
Dette er E1
Engelsk SF



1. Kjerneelementer: 

• Språklæring

• Kommunikasjon

• Møte med engelskspråklige tekster

2. Dybdelæring: 
«Færre emner elevene skal kommunisere med flyt, presisjon og 
sammenheng OM»

3. Tverrfaglighet: 
Demokrati og medborgerskap og Folkehelse og livsmestring

4. Verdigrunnlag:
• Identitet og kulturelt mangfold

• Kritisk tenkning og etisk bevissthet

• Skaperglede, engasjement, utforskertrang

• Demokrati og medvirkning

• Ny læreplan = nye læremidler. 

• Når vi starter konseptutviklingen av et læreverk så er det læreplanen, 
pedagogisk og didaktisk forskning og elevgruppen som er vår rettesnor. 

• I tillegg har de ovennevnte 4 temaene vært viktig: Kjerneelementer, 
dybdelæring, tverrfaglighet og fagets verdigrunnlag. Altså ikke bare 
kompetansemålene.

• Å utvikle et læremiddel er en lang prosess. Kompetansemål endres underveis 
og manus deretter. At «engelskspråklige medier rolle i den globale verden» og 
«forvalte egen digitale identitet og respektere andres i tråd med gjeldende 
regelverk» plutselig var UTE og Folkehelse og livsmestring INNE innebar at vi 
måtte endre strukturen over juleferien.

Fokus på det nye i engelsk i fagfornyelsen



Hvordan møter E1 fagfornyelsen?

• Tematiske introduksjonsartikler
• Et bredt utvalg autentiske tekster fra hele den engelskspråklige 

verden
• Hjelp til metodisk bearbeiding av ulike teksttyper
• Trening i å vurdere og anvende kilder i egen kommunikasjon
• Steg-for-steg kurs med modelltekster

Hva er det nye som er gjort? 

• Det er det vi vil vise i denne presentasjonen av vårt nye læremiddel for fellesfaget 
engelsk på vg1, studieforberedende utdanningsprogram.

• Til venstre ser dere hva vi mener kjennetegner E1.



Struktur: 4 emner + kursdel

Læremiddelet har en 5-delt struktur: 4 emner og en 
kursdel.

De fire emnene er:
1. Who Are You?
2. English Everywhere
3. Culture and Diversity
4. Citizenship

• Som dere kanskje kan se av titlene er kapittel 1 og 4 
direkte svar på de tverrfaglige målene om folkehelse og 
livsmestring og demokrati og medborgerskap. De andre 
to er gamle kjenninger og svarer på to «innholdsmål» 
blant kompetansemålene. 

• Morten Mørland står for tegningen som åpner hver del i 
E1. Han er en prisvinnende nordmann bosatt i 
Storbritannia og jobber til daglig som political cartoonist
for The Times, The Sunday Times, The Spectator og VG). 
og har tolket kapittelemnene for oss.

• Det visuelle er viktig i E1. 
• Læremiddelet skal være innbydende og vi håper at 

tegningene treffer elevene. 
• Tegningen er hans tolkning av emnet og kan fungere 

som inngang til temaet og diskusjon og utforsking av 
det.



Fire introduksjonsartikler 

• De fire emnene åpner med en spesialskrevet tekst for elever 
i norsk skole. Teksten er skrevet av en ekspert som kan 
spenne opp det store lerretet for elevene våre, hjelpe dem å 
forstå problemstillingene og se sammenhengene. 

• Teksten fungerer også som en introduksjon til de 
påfølgende autentiske tekstene. 

• Introduksjonsartikkelen er også skrevet som en modelltekst. 
Den modellerer å skrive «nyansert, presist med flyt, struktur 
og sammenheng», «tilpasset formål, mottaker og situasjon» 
og den anvender relevante kilder og refererer til dem på 
korrekt måte. 

• Den modellerer en potensiell eksamensbesvarelse.

Tekstene er skrevet av:

• Emma Clare Gabrielsen (Journalist i DN)

• Kristin Bech (Professor UiO)

• Øivind Bratberg (Førstelektor UiO)

• Henrik Syse (Forsker PRIO/Nobelkomiteen)



Autentiske tekster fra hele den engelskspråklige verden

• Foruten kursdelen, som utgjør Chapter 5, og 
introduksjonsartiklene, er alle tekstene autentiske. De er 
rettighetsklarerte fremmedtekster hentet fra den 
engelskspråklige verden, og dere kan velge og vrake etter 
interesse og nivå. Sammen med introduksjonsartikkelen 
legger disse til rette for dybdelæring – å se sammenhenger 
mellom emnene.

• I utvalget av fremmedtekster har vi lagt vekt på å tilby 
variasjon i teksttype, vanskelighetsgrad, geografi, kjønn og 
publikasjon. Temaene og tekstene skal være relevante for 
16/17-åringene og skape motivasjon til «utforsking» av 
teksttyper og temaer knyttet til kapitlets emne. De er også 
valgt for å sørge for inkludering, både med tanke på for 
eksempel kjønnsidentitet, elevers ulike bakgrunn og 
identitet – dette for å illustrere at vår forståelse av verden 
er kulturavhengig.

• Eksemplet her er et videospill: et konkret resultat av 
ordlyden i de nye kompetansemålene. Det er fullt mulig å 
lære om livsmestring og identitet med utgangspunkt i dette. 
Autentiske online-gaming-situasjoner hvor du må 
respondere umiddelbart, krever også nytt ordforråd og evne 
til å kommunisere.

