

 

 gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i 
samtaler og diskusjoner om ulike emner 

 

3 Improving your listening skills 
14 Giving presentations 
15 Holding discussions 

 lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, 
inkludert selvvalgte tekster lese, analysere og tolke engelskspråklig skjønnlitteratur 

 

1 Reading strategies 
3 Improving your listening skills 
9 Planning your text 
6 Structuring a sentence 
7 Structuring a paragraph 
8 Structuring a text 
12 Revising your text 
16 Analysing poems and song 
17 Approaching literature and film 

 lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder 
og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er  

1 Reading strategies 
5 Recognising formality 

 bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte  10 Choosing sources 
11 Referring to sources 

 skrive ulike typer formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med 
struktur og sammenheng som beskriver, diskuterer, begrunner og reflekterer 
tilpasset formål, mottaker og situasjon  

5 Recognising formality 
9 Planning your text 
6 Structuring a sentence 
7 Structuring a paragraph 
8 Structuring a text 
12 Revising your text 
16 Analysing poems and song 
17 Approaching literature and film 

vurdere og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk 

 

12 Revising your text 




