New Flight 1–3
Berit Haugnes Bromseth og Lisbeth Wigdahl

Engelsk for ungdomstrinnet

New Flight Textbook 1, 2 og 3 inneholder alle åtte kapitler med forskjellige
temaer. Det er stort sett fire hovedtekster i hvert kapittel, som er merket A, B, C,
D. Disse har økende vanskelighetsgrad og ofte også økende lengde. I hvert
kapittel fins det også dikt, sanger, vitser, tegneseriestriper, bilder med
analyseoppgaver og annet småstoff.
I tillegg fins det fire «Extra reading»-tekster til hvert kapittel, som kan
brukes etter behov. To av disse er lagt bakerst i hvert kapittel i New Flight
Workbook. De er merket Extra reading A og B, og er ofte skjønnlitterære tekster.
De to siste er lagt bakerst i hvert kapittel i Teacher’s Book som
kopieringsoriginaler. Disse er merket Extra reading C og D, og er ofte mer
faktapregede tekster knyttet til temaet i kapitlet.

Temaoversikt og oversikt over hovedtekster New Flight Textbook 1–3:

New Flight 1

(8. trinn)

Chapter 1 Day by day (Skole og hverdagsliv)
A-text: First day (Novelle om første skoledag)
B-text: School life (Samtale mellom tre ungdommer om forskjeller mellom engelske
amerikanske og norske skoler)
C-text: Bradley’s tough spot (Utdrag fra en roman om en gutt som har problemer på
skolen)
D-text: That’s life! (Brev til en spalte i et ungdomsmagasin)
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Chapter 2 Our four-legged friends (Kjæledyr)
A-text: From Jim's diary (Utdrag fra dagboka til en gutt som ønsker seg et kjæledyr)
B-text: Only two were left (Novelle om en inuittgutt og hunden hans som er fanget på
et isflak)
C-text: A mini-history of cats (Artikkel om kattens historie)

Chapter 3 Two big cities (London og New York)
A-text: Tourists – watch out! («Skuespill» om en familie som blir svindlet av
gateselgere i London)
B-text: Find your way in London (Korte, informative tekster om kjente steder i
London)
C-text: Manhattan – the heart of New York (Artikkel om New York)
D-text: There's people and then there's people (Utdrag fra en roman om en ung
afroamerikansk gutt som vokser opp i Harlem i New York i 1970-årene)

Chapter 4 Eat and enjoy! (Høytider og mattradisjoner)
A-text: Surprise at the restaurant («Skuespill» om et ungt par som havner på en dyr
restaurant og bestiller noe de ikke vet hva er)
B-text: Holiday food and traditions (Korte «intervjuer» med personer fra
Storbritannia og USA om deres favoritthøytider og maten de spiser)
C-text: How to eat fried worms (Utdrag fra en roman om en gutt som inngår et
veddemål om å spise mark)
D-text: I'll have a hamburger … (Artikkel om hamburgerens historie)

Chapter 5 Just fantasy? (Tanker og litteratur fra fantasiens verden før og nå)
A-text: Just fantasy – or what? (Intervju med en folklorist om fantasifigurer og
gammel folketro)
B-text: The shoemaker and the elves (Gammel engelsk «folk tale»)
C-text: A visit to the fantasy world (Artikkel om fantasy og fantasiens verden)
D-text: Spider-Man (Utdrag fra romanen om Peter Parker som blir Spider-Man)
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Chapter 6 What an idea! (Oppfinnelser, teknologi og design)
A-text: Inventors and their ideas (Kort artikkel om noen morsomme oppfinnelser)
B-text: Just like flying («Skuespill» om den første turen med et damplokomotiv i
England i 1825)
C-text: Mary Quant – the queen of mini-skirts (Artikkel om Mary Quant og
miniskjørtet)
D-text: The great gum machine (Utdrag fra Roald Dahls Charlie og
sjokoladefabrikken)