• En forutsetning er naturlig nok at elever og lærere benytter 
PC og tilgang til andre læringsressurser som film, musikk og 
spill sammen med læremiddelet. 



Practice: Receptive skills og productive skills

Gode oppgaver til tekstene er avgjørende. Oppgavene er 
utviklet i tråd med didaktisk og pedagogisk forskning og av 
erfarne lærere. 

I E1 er oppgavene delt i to: først fokus på å utvikle elevens 
receptive skills, dernest deres productive skills. I sistnevnte 
oppfordres eleven til «kreativitet og skaperglede».

1. Først, metodisk analyse av fremmedteksten og hvordan den 
modellerer god kommunikasjon - gjennom spørsmål til 
eleven om Content, Language og Structure

2. Dernest, egenproduksjon i Over-to-You. Produser selv 
muntlig eller skriftlig om dette emnet. Her henviser vi 
konsekvent til kursdelen, hvor eleven finner støtte og hjelp.



5: Steg-for-steg kurs

• Elevene skal selv vurdere egnede læringsstrategier. Bra. Det 
legger vi opp til i oppgave-stoffet. Men de ønsker også 
konkrete eksempler på hvordan det kan gjøres. De er 16 år. 
De har andre fag de også vil lykkes i. Og et liv ved siden av 
skolen. 

• Derfor tilbyr vi 17 konkrete steg-for-steg kurs i de mest 
grunnleggende ferdighetene elevene trenger i faget, i 
hverdagslivet, på eksamen og i videre studier og arbeidsliv. 

• Disse har felles struktur, med steg-for-steg instrukser, 
modelltekster og øvingsoppgaver. 

• Sistnevnte er fine om lærer ønsker å angripe faget omvendt 
vei – det vil si ikke ta utgangspunkt i et tema fra et kapittel, 
for eksempel Social Media and Public Shaming eller The 
Power of Algorithms, - men hvordan holde en god 
presentasjon eller hvordan velge riktige kilder eller henvise 
til dem på en korrekt måte.



Målrettet eksamenstrening

• E1 legger vekt på å trene eleven i å anvende de tekstene de 
har jobbet med som kilder inn i egne besvarelser. Derfor 
avsluttes hvert emne med å modellere eksamensoppgaver.

• Vi ønsker ikke å overfokusere på eksamen, men å vise 
elevene hvordan de kan forberede seg til engelskeksamen. 
«Er det vi jobbet med i oktober relevant? Hvordan?»

• Formålet vårt er å

1. Vise relevansen av arbeid gjennom hele året – og med det 
øke motivasjonen

2. Eksemplifisere hvordan tekstene elevene leser/ser kan 
anvendes i egen eksamensbesvarelse  

Eksamensoppgavene er modellert på gammel ordning. Vi skulle 
gjerne visst mer om eksamen før vi lagde E1.



Digitalt alternativ

I Skolestudio kan du som lærer:
• Søke på tvers av fag og trinn

• Dele læringsmoduler med kollegaer

• Endre og gjøre tilpasninger på innholdet

• Finne eksempler på innhold i alle fag

• Finne aktuelt og tverrfaglig innhold

• Differensiere innhold til hver enkelt elev

• Se hva eleven har gjort

• Vi utvikler også E1 som et heldigitalt læremiddel i Skolestudio, Gyldendals 
digitale læringsmiljø. 

• Gyldendal har alltid ønsket å ligge i front på det digitale. 

• Salaby, et digitalt læringsunivers for barneskolen, ble lansert tilbake i 2009, 
og er i løpet av 10 år blitt det største læremiddelet i norsk skole med 
350.000 betalende brukere. 

• Multi Smart Øving ble lansert i 2014, et adaptivt produkt som gir 220.000 
elever tilpasset opplæring innenfor matematikk på barnetrinnet. 

• I tillegg har vi utviklet Smart Tavle, Smart Vurdering, og Smartbok. 

• Nå samles alle produktene i Skolestudio. 



Hvor digital vil du være?

1. Papirbok + Skolestudio
2. Smartbok + Ressursbank i Skolestudio
3. Skolestudio

Det mener vi i Gyldendal skal være opp til 
den enkelte lærer. 

E1 vil finnes som bok, Smartbok eller som 
et helt nytt produkt, et heldigitalt 
læremiddel i Skolestudio.

For de som velger å bruke bok vil vi gi 
gratis tilgang til deler av Skolestudio, hvor 
støttende digitalt innhold tilbys i form av 
en ressursbank.



I Skolestudio skaper du ditt personlige læremiddel

Skolestudio gir lærer fleksibilitet
• Ferdige undervisningsopplegg kan enkelt tilpasses individuelle behov (nivå og interesse)
• Eget innhold kan skapes med bruk av våre verktøy
• Styr progresjon og rekkefølge på emner selv

Skolestudio gir elev oversikt over
• fagstoffet
• egen produksjon
• egen læring   

For lærere og elever i engelsk på vg1/SF, mener vi at dette er det beste med Skolestudio.



Takk for at du ønsket å bli bedre kjent med E1, 
vi håper du vil vurdere oss når du skal velge 

nytt læremiddel i engelsk!
Noe du lurer på? Kontakt oss på mari.guren@gyldendal.no

mailto:mari.guren@gyldendal.no
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