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  Kunnskapsløftet sier: Grunnleggende ferdigheter: å kunne lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og IKT 

Uke  Tema:  Kompetansemål:  Læringsmål:  Innhold: 

 

34-40 

Stairs 5: Chapter 1 

 

All about me 

 

Tema: 

● Kroppen 

● Klær 

● Familie 

● Hus og hjem 

 

Spåklæring: 

- identifisere noen språklige likheter og forskjeller 

mellom engelsk og eget morsmål 

Kommunikasjon: 

- Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner 

- Bruke høflighetsuttrykk og situasjonrelaterte 

uttrykk tilpasset ulike sammenhenger 

-Lese og forstå tekster av ulik lengde og ulike 

sjangrer 

- Bruke grunnleggende regler og mønstre innenfor 

uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike 

setningstyper i egen spåkbruk. 

Muntlig: Dialoger,  spørsmål til tekstene, synge sanger, 

beskrive seg selv og andre, Simon says 

Skriftlig: Beskrive en person, korte setninger om seg selv og 

andre. 

Grammatikk: Verbet to be i presens, spørreord 

(what, why, when, where, which, who, how) 

Å kunne lese: Faktatekster, fortellinger, dialoger, dikt 

Å kunne regne: Regnestykker med utgangspunkt i tekstene. 

Å kunne bruke digitale verktøy: 

● Glosetyggeren.no 

● Stairs 5, kap 1 

● Nasjonal prøve 

 

Textbook p. 6-23 

Workbook p. 3 – 13 

 

Sanger 

 

Dramatisering 

 

Gloseord/glosesetninger 

 

Vurdering:  

● Kapitteltest 

● Gloseprøver 

● Nasjonal prøve  

(uke 42-43, digitalt) 

41  HØSTFERIE 

42 

-48 

Stairs 5: Chapter 2 

 

“Hobbies”  

 

Tema:  

● Kjæledyr 

● Sport 

● Drama og teater 

Kommunikasjon 

-Uttrykke egen mening om ulike emner 

-Lese og forstå tekster av ulike lengder og i ulike 

sjangrer 

-Bruke lytte-, tale-, lese-, og skrivestrategier 

tilpasset formålet  

 

 

 

 

Muntlig: Gjenfortelle en fortelling på engelsk, fortelle om 

egne hobbier 

Skriftlig: Tankekart, nøkkelord 

Grammatikk:  What do you like doing? 

● I like….  

● I don’t like… 

● I can… 

● Can you…? Yes I can./No, I can’t. 

Å kunne lese: Fortellende tekster, dikt. 

Å kunne regne: Regnestykker/tekstoppgaver. 

Å kunne bruke digitale verktøy: Kidspiration 3, It’s 

learning, glosetyggeren.no og stairs 5 kap.2 

 

Textbook p. 24-37 

Workbook p. 14 – 30 

 

 

 

 

Sanger 

 

Dramatisering 

 

Gloseord/glosesetninger 

 

 

Vurdering:  

● Kapitteltest 

● Gloseprøver 
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Uke  Tema  Kompetansemål:  Læringsmål  Innhold I timene: 

49-51 

 

Christmas activities  Språklæring: 

-eksempler på ulike måter å lære engelske ord og 

uttrykk på 

- bruke digitale og andre hjelpemidler i egen 

språklæring 

Kommunikasjon: 

- uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å 

forstå og bli forstått 

-lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike 

sjangere 

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig: 

Muntlig/skriftlig: Samtaler om jul og tradisjoner, dialoger, 

skrive ønskelister 

Grammatikk: å kunne bøye verbet to have 

Å kunne lese: Juletekster og tekster om juletradisjoner 

Å kunne regne: Regnestykker med utgangspunkt i jul 

Å kunne bruke digitale verktøy: 

● Northpole.com,  

● ”Google Christmas”, http://stairs.cappelen.no 

● Sanger, julefil 

 

Kopiark 

 

Engelske julesanger 

 

Dramatisering 

 

Gloseord/glosesetninger 

 

 

52  Juleferie 

1 - 8 

 

Stairs 5: Chapter 3 

 

“All year round”  

 

Tema:  

● Klokka 

● Årstidene med ulike 

aktiviteter 

Språklæring: 

- Identifisere noen språklige likheter og forskjeller 

mellom engelsk og eget morsmål 

- Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og 

tekstbygging 

Kommunikasjon: 

- Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og 

som redskap for å lage tekster. 

-Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike 

sjangrer 

Kultur, samfunn og litteratur: 

- Uttrykke seg på en kreativ måte inspirert av 

engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangrer 

og medier. 

