
Årsplan: Engelsk 3.trinn 
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R 
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E 
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Tema  Everyday practice 

Repetisjon 
Everyday practice 
Repetisjon 

Everyday practice 
Klokka 

Everyday practice 
Følelser 

Kap 1 
So cool back to school! 

Kap 1 
So cool back to school! 

Kap 1 
So cool back to school! 

Kompetanse-mål   Språklæring: 
Kunne spørre og fortelle 
andre på engelsk hvor mye 
klokka er. 

 
Ordforråd 
One o`clock, two o`clock, 
three o`clock, four o`clock, 
five o`clock, six o`clock, 
seven o`clock, eight o`clock, 
nine o`clock, ten o`clock, 
eleven o`clock, twelve 
o`clock 
 
Uttrykk og strukturer 
-What`s the time? 
-It`s ….o`clock 
-Excuse me, what time is it? 

   

 
Språklæring: 

– kunne samtale om eget arbeid med å lære engelsk 
knyttet til skolehverdagen 

– kunne finne likheter mellom ord og 

uttrykkmåter i engelsk og eget morsmål knyttet 

til temaet 
 
Muntlig kommunikasjon: 

– kunne forstå og bruke høflighetsuttrykk og delta i 

enkle dagligdagse samtaler om ferie, skole, klokke   

 og timeplan 
 
Skriftig kommunikasjon: 

– kunne lese, forstå og skrive ord og uttrykk knyttet til 
skolehverdagen 

– kunne forstå hovedinnholdet i dialoger,  rim og 
faktatekster 

– kunne trekke sammen lyder til ord med korte vokaler 

 
Kultur, samfunn og litteratur: 

– kunne samtale om og sammenligne skole i Storbritannia 
og Norge 

 – kunne delta i framføring av rim, dialoger,  regler og 
sanger 

 

Læringsmål I can name all the days and 
months. I can talk about the 
weather and seasons 

I can say the numbers from 
10-100, ten at the time. 

I can: 
- ask what time it is 
- tell what time it is 

I can: 
- ask how someone is feeling 
-  read these questionwords, 
and I know what they 
meen:: What? Where? 
Who? When? Why? 

I can ask where you have been on holiday. 

I know six words about school. 

I can describe a school uniform. 

I can say what my favourite lesson is. 

I can tell you three things about school in England. 

   I can read rat, red, hit, frog, mug. 

I know when to use a/an 
I know the short wovels: 
a,e,i,o,u 
I can read and write words 
that rhyme 

 Lærings-ressurs Quest Textbook p  
Quest Workbook p  
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 4-5 
Quest Workbook p 2 
Arb ark: “Months and 
seasons” 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 6 
Arb ark : “What time is it?” 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 8-9 
Quest Workbook p 3,5 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 10-11 
Quest Workbook p 4,7 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 12-13 
Quest Workbook p 6,8 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

 Quest Textbook p 17 
Quest Workbook p 10-12 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Grunnleggende 
ferdigheter 

       

Annet        

 

  



 

  Uke 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Tema  Kap 2 
At the farm 

Kap 2 
At the farm 

Kap 2 
At the farm 

Kap 2 
At the farm 

Kap 2 
At the farm 

Kap 2 
At the farm 

Kap 3 
Home and family 

Kap 3 
Home and family 

Christmas 
 

Kompetanse-mål 
 

Språklæring: 

– kunne samtale om eget arbeid med å lære engelsk knyttet til folk, dyr og bygninger på  gården 
 
Muntlig kommunikasjon: 

- kunne forstå og bruke ord, uttrykk og setningsmønstre om folk, dyr og bygninger på  

 gården 

– kunne bruke høflighetsuttrykk og be om hjelp til å finne veien 

– kunne forstå hovedinnholdet i ulike typer tekster 

– kunne bruke ord og uttrykk knyttet til tall, priser og innkjøp 

 
Skriftig kommunikasjon: 

– kunne lese og forstå hovedinnholdet i rim, dialoger  og faktatekster om temaet 

– kunne skrive brev og huskeliste 

 
Kultur, samfunn og litteratur: 

– kunne gi eksempler på engelskspråklige  land og ulike typer gårdsbruk 

 – kunne delta i rollespill  og framføring av dialoger,  rim, regler og sanger 

Språklæring: 

