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GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og
engelsk på grunnleggende nivå. GRIP presenterer fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne
deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, og boken er rikt
illustrert.
GRIP 2 Engelsk Grunnbok dekker kompetansemålene etter 7. trinn i Fagfornyelsen (LK20) og ivaretar også
forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring, modul 3GRIP 2 Engelsk Grunnbok tar
utgangspunkt i et globalt syn på engelsk språk og litteratur. Dette perspektivet gjenspeiles i tekstutvalget og
i de muntlige oppgavene som følger hvert kapittel. Læreverket ser også til historiske hendelser for å
formidle kunnskap om mangfoldet i engelsk språk og kultur. Flerspråklighet som ressurs og praktisk
språkbruk veier tungt i GRIP 2 Engelsk-universet.
GRIP 2 Engelsk Grunnbok, d-bok er en digital utgave av grunnboken. Alle tekstene er lest inn og ligger
som lydstøtte i den digitale boken. På nettstedet finner deltakerne oppgaver til hvert kapittel.
Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Elwira Pajak og Annelén Takita Aspestrand Stenbakken har
alle erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Svendahl Kvam underviser ved Trondheim
Voksenopplæringssenter (TROVO), Grunnskole for voksne. Pajak jobber som rådgiver ved Nasjonalt
senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet. Aspestrand Stenbakken underviser
minoritetsspråklige gjennom sitt eget byrå Norsksonen.

2

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Ungdomstrinn | Engelsk

Grip 3 Engelsk Grunnbok, d-bok

Anne-Lise Svendahl Kvam, Elwira Pajak, Annelen Takita Aspestrand
Stenbakken

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211044099
245,Fagbokforlaget
2021
1

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og
engelsk på grunnleggende nivå.
GRIP presenterer fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn
fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, og boken er rikt illustrert.
GRIP 3 Engelsk Grunnbok dekker kompetansemålene etter 10. trinn i Fagfornyelsen (LK20) og ivaretar
også forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring, modul 4, og komptansemålene
(LK20) etter VG1 yrkesfag.
GRIP 3 Engelsk Grunnbok tar utgangspunkt i et globalt syn på engelsk språk og litteratur. Dette
perspektivet gjenspeiles i tekstutvalget og i de muntlige oppgavene som følger hvert kapittel. Læreverket
ser også til historiske hendelser for å formidle kunnskap om mangfoldet i engelsk språk og kultur.
Flerspråklighet som ressurs og praktisk språkbruk veier tungt i GRIP 3 Engelsk-universet.
Boken består av fem hoveddeler:English around the world (engelsk som verdensspråk)Encounters
(autentiske tekster skrevet av minoritetsspråklige)Fiction texts (skjønnlitterære tekster fra ulike
sjangre)Democracy and citizenship (demokrati og medborgerskap)Professional life (yrkesvalg og
arbeidsliv)Minigrammatikk og ordlister følger bakerst i boken.
GRIP 3 Engelsk Grunnbok, d-bok er en digital utgave av grunnboken. Alle tekstene er lest inn og ligger
som lydstøtte i den digitale boken. På nettstedet finner deltakerne oppgaver til hvert kapittel.
Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Elwira Pajak og Annelén Takita Aspestrand Stenbakken har
alle erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Svendahl Kvam underviser ved Trondheim
Voksenopplæringssenter (TROVO), Grunnskole for voksne. Pajak jobber som rådgiver ved Nasjonalt
senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet. Aspestrand Stenbakken underviser
minoritetsspråklige gjennom sitt eget byrå Norsksonen.
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Echo er et nytt og banebrytende læreverk for engelsk ungdomstrinn. Echo ser med friske øyne på den
engelskspråklige virkeligheten slik den utspiller seg verden over. Tekstutvalget er ryggraden i alle
læringsaktivitetene i Echo-universet.
Læringsaktivitetene og tekstutvalget er ordnet etter fire hovedtemaer: Identity, English Around the World,
Citizenship og Indigenous Peoples. Tekstsamlingen inneholder fiksjon med oppgaver knyttet til hver tittel,
sakprosa presenteres på nettressursen, alt i følge med varierte mulitimediale læringsaktiviteter.