Chapter 7 Watch out! (Uønsket atferd og kriminalitet)
A-text: Here is the news! (Utklipp fra en engelsk avis om butikktyver, mobbing,
«hooligans» og andre problemer)
B-text: The girls (Utdrag fra en roman om en jente som blir utestengt og mobbet av
en venninnegjeng)
C-text: A sad day at Columbine High School (Artikkel om tragedien på Columbine
High School)
D-text: The pearl ring (Utdrag fra en roman om en jente som stjeler en ring i en
butikk)

Chapter 8 Down under (Australia og New Zealand)
A-text: The land of the long white cloud (Artikkel om maoriene og New Zealand)
B-text: An Aussie in Norway (Intervju med en australsk ungdom som bor og går på
skole i Norge)
C-text: Exploring New Holland (Utdrag fra dagboka til en dekksgutt om bord på
Endeavour med James Cook under oppdagelsen av Australia)
D-text: The Ned Kelly story (Artikkel om Australias store sønn, den beryktede Ned
Kelly)
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New Flight 2

(9. trinn)

Chapter 1 When school’s out (Fritid for ungdom i Storbritannia og USA)
A-text: Dennis trades a stamp (Kort historie om en gutt som samler på frimerker)
B-text: No mon’, no fun? (Intervjuer med ungdom fra Storbritannia og USA om fritid
og pengeforbruk)
C-text: Chatting with “Mr Vallleyguy” (Utdrag fra en roman om en jente som
chatter med en ukjent gjennom internett)

Chapter 2 Native people (Urbefolkning i engelsktalende land)
A-text: The beginning (Legende om de første menneskene)
B-text: A winter in the valley (Utdrag fra en roman om en ung indianergutt)
C-text: There is more inside us than you people understand (Utdrag fra en roman
om en amerikansk jente som møter en ung aboriginer ute i ørkenen i Australia)
D-text: People of the land (Artikkel om maoriene)

Chapter 3 Sports (Sport)
A-text: Mail from the USA (E-post fra en norsk jente som besøker slektninger i
USA)
B-text: The big race (Novelle om en gutt som lar en annen vinne i en
svømmekonkurranse)
C-text: Football rules (Artikkel om fotballens historie)
D-text: Signing up for Manchester United (Utdrag fra David Beckhams biografi)

Chapter 4 People on the move (Immigrasjon før og nå)
A-text: The border of hope (Skildring av en natt der to unge meksikanere forsøker å
komme seg over grensen til USA)
B-text: From rags to riches? (Artikkel om immigrasjon til USA gjennom historien)
C-text: Land of Hope and Glory (Utdrag fra en roman om en ung jente som kommer
til Storbritannia fra Trinidad)
D-text: Jorvik, home of the Vikings («Brosjyre» om vikingene, deres liv og
tradisjoner og invasjonen av York)
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Chapter 5 Is there anybody out there? (Verdensrommet, UFOer, astrologi)
A-text: People of the third planet (Skuespill om et besøk fra en annen planet)
B-text: Close encounters? Cuttings from the press (Avisutklipp om UFOer)
C-text: What’s your star sign, dear? (Artikkel om astrologi)
D-text: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Utdrag fra Douglas Adams’ kjente
roman)

Chapter 6 That’s entertainment! (Underholdning)
A-text: The sugar and spice of your life (Skuespill om tv og underholdning)
B-text: Goon’s big night (Utdrag fra en roman om en gutt som drømmer om å bli
standupkomiker)
C-text: Harry Houdini – master of escape (Artikkel om Harry Houdini)
D-text: How to tell good guys from bad guys (Essay av John Steinbeck fra
fjernsynets spede begynnelse i USA)