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig: 

Muntlig/skriftlig: Selvbiografi, biografi, setninger og 

avsnitt, diskusjon, presentasjon, intervju 

Grammatikk: adjektiv og adverb 

Å kunne lese: Fortellinger, utdrag frå romaner, 

forfatterbiografier, engelske idiomer, høytlesning 

Å kunne regne: Regnestykker med utgangspunkt i 

barnelitteraturen 

Å kunne bruke digitale verktøy: Powerpoint presentasjon 

It’s learning og stairs 5 kap.3 

 

Uregelrette verb: to sit, to throw 

Textbook p. 38-61 

Workbook p. 31 – 48 

 

 

Engelske sanger 

 

Dramatisering 

 

Gloseord/glosesetninger 

 

 

 

 

 

Vurdering:  

● Kapitteltest 

● Gloseprøver 
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Uke  Tema:  Kompetansemål:  Læringsmål:  Innhold i timene: 

9  Vinterferie 

10 - 

15 

Stairs 5: Chapter 4 

 

“Read me a story”  

 

Tema:  Engelskspråklig 
barnelitteratur 

 

Språklæring: 

Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og 

tekstbygging 

Kommunikasjon: 

Bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, 

intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike 

setnignstyper. 

Kultur, samfunn og litteratur: 

Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av 

engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangrer 

og medier. 

Sammenlikne personer og innhhold i et utvalg av 

engelskspråklige barnebøker  

Muntlig/skriftlig: Fortelle om sin favorittfortelling, samtale 

om tekster, fonetikk: diftonger, 

Grammatikk: pronomen og eiendomsord, preposisjoner.  

Verb: to be og to play 

Å kunne lese: Dialog, fortelling, personskildring og utdrag fra 

barnebøker. 

Å kunne bruke digitale verktøy: Tekstbehandling, It’s learning 

og stairs 5 kap.4 

 

Textbook p. 62-81 

Workbook p. 49 – 65 

 

 

Engelske småbøker 

 

Sanger 

 

Dramatisering 

 

Gloseord/glosesetninger 

 

 

 

 

 

Vurdering:  

● Kapitteltest 

● Gloseprøver 

 

 

 

16  Påskeferie 

17-20 
Stairs 5: Chapter 5 

 

“Secrets and Mysteries”  

 

Tema:  Spøkelser, sjørøvere, 

vampyrer, hemmelig kjærlighet 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon: 

-Kunne lese og forstå tekster av ulik lengde og i 

ulike sjangrer. 

-Kunne beskrive tekster som forteller, beskriver 

eller formidler beskjeder. 

- Uttrykke egne meninger om ulike emner.  

- Uttrykke seg kreativt, inspirert av 

engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangrer 

og medier. 

- Lese og fortelle om engelskspråklig barne- og 

ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangrer, 

inkludert prosa og dikt. 

- Sammenlikne personer og innhold i et utvalg av 

engelskspråklige barnebøker 

Å kunne lese: Dialog, dikt, fortellinger, personskildringer, 

utdrag fra barnebok, faktatekster, skuespill. 

Grammatikk: Gradbøying av adjektiv. 

Å kunne skrive: Spøkelseshistorie, tegneserier. 

Muntlig: Skuespill og samtale om tekster 

  

Textbook p. 82-109 

Workbook p. 66 – 80 

 

 

Sanger 

 

Adjektivhistorie  

(kopiark s. 75 i lv) 

 

Dramatisering 

 

Gloseord/glosesetninger 

 

 

 

Vurdering:  

● Kapitteltest 

● Gloseprøver 
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Uke  Tema:  Kompetansemål:  Læringsmål:  Innhold i timene: 

21-25  Stairs 5: Chapter 6 

 

“Travelling in the British Isles”  

 

Tema:  Reise på de britiske 

øyer: England, Skottland, Wales, 

Irland 

 

Kommunikasjon: 

-Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse 

situasjoner. 

- Uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp 

til å forstå og bli forstått. 

- Delta i samtaler knyttet til dagligdagse 

situasjoner. 

- Bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte 

uttrykk tilpasset ulike sammenhenger. 

- Uttrykke seg om valuta, mål og vekt.  

Kultur, samfunn og litteratur: 

-Fortelle om noen personer, steder og 

begivenheter fra engelskspråklige land 

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig: 

Nøkkelord, avsnitt, faktatekst, rollepill, fonetikk (r).  

Muntlig: Telefonsamtale, sjekke inn på hotell, bestille mat på 

kafè. 

Grammatikk: konjuksjoner, subjunksjoner, verbet to do i 

presens, spørre og svare med to do, verbet to have i presens, 

spørre og svare med to have. 

Å kunne lese: E-post, brev, postkort, tegneserie, dialog.  

Å kunne regne: Regnetykker med utgangspunkt i 

faktatekstene, valuta. 

Å kunne bruke digitale verktøy:  

”Google”, http://stairs.cappelen.no 

 

Textbook p. 110-142 

Workbook p. 81 – 96 

 

 

Engelske sanger 

 

Dramatisering 

 

Gloseord/glosesetninger 

 

 

 

 

 

Vurdering:  

● Kapittelprøve 

● Gloseprøver 
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