
Periode Kapittel 
og tema

Basisord Uttrykk Ordkort, kopiark 
og lærerveiledning

Læringsmål

August–
september

Kapittel 1
In the 
Classroom

blackboard, school 
bag, pencil case, 
teacher, pencil, rubber, 
book, crayon, desk, 
window, door, chair, 
one, two, three, four, 
five, six, seven, eight, 
nine, ten, eleven, twel-
ve, thirteen, fourteen, 
fifteen, sixteen, seven-
teen, eighteen, nine-
teen, twenty

Sit down, 
please! 
Open your 
books, 
please! 
Close the 
door, please! 
Where is … 
It is …

Ordkort School, 
Numbers
Kopiark 1, 9, 19, 20, 
21, 22
Lærerveiledning side 
20–29

Språklæring:
– kunne skoleord og uttrykk fra klasserommet som er felles for morsmålet og engelsk

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne gjenkjenne, forstå og bruke klasseroms- og skoleord og -uttrykk
– kunne lese og skrive noen enkle skoleord og -uttrykk
– kunne bruke tallene 1–20 i kommunikasjon
– kunne utføre enkle regnestykker på engelsk
– kunne forstå enkle instruksjoner på engelsk hvor preposisjonene i, under og på er brukt 
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom bokstaven w og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne samtale om skolehverdagen i noen engelskspråklige land

September–
oktober

Kapittel 2
My Family 
and Home

family, mum, dad, 
brother,
sister, baby,
together,
bed,
bedroom,
table, toys,
hamster

He is …
She is …
Who is it? It 
is …
There is …
There are …
We are …
They are …
What is it? It 
is … 

Ordkort Home and 
Family
Kopiark 2, 10, 19, 23, 
24
Lærerveiledning side 
30–39

Språklæring:
– kunne noen engelske ord fra egne interesser, f.eks. å fortelle hva man har på rommet sitt og 

hvem man er i familie med
– kunne peke på noen ord og uttrykk fra hjem og familie som er felles for morsmålet og engelsk

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til hjem og familie
– kunne svare på enkle spørsmål om hjem, familie og eget soverom
– kunne eksperimentere med å lese og skrive noen familieord og ord fra rommet sitt
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom stavemønsteret -th og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne ta del i engelsk barnekultur ved å lære seg sangen “Together” og høre eventyr

November Kapittel 3
My New 
Clothes

skirt, jacket
shoes, trainers, socks, 
trousers, jumper, hat, 
dress, T-shirt, shorts, 
boots, scarf
gloves

I am wea-
ring …
You are 
wearing …
He is wea-
ring …
She is wea-
ring …
I would like 
…

Ordkort Clothes, 
Body Parts
Kopiark 3, 11, 19, 25, 
26
Lærerveiledning side 
40–49

Språklæring:
– kunne se nytten av å kunne snakke om klær og kroppsdeler hvis man f.eks. skal handle
– kunne peke ut enkelte kles- og kroppsord som er felles for morsmålet og engelsk

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne stille enkle spørsmål og svare på hva man har på seg
– kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til klesplagg og kroppsdeler
– kunne lese og skrive noen enkle kles- og kroppsord 
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom bokstaven j og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne ta del i barnekultur og litteratur
– kunne noe om engelske penger

Desember Kapittel 4
Merry 
Christmas!

Christmas tree, present, 
stocking, star,
Christmas card, tinsel,
cracker, angel, bauble, 
turkey, firework, 
Christmas pudding

We wish you 
a Merry 
Christmas 
and a Happy 
New Year!