Chapter 7 Fight for your rights! (Kampen for rettigheter)
A-text: The suffragette movement (Artikkel om suffragettene og kvinners kamp for
stemmeretten)
B-text: If you miss me at the back of the bus … (Artikkel om Rosa Parks og
bussboikotten i Montgomery, USA)
C-text: I have a dream (Utdrag fra Martin Luther Kings kjente tale)
D-text: Nelson Mandela’s Long Walk to Freedom (Utdrag fra Nelson Mandelas
selvbiografi)

Chapter 8 Here and there in the USA (Rundt omkring i USA)
A-text: The perfect vacation (Samtale mellom tre ungdommer som planlegger en
ferie i USA)
B-text: Surfin’ USA (Utdrag fra en roman om en gutt som besøker slektninger i
California og prøver surfing for første gang)
C-text: Living in the past (Intervju med en jente som er en del av Amish-samfunnet i
Pennsylvania, USA)
D-text: The USA – land of fantastic names (Artikkel om stedsnavn i USA og deres
opprinnelse)
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New Flight 3

(10. trinn)

Chapter 1 Say you’ll be there! (Vennskap og forelskelse)
A-text: What is friendship all about? (Utdrag fra en dagbok om vennskap og
forelskelse)
B-text: Love, oh love! (Artikkel om overtro knyttet til kjærlighet og romantikk)
C-text: Rainbow boys (Utdrag fra en roman om to unge homofile gutter)
D-text: Romeo and Juliet (Utdrag fra Shakespeares skuespill, balkongscenen)

Chapter 2 It’s a mystery to me (Spøkelser og andre mysterier)
A-text: The tower of London; the most haunted place in Britain? (Intervju med en
vakt i Tower of London)
B-text: An unsolved mystery: “Jack the Ripper” (Artikkel om mysteriet «Jack the
Ripper»)
C-text: Ghost walk (Novelle, spøkelseshistorie)
D-text: The open window (Novelle av Hector Hugh Munro om en ung dame som
liker å lure andre)

Chapter 3 On the edge (I faresonen)
A-text: King of the hill (Kort novelle om en ung gutt som har havnet på sykehuset
etter et dumt «stunt»)
B-text: Boot camps for bad boys? (Artikkel om vanskelig ungdom og fenomenet
«Boot camp»)
C-text: Go ask Alice (Utdrag fra dagboka til en ung jente som døde av overdose)
D-text: The doomed expedition (Artikkel om Robert Falcon Scott og den fatale
ekspedisjonen til Sydpolen)

Chapter 4 The British Isles (De britiske øyer)
A-text: Going north to bonnie Scotland (Artikkel om Skottland)
B-text: Fionn and the Scottish giant (Legende fra skotsk folkediktning)
C-text: Is Northern Ireland finally winning the peace? (Intervju med en nordirsk
kvinne om konflikten i Nord-Irland)
D-text: David Copperfield (Utdrag fra Charles Dickens roman)
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Chapter 5 A wonderful world – for how long? (Miljøvern)
A-text: Rosemary’s prayer (Bønn fra en ung jente om hva menneskene gjør med
naturen)
B-text: Global warming – causes and effects (Artikkel om global oppvarming)
C-text: Can I help you, dear planet? (Intervjuer med fem ungdommer om hva de
gjør for å hjelpe miljøet vårt)
D-text: A terrible decision (Utdrag fra Nevil Shutes roman om ettervirkningene etter
en atombombe)

Chapter 6 Our inner and outer selves (Kropp og selvbilde)
A-text: Christopher’s dream (Utdrag fra en roman om en ung autistisk gutt som
drømmer om å bli astronaut)
B-text: A sad visit (Utdrag fra en roman om en ung jente som besøker en venninne
som er under behandling for anoreksi)
C-text: Today’s protest is tomorrow’s trend (Artikkel om utvikling av moter fra
1950-årene og fram til i dag)
D-text: A day’s wait (Novelle av Ernest Hemingway om en ung gutt som tror han er
så syk at han vil dø)

