
Årsplan engelsk 

 

Uke Tema fra Stairs Kompetansemål fra 
kunnskapsløftet 

Grunnleggende ferdigheter/momenter 
fra lokal læreplan 

Innhold/arbeidsmåter/evt 
praktiske aktiviteter/VFL/TO 
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Chapter one s. 
6-23. 
Back to School. 

 Identifisere 
situasjoner der det 
kan være nyttig eller 
nødvendig å kunne 
engelsk 

 Bruke det 
grunnleggende 
lydsystemet. 

 Bruke noen vanlige 
grammatiske 
strukturer, småord, 
enkle 
setningsmønstre og 
stavelser. 

 Sammenlikne noen 
sider ved levesett, 
tradisjoner og skikker 
i Norge og 
engelskspråklige land. 

 Bruke noen faste 
uttrykk som er 
vanlige i kjente 
situasjoner, både 
muntlig og skriftlig. 

 Samtale om sider ved 
barns dagligliv i noen 
engelskspråklige land. 

kunne rekketelle med ti og ti opp til 
hundre 
kunne telle fra én til hundre 
vite hva null heter 
kunne be noen om å sende mat ved 
bordet, fortelle at de er sultne og hva de 
vil spise 
kunne stille spørsmål og svare i presens, 
muntlig og skriftlig. 
kunne bruke det engelske lydsystemet til 
å lage enkle rim 
kunne tiltale en person på en høflig måte 
kunne stille spørsmål og svare i presens, 
muntlig og skriftlig 
kunne lage rim med engelske ord 

Workbook s. 5-19. 
 
Samtale om noen har brukt 
engelsk i sommerferien. 
 
 
Grammatikk: personlige 
pronomen. 



 
 

41  Høstferie   
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Chapter two 
s.24-43. 
It’s getting 
darker. 

 Forstå og bruke vanlige 
engelske ord og uttrykk 
knyttet til dagligliv, fritid 
og interesser, både 
muntlig og skriftlig 

 Bruke enkle muntlige 
fraser for å få hjelp til å 
forstå og bli forstått 

 Angi priser, mengder og 
størrelser 

 Finne likheter mellom ord 
og uttrykksmåter i 
engelsk og eget morsmål 

 Sammenlikne noen sider 
ved levesett, tradisjoner 
og skikker i Norge og 
engelskspråklige land 

 Bruke digitale verktøy for 
å finne informasjon og 
skape tekst 

 Skrive korte beskjeder og 
enkle setninger som 
beskriver, forteller og 
spør 

 Lage egne muntlige eller 
skriftlige tekster inspirert 
av engelskspråklig 
litteratur og barnekultur 

 

kunne navnene på de tolv månedene på 
engelsk. 
vite hvilken årstid hver måned hører til. 
vite at navnene på månedene hører til 
ordklassen substantiv. 
vite at månedene skrives med stor 
forbokstav. 
vite hva et substantiv er, at ordklassen 
heter nouns på engelsk  
kunne gi eksempler på ulike substantiv 

Workbook s. 20-34. 
 
Grammatikk: substantiv. 
 
Lære/repetere månedene på 
engelsk. 
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Chapter three s. 
44-63. Who am 
I? 

 Forstå betydningen av 
ord og uttrykk ut fra 
sammenhengen disse er 
brukt i. 

 Forstå hovedinnholdet i 
enkle muntlige 
framstillinger om kjente 
emner. 

 Uttrykke seg gjennom 
drama, rollespill og 
improvisasjon. 

 Bruke noen vanlige 
grammatiske strukturer, 
småord, enkle 
setningsmønstre og 
stavemåter. 

 Skrive korte beskjeder og 
enkle setninger som 
beskriver, forteller og 
spør. 

 Delta i framføring av 
engelskspråklige rim, 
regler, sanger og 
fortellinger. 

 Bruke ordbøker og andre 
hjelpemidler i egen 
språkopplæring. 
 

kunne sju nye kroppsord 
kunne bruke kroppsordene for å beskrive 
de fem sansene våre 
vite hva et verb er, kjenne igjen ord som 
hører til denne ordklassen og at den heter 
verbs på engelsk 
kunne bruke verb i vanlig presens for å 
fortelle om kroppsbevegelser 
kunne bruke spørreordene muntlig og 
skriftlig 
kunne skrive spørreordene riktig 
beherske vanlig flertallsform av 
substantiv, muntlig og skriftlig 
kunne de nye familieordene 
få kjennskap til flere adjektiv: tall, short, 
fat, thin, young og old 
kunne bruke spørreordene muntlig og 
skriftlig 
kunne skrive spørreordene 

Workbook s. 35-50. 
 
Grammatikk: verb. 
 
Korte skuespill. 
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Chapter five s.84-
105. Making 
plans. 