Ordkort Winter and 
Christmas, Food, 
Colours
Kopiark 4, 12, 19, 27
Lærerveiledning side 
50–55

Språklæring:
– kunne noen engelske ord om jul, og fortelle hvilke som er felles for morsmålet og engelsk
– kunne forstå at det kan være nyttig å kunne ønske noen god jul og godt nyttår på engelsk
– kunne snakke om egne interesser ved å fortelle hva man ønsker seg til jul

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til jule- og nyttårsfeiring
– kunne svare på enkle spørsmål om jule- og nyttårsfeiring
– kunne gjenkjenne og skrive noen enkle ord, uttrykk og setninger om jul 
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom bokstaven c og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne fortelle om juletradisjoner og nyttårsfeiring i England
– kunne bruke engelskferdighetene sine i rollespill og sang

Januar–
februar

Kapittel 5
In the 
Kitchen

peach, baked beans, 
pear, butter, straw-
berry, grapes, kiwi 
fruit, yoghurt, soup, 
potato, carrot, onion

kitchen

I am hungry. 
You are 
thirsty.
Do you 
like...? I like 
… I don’t 
like …
What is it / 
this? It is … 
Where is …?

Ordkort Food, Fruit 
and Vegetables
Kopiark 5, 13, 19, 28, 
29, 30
Lærerveiledning side 
56–65

Språklæring:
– kunne fortelle hvilke matord som er felles for morsmålet og engelsk
– kunne forstå at det er nyttig å kunne snakke om mat når man skal spise et måltid i utlandet
– kunne snakke om egne interesser ved å fortelle hva man liker å spise og hva man ikke liker

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til mat og kjøkken
– kunne svare på enkle spørsmål om hva man liker eller ikke liker av mat
– kunne gjenkjenne og skrive noen enkle ord, uttrykk og setninger om mat
– kunne følge instruksjonene i en enkel matoppskrift (fruktsalat) 
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom bokstaven j og y og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne bruke engelskferdighetene sine i en sang om mat

Forslag til årsplan
Everyday Practice – gjennom hele året
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Periode Kapittel 
og tema

Basisord Uttrykk Ordkort, kopiark 
og lærerveiledning

Læringsmål

August–
september

Kapittel 1
In the 
Classroom

blackboard, school 
bag, pencil case, 
teacher, pencil, rubber, 
book, crayon, desk, 
window, door, chair, 
one, two, three, four, 
five, six, seven, eight, 
nine, ten, eleven, twel-
ve, thirteen, fourteen, 
fifteen, sixteen, seven-
teen, eighteen, nine-
teen, twenty

Sit down, 
please! 
Open your 
books, 
please! 
Close the 
door, please! 
Where is … 
It is …

Ordkort School, 
Numbers
Kopiark 1, 9, 19, 20, 
21, 22
Lærerveiledning side 
20–29

Språklæring:
– kunne skoleord og uttrykk fra klasserommet som er felles for morsmålet og engelsk

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne gjenkjenne, forstå og bruke klasseroms- og skoleord og -uttrykk
– kunne lese og skrive noen enkle skoleord og -uttrykk
– kunne bruke tallene 1–20 i kommunikasjon
– kunne utføre enkle regnestykker på engelsk
– kunne forstå enkle instruksjoner på engelsk hvor preposisjonene i, under og på er brukt 
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom bokstaven w og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne samtale om skolehverdagen i noen engelskspråklige land

September–
oktober

Kapittel 2
My Family 
and Home

family, mum, dad, 
brother,
sister, baby,
together,
bed,
bedroom,
table, toys,
hamster

He is …
She is …
Who is it? It 
is …
There is …
There are …
We are …
They are …
What is it? It 
is … 

Ordkort Home and 
Family
Kopiark 2, 10, 19, 23, 
24
Lærerveiledning side 
30–39

Språklæring:
– kunne noen engelske ord fra egne interesser, f.eks. å fortelle hva man har på rommet sitt og 

hvem man er i familie med
– kunne peke på noen ord og uttrykk fra hjem og familie som er felles for morsmålet og engelsk

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til hjem og familie
– kunne svare på enkle spørsmål om hjem, familie og eget soverom
– kunne eksperimentere med å lese og skrive noen familieord og ord fra rommet sitt
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom stavemønsteret -th og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne ta del i engelsk barnekultur ved å lære seg sangen “Together” og høre eventyr