– kunne samtale om eget arbeid med å lære 

engelsk knyttet til familien, hustyper, rom og 

  møbler 
 
Muntlig kommunikasjon: 

– kunne forstå og bruke ord, uttrykk og 
setningsmønstre knyttet til hjem og familie 

– kunne stille og svare på spørsmål og delta i 
samtaler om eget hjem og egen familie 

– kunne forstå hovedinnholdet i et eventyr 

 
Skriftig kommunikasjon: 

– kunne lese, forstå og skrive ord, uttrykk og 
setninger knyttet til hjem og familie 

– kunne forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
knyttet til temaet 

 
Kultur, samfunn og litteratur: 

– kunne gi eksempler på engelskspråklige  land og 
medlemmer  av den britiske kongefamilien 

– kunne samtale om noen sider ved levesett i Norge 
og engelskspråklige  land 

– kunne delta i framføring av dikt, sanger og 
eventyr 
 

 

Læringsmål 
- I know a song or rhyme about a farm. 

-   i know six words about farms. 

- I know what to say in a shop. 

- I can name a country where people speak English. 

- I can make here is / here are-sentences. 

- I know how to start a letter. 

- I know four words about rooms in a house. 

- I know four words about the family. 

-I know four furniture words. 

-I can make there is / there are sentences. 

-I can tell you the story of The Three Pigs. 
-I can use adjectives in a sentence. 
 
 
 
 
 

– kunne lese, skrive og 
forstå flere juleord 

-kunne samtale om jula 

– kunne samtale om og 
sammenligne noen sider 
ved julefeiring i 
Storbritannia, USA og 
Norge 

– kunne delta i 
framføring av noen 
julesanger og -leker 

Lærings-ressurs Quest Textbook p 18-19 
Quest Workbook p 13-14 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 20 
Quest Workbook p 15-16 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p  
Quest Workbook p 17 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 21 
 (arbeidsark) 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 22 
Quest Workbook p 18-19 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 25 
Quest Workbook p 20 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 30-33 
Quest Workbook 23-25,29 

Digitalressurs 
Tavleressurs 

Quest Textbook p 34-35 
Quest Workbook p 26-27 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Ulike “Christmas carols” 
Nettoppgaver til div eng. 
verk 

Grunnleggende 
Ferdigheter 

         

Annet          

 

 

 

  



 

 Uke 51 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tema  Christmas Kap 3 
Home and family 

Kap 3 
Home and family 

Kap 3 
Home and family 

Kap 4 
Boy I’m hungry 

Kap 4 
Boy I’m hungry 

Kap 4 
Boy I’m hungry 

Kap 4 
Boy I’ hungry 

Kap 4 
Boy I’ hungry 

Kompetanse- 
Mål 

  Språklæring: 

– kunne se at det er nyttig og nødvendig  å kunne snakke om mat og måltider 

– kunne samtale om eget arbeid med å lære engelsk knyttet til mat og måltider 

 
Muntlig kommunikasjon: 

– kunne forstå og bruke ord, høflighetsuttrykk og setningsmønstre knyttet til mat, måltider og klokka 

– kunne delta i samtaler om måltider og mat og uttrykke egne ønsker og behov 

– kunne forstå og bruke uttrykk for mengder og størrelser 

 
Skriftig kommunikasjon: 

– kunne lese, forstå og skrive ord og setninger om mat, måltider og klokka 

– kunne lese og forstå hovedinnholdet i tekster om mat og måltider 

– kunne bruke digitale ressurser for å finne informasjon om Pancake Day 

 
Kultur, samfunn og litteratur: 

– kunne samtale om høytider  og matskikker i Storbritannia og Norge 
– kunne delta i rollespill, framføring av dikt, dialoger,  sanger og eventyr 

Språklæring: 
 

Læringsmål     - I can name six things on the dinner table. 

- I can say a sentence using the word please. 

-I can name all the mealtimes. 