 Bruke det grunnleggende 
lydsystemet 

 Bruke noen muntlige fraser 
for å få hjelp til å forstå og bli 
forstått 

 Forstå betydningen av ord og 
uttrykk ut fra sammenhengen 
disse er brukt i 

 Sammenlikne noen sider ved 
levesett, tradisjoner og 
skikker i Norge og 
engelskspråklige land 

 Gi uttrykk for egne tanker og 
følelser med engelskspråklig 
litteratur og barnekultur. 

 Identifisere områder der 
han/hun har nytte av engelsk 

 Bruke noen vanlige 
grammatiske strukturer, 
småord, enkel 
setningsmønstre og 
stavemåter 

 Angi priser, mengder og 
størrelser 

 Bruke noen 
høflighetsuttrykk og delta 
i enkle dagligdagse 
dialoger 

 kunne ord som en forbinder med 
bymiljø. 

 bli kjent med og kunne navnet på 
noen gater og severdigheter i 
London. 

 kunne be om hjelp for å finne 
veien eller forklare andre hvor de 
skal gå. 

 lære hva et adjektiv er og at 
ordklassen heter adjectives på 
engelsk. 

 

Workbook s. 69-86. 
 
Grammatikk: adjektiv 
 
Lære fraser i dagligtale 
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Chapter four s.64-
83. Visit me. 

Uttrykke seg gjennom drama, 
rollespill og improvisasjonBruke 
det grunnleggende lydsystemet 

 Bruke noen vanlige 
grammatiske strukturer, 
småord, enkle 
setningsmønstre og 
stavemåter 

 Bruke noen 
høflighetsuttrykk og delta 
i enkle dagligdagse 
dialoger 

 Bruke digitale verktøy for 
å finne informasjon og 
skape tekst 

 Sammenlikne noen sider 
ved levesett, tradisjoner 
og skikker i Norge og 
engelskspråklige land 

 Skrive korte beskjeder og 
enkle setninger som 
beskriver, forteller og 
spør 

 Gi uttrykk for egne tanker 
og følelser i møtet med 
engelskspråklig litteratur 
og barnekultur 

 Identifisere områder der 
han/hun har nytte av engelsk 

  
 

 lære forskjell på vokal og 
konsonantlyd, kombinert med a/an 

 få kjennskap til flere preposisjoner, 
kjenne igjen ord som tilhører denne 
ordklassen og vite at den heter 
prepositions på engelsk 

 kunne beskrive sitt eget hus, sin 
hustype og adresse og spørre hvordan 
andre bor. 

 kunne fortelle om egen adresse og 
spørre hvor andre bor 

Workbook s. 51-68. 
 
Fortelle om egen 
bosituasjon/adresse på engelsk 
 
Grammatikk: spørreord, 
preposisjoner og a/an 
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Chapter six.106 
– 134. Busy 
days. 

 Forstå og bruke vanlige 
engelske ord og uttrykk 
knyttet til dagligliv, fritid og 
interesser, både muntlig og 
skriftlig 

 Bruke noen vanlige 
grammatiske strukturer, 
småord, enkle 
setningsmønstre og 
stavemåter. 

 Bruke enkle muntlige fraser 
for å få hjelp til å forstå og bli 
forstått. 

 Forstå hovedinnholdet i enkle 
muntlige framstillinger om 
kjente emner. 

 Bruke noen høflighetsuttrykk 
og delta i enkle dagligdagse 
dialoger. 

 Bruke noen faste uttrykk som 
er vanlige i kjente situasjoner, 
både muntlig og skriftlig. 

 Uttrykke seg gjennom drama, 
rollespill og improvisasjon. 

 Lese og forstå 
hovedinnholdet i tekster om 
kjente emner. 

 Skrive korte beskjeder og 
enkle setninger som 
beskriver, forteller og spør. 

 Angi priser, mengder og 
størrelser. 

 kunne navnet på ville dyr 

 kunne beskrive dyrene (utseende, levevis 
og hvor de bor) 

 kunne be om hjelp for å finne veien eller 
forklare hvor andre skal gå for å finne 
dyrene i dyrehagen 

 

 lære navn på sportsgreiner og utstyr en 
trenger til hver sportsgrein 

 kunne lese en brosjyre og trekke ut 
faktastoff 

 bli kjent med sportsgreiner som er vanlige i 
engelsktalende land 

Workbook s. 87-108. 
 
 
Grammatikk: to be, a/an, 
preposiosjoner. 
 



 Bruke digitale verktøy for å 
finne informasjon og skape 
tekst. 

 Gi uttrykk for egne tanker og 
følelser i møte med 
engelskspråklig litteratur og  
barnekultur. 

 Lage egne muntlige eller 
skriftlige tekster inspirert av 
engelskspråklig litteratur og 
barnekultur. 

 Identifisere områder der 
han/hun har nytte av engelsk. 

 Bruke ordbøker og andre 
hjelpemidler i egen 
språkopplæring. 
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Repetisjon    

 