Echo-universet bygger på fersk forskning særlig med tanke på vurderingspraksis og flerspråklighet som
ressurs i engelskundervisningen. En av Echos hovedforfattere, professor Tony Burner, deler sine
forskningsfunn om vurdering, og Burner viser også vei til beste vurderingspraksis og løfter frem de viktigste
endringene i fagfornyelsen.

Det pedagogiske rammeverket settes i sammenheng med elevenes hverdag og oppfordrer til deltakelse i
egen språklæring. I Echo er det enkelt å tilpasse læringsaktiviteter og tekstutvalg med tanke på
differensiering og tverrfaglig samarbeid.

Lærerverktøyet inneholder:
Echo texts in English d-bok med innlest lyd Undervisningsopplegg der du enkelt kan sortere etter tema,
kompetansemål, ferdighet, nivå og tverrfaglighet Planleggings- og vurderingstøtte Presentasjon av ny
læreplan i engelsk og høydepunkter fra lærerfaglig forskning biografisk register og bakgrunnstoff
Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum
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Echo er et nytt og banebrytende læreverk for engelsk ungdomstrinn. Echo ser med friske øyne på den
engelskspråklige virkeligheten slik den utspiller seg verden over. Tekstutvalget er ryggraden i alle
læringsaktivitetene i Echo-universet. Læringsaktivitetene og tekstutvalget er ordnet etter fire hovedtemaer:
Identity, English Around the World, Citizenship og Indigenous Peoples. Tekstsamlingen inneholder fiksjon
med oppgaver knyttet til hver tittel, sakprosa presenteres på nettressursen, alt i følge med varierte
mulitimediale læringsaktiviteter.
Echo setter flerspråklighet høyt og viser vei til god vurderingspraksis.

Echo-universet bygger på fersk forskning særlig med tanke på vurderingspraksis og flerspråklighet som
ressurs i engelskundervisningen. En av Echos hovedforfattere, professor Tony Burner, deler sine
forskningsfunn om vurdering, og Burner viser også vei til beste vurderingspraksis og løfter frem de viktigste
endringene i fagfornyelsen.

Det pedagogiske rammeverket settes i sammenheng med elevenes hverdag og oppfordrer til deltakelse i
egen språklæring. I Echo er det enkelt å tilpasse læringsaktiviteter og tekstutvalg med tanke på
differensiering og tverrfaglig samarbeid.

Nettressursen inneholder:
Echo Texts in English, d-bok med innlest lyd (autentisk lyd med tydelig uttale)Write On! skriveverktøy som
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ble Belma-prisvinner for 2019Speak Up! muntlige øvelser med mulighet for opptak av lyd og bilde Bibliotek
med tilgang til sakprosa og skjønnlitteratur Oppgaveressurs med varierte oppgaver
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Echo er et nytt og banebrytende læreverk i engelsk for ungdomstrinnet til fagfornyelsen (LK20). Echo ser
med frisk øyne på den engelskspråklige virkeligheten verden over og det rike tekstutvalget er ryggraden i
alle læringsaktiviteter i Echo-universet.
I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket Echo. Fullverdig, digital bok (d-bok) med
autentisk lyd og omfattende nettressurser for både lærer og elev.

Dette får du i Echo digitalt læreverk:
Echo Texts in English digital bok (d-bok med innlest lyd)Echo Texts in English lydbokEcho nettressurs
elevEcho nettressurs lærer
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Tony Burner, Christian Carlsen, Kevin Steinman
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Echo er et nytt og banebrytende læreverk for engelsk ungdomstrinn. Echo ser med friske øyne på den
engelskspråklige virkeligheten slik den utspiller seg verden over. Tekstutvalget er ryggraden i alle
læringsaktivitetene i Echo-universet. Læringsaktivitetene og tekstutvalget er ordnet etter fire hovedtemaer:
Identity, English Around the World, Citizenship og Indigenous Peoples. Tekstsamlingen inneholder fiksjon
med oppgaver knyttet til hver tittel, sakprosa presenteres på nettressursen, alt i følge med varierte
mulitimediale læringsaktiviteter.
Echo setter flerspråklighet høyt og viser vei til god vurderingspraksis.

Echo-universet bygger på fersk forskning særlig med tanke på vurderingspraksis og flerspråklighet som
ressurs i engelskundervisningen. En av Echos hovedforfattere, professor Tony Burner, deler sine
forskningsfunn om vurdering, og Burner viser også vei til beste vurderingspraksis og løfter frem de viktigste
endringene i fagfornyelsen.