-I can read and dramatize “The Runaway Pancake” 

Lærings-ressurs Kopiark 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Textbook p 36 
Workbook p 28,33 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Textbook p 37 
Workbook  30, 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Textbook p 40,41 
Workbook p 32 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Textbook p 44-45 
Workbook 34- 35 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Textbook p 46,47 
Workbook p 36-38 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Textbook p 48-49 
Workbook p 40-41 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Textbook p 50-51 
Workbook p 42 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Textbook p 50-51 
Workbook p 44 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Grunnleggende 
ferdigheter  

         

Annet          

 

  



 

 Uke 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Tema  
Kap 5 
Hobbies 

Kap 5 
Hobbies 

Kap 5 
Hobbies 

Kap 5 hobbies 

 

Kap 5 
Hobbies 

Kap 5 
Hobbies 

PÅSKE Kap 5  
Hobbies 

Kap 6 
In town 

Kap 6 
In town 

Kap 6 
In town 

Kompetanse-

mål 

Språklæring: 

– kunne se nytten  av å kunne snakke om hobbyene sine 

– kunne samtale om eget arbeid med å lære engelsk knyttet 
til hobbyer og fritid 

– kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i 
engelsk og eget morsmål 

 
Muntlig kommunikasjon: 

– kunne forstå ord ut fra sammenhengen de er brukt  i 

– kunne forstå hovedinnholdet i et eventyr og i enkle 
muntlige tekster om hobbyer 

– kunne delta i samtaler om hobbyer og egne interesser 

 
Skriftig kommunikasjon: 

– kunne lese, forstå og skrive ord og setninger knyttet til 
hobbyer og fritid 

– kunne skrive enkle tekster som beskriver, forteller og spør 
om hobbyer og fritid 

 
Kultur, samfunn og litteratur: 

– kunne samtale om noen sider ved fotballkulturen i 
England og Norge 

   – kunne delta i framføring av dialoger,  sanger og skuespill 

  Språk og språklæring: 

– kunne se nytten  av  å kunne navn på bygninger og retninger 

 
Muntlig kommunikasjon: 

– kunne forstå og bruke ord og setninger knyttet til bymiljø 

– kunne be om hjelp til å finne veien og delta i samtaler om 
egne opplevelser 

– kunne stave navnet sitt og bosted 

 
Skriftig kommunikasjon: 

– kunne lese og forstå hovedinnholdet i eventyr, dialoger  og 
faktatekster 

– kunne skrive ord og setninger knyttet til byen 

– kunne bruke enkle stavemønstre 

 
Kultur, samfunn og litteratur: 

– kunne samtale om noen engelskspråklige  byer, trafikkregler 
og nasjonale flagg 
– kunne delta i framføring av sanger, dialoger,  eventyr og 
skuespill 
 
 
 

Læringsmål 
- I know six words about hobbies. 

- I can say what I do after school every day of the week. 

- I know four words about football. 

- I can tell you about my hobby. 

- I can read or sing a song about a hobby. 

- I can say the opposites of fast, old and winter 

  - I can name six buildings. 

- I can turn left, turn right, and go straight  on. 

- I can say and read “turn left, turn right, straight on”. 

- I can ask for help. 

- I understand  in front of, behind, between  and next to. 

- I know an English song or a poem. 

Lærings-

ressurs 

 

Q. Textbook 54-55 
Q. Workbook 44 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textbook p 56 
Q. Workbook 45 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textbook p 57 
Q. Workbook 46 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

 Q. Textb. p 58-59 
Q. Workb.  
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textb. p 60-61 
Q. Workb. 47-48 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textbook p 62 
Q. Workbook 49 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textbook p 63 
Q. Workb. p 50-51 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q.Textbook p 64-65 
Q. Workb. p 52-53 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textbook p 66 
Q. Workb.p 54-55 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textbook p 67 
Q. Workb. p 56-57 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Grunnleggende 

ferdigheter 

          

Annet           

 

  



 Uke 20 21 22 23 24 

Tema  
Kap 6 
In town 

Kap 6 
In town 

Kap 2 
At the farm 

Summer Summer 

Kompetanse-

mål 

     

Læringsmål 
  -Gi eksempler på    

 Engelskspråklige 
  land 
-Lese en sakprosa- 
 tekst 
-Bruke alfabetet 

  

Lærings-

ressurs 

 

Q. Textb. p 68-69 
Q. Workb. p 58 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textb. p 70-71 
Q. Workb. p 59 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textb. p 26-27 
Q. Workb. p 21 
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textb. p  
Q. Workb. p  
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Q. Textb. p  
Q. Workb. p  
Digitalressurs 
Tavleressurs 

Grunnleggende 

ferdigheter 

     

Annet      

 


