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Blueprint är vårt läromedel för Engelska 5, 6 och 7. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writers
Workshop och Speaker's Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det
engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen.Läs

merBlueprint – Engelska 5, 6 och 7Den nya ämnesplanen har äntligen kommit i kapp Blueprint. Ett av de
övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som nu står i den nya

ämnesplanen för engelska, nämligen att "kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika
sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv". Texterna i Blueprint
är valda med syftet att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva

– ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. Blueprint tänjer på gränserna. Och eleverna gillar det.Serien
Blueprint ger dig det stöd du behöver för att engagera eleverna i engelskundervisningen. Eleverna får gång på
gång testa sina attityder och värderingar i sammanhang som utvecklar dem såväl språkligt som personligt.

Film, reklam, musik och populärkultur hör till elevernas vardag och utgör också en stor del i
Blueprint.Blueprint ger dig frihetLärare som använder Blueprint gillar att den är så öppen att arbeta med. Du

kan välja och vraka bland kapitlen, här finns många öppningar att arbeta vidare med, till exempel film.
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