Det pedagogiske rammeverket settes i sammenheng med elevenes hverdag og oppfordrer til deltakelse i
egen språklæring. I Echo er det enkelt å tilpasse læringsaktiviteter og tekstutvalg med tanke på
differensiering og tverrfaglig samarbeid.

Echo, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er
tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

Echo, d-bok har følgende funksjonalitet:
Utheving og notater
Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett

Lagre og skrive uthevninger og notater
Favorittmerke sider
Søke etter ord og fraser
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Write on!
Sjangerlære, engelsk 8-10
Haavard Fonneland Pettersen, Lindis Hallan
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Write on! er et heldigitalt læremiddel for elever på ungdomstrinnet. Læremidlet veileder elevene gjennom
alle faser av skriveprosessen og styrker elevenes skriftlige ferdigheter i faget. Write on! kan brukes både
hjemme og i klasserommet, av både lærer og elev. Ressursen består av fem moduler:Writing different
types of texts
Her finner elevene et skriveverktøysom hjelper dem med å kunne uttrykke seg skriftlig i engelsk. Modulen
har undervisningsfilmer som presenterer ulike sjangre, og elevene får tilgang tilforskjellige eksempeltekster
med innlest lyd. Deretter kan elevene velgeskriveoppgaver knyttet til hver sjanger.
Language bank
Elevene får veiledning om språkknyttet til de ulike skriveprosessene i Language bank. Her finner elevene
nyttiginformasjon om følgende tema: 1 Spoken and written English, 2 Finding the rightword, 3 Connecting
ideas, 4 Expressing opinions, 5 Grammar hotspots, 6Punctuation tips og 7 Checklists. Alletekster er støttet
med innlest lyd.
Preparing for the exam og What to do in the exam
Her får elevene råd og vink angående forberedelser til eksamen, samttips til hvordan man yte sitt beste i en
eksamenssituasjon. Tekstene som inngår i modulene er støttet med innlest lyd.
Timeline
Tidslinjen gir elevene et innblikk iulike epoker, forfatterskap og litterære verk fra den
engelskelitteraturhistorien.
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Engelsk for ungdomstrinnet
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Going places er en nettressurs som har alt en engelsklærer kan ønske seg! Her finner du mengder med
digitalt læringsmateriell som gjør undervisningen spennende og variert. Going places passer til elever på
ungdomstrinnet.Going places består av tre moduler:
English around the world presenterer 11 engelskspråklige land med differensierte karttekster. Tekstene er
beriket med bildekaruseller, innlest tekst og differensierte interaktive oppgaver. For hvert land er det 5-9
sekvenser som omhandler temaer som for eksempel geografi, regionale aksenter, matretter og historie.
Sekvensene er beriket med bilder, innlest tekst og interaktive oppgaver. Noen land presenteres også med
lydintervjuer og lydfilmer.
Mini movies består av 47 filmer med engelskspråklige representanter fra Norwich i England, Dubuque og
Decorah i USA. Filmene varer mellom 1-5 minutter og er delt inn i tematiske kategorier. Det er utviklet
tilrettelagte oppgaver til hver film.
Picture this er en bildebank med muntlige og skriftlige oppgaver. Oppgaveformuleringene er åpne slik at
elevene får anledning til å arbeide med oppgavene uavhengig av hvilket nivå de befinner seg på. Bildene
og oppgavene er delt inn i tematiske kategorier.
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Crossroads 10A Lettlest (revidert), d-bok
Engelsk for ungdomstrinnet
Nina Wroldsen, Halvor Heger, Lindis Hallan
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Crossroads 10A Lettlest d-bok bygger i stor grad på intervjuer og opplevelser som er samlet gjennom
forfatternes reiser i den engelskspråklige verden. Mange av tekstene er derfor autentiske og gir et realistisk
bilde av verden vi lever i. Dgitalboka er delt inn i 8 kapitler: The Commonwealth of Nations, Living in the
English-speaking World, Explore, The Blue Planet, Changes, Expressions, William Shakespeare og We are
the Future. Varierte oppgaver og aktiviteter presenteres underveis.
Crossroads 10A Lettlest, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye
muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Crossroads 10A Lettlest, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Crossroads 9A Lettlest (revidert), d-bok
Engelsk for ungdomstrinnet
Nina Wroldsen, Halvor Heger, Lindis Hallan
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Crossroads 9A Lettlest d-bok bygger i stor grad på intervjuer og opplevelser som er samlet gjennom