Chapter 7 All work and no play? (Yrker og arbeidsliv)
A-text: Visiting the world of work (Intervjuer med personer som har forskjellige
yrker)
B-text: All work or all play? (Artikkel om arbeidernes historie)
C-text: Catch me if you can! (Utdrag fra Frank Abagnales selvbiografi)
D-text: Pygmalion (Utdrag fra skuespillet av George Bernard Shaw)

Chapter 8 English spoken here! (Den engelskspråklige verden)
A-text: Canada – essential facts and trivia (Artikkel om Canada)
B-text: How the camel got his hump («Fabel» av Rudyard Kipling)
C-text: The last British territories – exciting islands (Artikkel om noen spennende
øyer som fremdeles er under britisk herredømme)
D-text: And the winner is … English! (Intervju med en professor om engelsk som
verdensspråk)
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INNHOLD I NEW FLIGHT WORKBOOK 1-3
New Flight Workbook er inndelt i kapitler på samme måte som Textbook, og oppgavene er i
stor grad knyttet til de samme temaene. New Flight Workbook inneholder oppgaver i følgende
kategorier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Work with words er oppgaver som fokuserer på ordforråd
Grammar tar for seg forskjellige grunnleggende grammatiske emner
Listen er tematiske lytteoppgaver
Let’s talk er oppgaver der elevene får øvelse i å bruke språket muntlig
Let’s think fokuserer på engelsk som et indre språk til refleksjon og
tankevirksomhet
Let’s write er tematiske skriveoppgaver, korte tekster, ofte i praktiske
brukssjangre som for eksempel beskjed, invitasjon og liknende
Soundbox øver uttale av ord og fonetiske symboler
Find out more er forslag til tema-/prosjektoppgaver som for en stor del også
kan trene elevene i å bruke internett på en fornuftig måte

Det er generelt lagt vekt på å tydeliggjøre muligheten for bruk av digitale verktøy i arbeidet
med forskjellige typer oppgaver.
For bedre å kunne legge til rette for tilpasset opplæring er oppgavene delt i tre vanskegrader
og merket med fargekoder. Oppgaver det er ment at alle bør gjøre, er markert med alle tre
fargene. Slik blir nivåene tydelige og lette å identifisere og bruke for elever og lærere.

Innhold New Flight 1 Workbook
Chapter 1

Day by day

Grammatikk: To be, to do, to have i presens
Fonetikk:

Hvordan uttale sh og tch
De fonetiske symbolene /S/ og /tS/

Nyttige ord og uttrykk på skolen, hvordan presentere deg, nyttig å vite når du skal ringe noen, litt
matematikk
Chapter 2

Our four-legged friends

Grammatikk: Adjektiv og hvordan bøye dem
Verb i presens samtidsform
Fonetikk:

Hvordan uttale vokallydene i for eksempel hot og bird
De fonetiske symbolene /Á/ og /Æ:/

Ord om kjæledyr og gårdsdyr, hvordan uttrykke hva du liker og ikke liker
Chapter 3

Two big cities

Grammatikk: Flertall av substantiv
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Subjunksjonene who og which
Fonetikk:

Hvordan uttale th-lyden i for eksempel think og that
De fonetiske symbolene /T/ og /D/

Ord i byen, hvordan spørre om og forklare veien
Chapter 4

Eat and enjoy!

Grammatikk: Spørsmål og benektelse
Fonetikk:

Hvordan uttale vokallydene i for eksempel feel, it og the
De fonetiske symbolene /i:/, /I/ og /@/

Ord om mat, hva du sier på restaurant, hva du sier ved bordet
Chapter 5

Just fantasy?

Grammatikk: To be i fortid
Andre verb i fortid
Fonetikk:

Hvordan uttale den første lyden i for eksempel very og wet
De fonetiske symbolene /v/ og /w/

Ord fra fantasiens verden, hvordan uttrykke at du tror og ikke tror
Chapter 6

What an idea!

Grammatikk: Artiklene a og an
Eiendomsord
Fonetikk:

Hvordan uttale den første lyden i for eksempel you and just
De fonetiske symbolene /j/ og /dZ/

Ord om oppfinnelser, teknologi og design, å forklare hvordan ting fungerer, hvordan lese en
bruksanvisning, hvordan uttrykke år og datoer
Chapter 7

Watch out!

Grammatikk: Spørsmål og benektelse
Spørreord
Fonetikk:

Hvordan uttale vokallydene i for eksempel name og find
De fonetiske symbolene /eK/ og /aK/

Ord om kriminalitet og dårlig oppførsel, ord og uttrykk å bruke i diskusjoner, hvordan beskrive folk
Chapter 8

Down under

Grammatikk: Genitiv av substantiv
Fonetikk:

Hvordan uttale vokallydene i for eksempel moon, more og but
De fonetiske symbolene /u:/, /O:/ og /ö/

Ord om naturen og ville dyr, hvordan ta avskjed, ord og uttrykk fra Australia og New Zealand
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Innhold New Flight 2 Workbook
Chapter 1

When school’s out

Grammatikk: Repetisjon av substantiv i flertall
Kvantorene/mengdeordene some og any
Fonetikk:
Hvordan uttale ng-lyden i for eksempel thing
Det fonetiske symbolet for ng-lyden
Ord om hobbyer og fritidsaktiviteter, ord om bolig og møbler, hvordan foreslå å gjøre noe og
hvordan svare
Chapter 2
Native people
Grammatikk: Repetisjon av verb i presens
Repetisjon av verb i preteritum
Demonstrativer/pekeord
Fonetikk:
Hvordan uttale diftonglydene i for eksempel take, like, now og show
De fonetiske symbolene for diftonglydene i for eksempel take, like,
now og show
Ord om naturen, dyr og fisk, ord om kroppsspråk, ord og uttrykk tilknyttet urbefolkninger og
deres kulturer
Chapter 3
Sports
Grammatikk: Adjektiv og adverb
Adverb som uttrykker tid
Fonetikk:
Hvordan uttale vokallydene i for eksempel put og sure
De fonetiske symbolene for vokallydene i for eksempel put og sure
Ord og uttrykk knyttet til sport, hvordan uttrykke at du liker og ikke liker
Chapter 4
People on the move
Grammatikk: Verb i presens perfektum
Verb i preteritum perfektum
Verb i preteritum
Halespørsmål
Fonetikk:
Det fonetiske symbolet for trykk
Ord knyttet til reising, navn på land, ord om familie og familieforhold, hvordan uttrykke
forventninger, håp og omtanke
Chapter 5
Is there anybody out there?
Grammatikk: Repetisjon av ing-form i presens
Ing-form i preteritum
Når bruke artikkelen a/an
Fonetikk:
Hvordan uttale lydene i for eksempel church og jam
De fonetiske symbolene for lydene i for eksempel church og jam
Ord for ting du kan se på himmelen, hvordan uttrykke nysgjerrighet, undring og tvil
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Chapter 6

That’s entertainment!

Grammatikk: Modale hjelpeverb
Fonetikk:
Repetisjon av diftonglyder
Repetisjon av fonetiske symboler for diftonglyder
Ord og uttrykk fra underholdningsverden, forskjellige deler av et teater eller en kino, hvordan
bestille billetter til teater eller kino
Chapter 7
Fight for your rights!
Grammatikk: Verb i presens futurum
It is eller there is
Fonetikk:
Diverse fonetikkoppgaver
Ord og uttrykk knyttet til konflikt og rettferdig eller urettferdig behandling, hvordan uttrykke
frykt, bekymring og trøst
Chapter 8
Here and there in the USA
Grammatikk: Ing-form
Preposisjoner
Fonetikk:
Diverse fonetikkoppgaver
Hva du sier når du kjøper billetter eller reserverer hotellrom, å spørre om informasjon,
forskjeller mellom britisk og amerikansk engelsk
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