forfatternes reiser i den engelskspråklige verden. Mange av tekstene er derfor autentiske og gir et realistisk
bilde av verden vi lever i. Dgitalboka er delt inn i 7 kapitler: The USA, Living in th USA, Move Your Body,
Film Magic, Both Sides of the Law, The Dream of America og Shadows of the Past. Varierte oppgaver og
aktiviteter presenteres underveis.
Crossroads 9A Lettlest, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som
ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for
elev og lærer. I den berikede utgaven finner du
innlest tekst gir lyd til elever som trenger støtte når de leser kapittelfilmer.Crossroads 9A, (rev.) d-bok, har
følgende funksjonalitet:
Lyd
Utheving og notater
Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
Lagre og skrive uthevninger og notater
Favorittmerke sider
Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Crossroads 8A Lettlest, d-bok bygger i stor grad på intervjuer og opplevelser som er samlet gjennom
forfatternes reiser i den engelskspråklige verden. Mange av tekstene er derfor autentiske og gir et realistisk
bilde av verden vi lever i. Dgitalboka er delt inn i 6 kapitler: The British Isles, Living In Britain, The Animal
Kingdom, Life is More than School, Mysteries og London. Varierte oppgaver og aktiviteter presenteres
underveis.
Crossroads 8A Lettlest d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som
ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for
elev og lærer. I den berikede utgaven finner du
innlest tekst gir lyd til elever som trenger støtte når de leser kapittelfilmer.Crossroads 8A Lettlest, d-bok
er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på
PC, Mac og nettbrett.
Crossroads 8A Lettlest, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Crossroads 10A (revidert), d-bok
Engelsk for ungdomstrinnet
Nina Wroldsen, Halvor Heger
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Crossroads 10A d-bok bygger i stor grad på intervjuer og opplevelser som er samlet gjennom forfatternes
reiser i den engelskspråklige verden. Mange av tekstene er derfor autentiske og gir et realistisk bilde av
verden vi lever i. Dgitalboka er delt inn i 8 kapitler: The Commonwealth of Nations, Living in the
English-speaking World, Explore, The Blue Planet, Changes, Expressions, William Shakespeare og We are
the Future. Varierte oppgaver og aktiviteter presenteres underveis.
Crossroads 10A, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og
den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Crossroads 10A, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Crossroads 9A (revisjon), d-bok
Engelsk for ungdomstrinnet
Nina Wroldsen, Halvor Heger
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Crossroads 9A d-bok bygger i stor grad på intervjuer og opplevelser som er samlet gjennom forfatternes
reiser i den engelskspråklige verden. Mange av tekstene er derfor autentiske og gir et realistisk bilde av
verden vi lever i. Digitalboka er delt inn i 7 kapitler: The USA, Living in th USA, Move Your Body, Film
Magic, Both Sides of the Law, The Dream of America og Shadows of the Past. Varierte oppgaver og
aktiviteter presenteres underveis.
Crossroads 9A d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i
teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev
og lærer. I den berikede utgaven finner du innlest tekst, interaktive oppgaver og kapittelfilmer.Crossroads
9A, d-bok (rev.), d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og
den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Crossroads 9A, d-bok (rev.), d-bok har følgende funksjonalitet:
- Lyd
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Crossroads 8A (revisjon), d-bok
Engelsk for ungdomstrinnet
Nina Wroldsen, Halvor Heger
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Crossroads 8A d-bok bygger i stor grad på intervjuer og opplevelser som er samlet gjennom forfatternes
reiser i den engelskspråklige verden. Mange av tekstene er derfor autentiske og gir et realistisk bilde av
verden vi lever i.Digitalboka er delt inn i 6 kapitler: The British Isles, Living In Britain, The Animal Kingdom,
Life is More than School, Mysteries og London. Varierte oppgaver og aktiviteter presenteres underveis.
Crossroads 8A, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og
den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Crossroads 8A, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Lyd
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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