November Kapittel 3
My New 
Clothes

skirt, jacket
shoes, trainers, socks, 
trousers, jumper, hat, 
dress, T-shirt, shorts, 
boots, scarf
gloves

I am wea-
ring …
You are 
wearing …
He is wea-
ring …
She is wea-
ring …
I would like 
…

Ordkort Clothes, 
Body Parts
Kopiark 3, 11, 19, 25, 
26
Lærerveiledning side 
40–49

Språklæring:
– kunne se nytten av å kunne snakke om klær og kroppsdeler hvis man f.eks. skal handle
– kunne peke ut enkelte kles- og kroppsord som er felles for morsmålet og engelsk

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne stille enkle spørsmål og svare på hva man har på seg
– kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til klesplagg og kroppsdeler
– kunne lese og skrive noen enkle kles- og kroppsord 
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom bokstaven j og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne ta del i barnekultur og litteratur
– kunne noe om engelske penger

Desember Kapittel 4
Merry 
Christmas!

Christmas tree, present, 
stocking, star,
Christmas card, tinsel,
cracker, angel, bauble, 
turkey, firework, 
Christmas pudding

We wish you 
a Merry 
Christmas 
and a Happy 
New Year!

Ordkort Winter and 
Christmas, Food, 
Colours
Kopiark 4, 12, 19, 27
Lærerveiledning side 
50–55

Språklæring:
– kunne noen engelske ord om jul, og fortelle hvilke som er felles for morsmålet og engelsk
– kunne forstå at det kan være nyttig å kunne ønske noen god jul og godt nyttår på engelsk
– kunne snakke om egne interesser ved å fortelle hva man ønsker seg til jul

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til jule- og nyttårsfeiring
– kunne svare på enkle spørsmål om jule- og nyttårsfeiring
– kunne gjenkjenne og skrive noen enkle ord, uttrykk og setninger om jul 
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom bokstaven c og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne fortelle om juletradisjoner og nyttårsfeiring i England
– kunne bruke engelskferdighetene sine i rollespill og sang

Januar–
februar

Kapittel 5
In the 
Kitchen

peach, baked beans, 
pear, butter, straw-
berry, grapes, kiwi 
fruit, yoghurt, soup, 
potato, carrot, onion

kitchen

I am hungry. 
You are 
thirsty.
Do you 
like...? I like 
… I don’t 
like …
What is it / 
this? It is … 
Where is …?

Ordkort Food, Fruit 
and Vegetables
Kopiark 5, 13, 19, 28, 
29, 30
Lærerveiledning side 
56–65

Språklæring:
– kunne fortelle hvilke matord som er felles for morsmålet og engelsk
– kunne forstå at det er nyttig å kunne snakke om mat når man skal spise et måltid i utlandet
– kunne snakke om egne interesser ved å fortelle hva man liker å spise og hva man ikke liker

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til mat og kjøkken
– kunne svare på enkle spørsmål om hva man liker eller ikke liker av mat
– kunne gjenkjenne og skrive noen enkle ord, uttrykk og setninger om mat
– kunne følge instruksjonene i en enkel matoppskrift (fruktsalat) 
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom bokstaven j og y og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne bruke engelskferdighetene sine i en sang om mat
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Periode Kapittel 
og tema

Basisord Uttrykk Ordkort, kopiark 
og lærerveiledning

Læringsmål

Mars Kapittel 6
Happy 
Birthday!

party hat, cake, bir-
thday card, candle, 
guest, popcorn,
hot dog,
ice cream, sweets, 
chocolate, soft drink, 
hamburger, birthday 
card

Happy bir-
thday! How 
old are you? 
When is your 
birthday?
My birthday 
is in …

Ordkort Food
Kopiark 6, 14, 19, 31, 
32
Lærerveiledning side 
66–73

Språklæring:
– kunne noen ord fra bursdagsfeiring som er felles for morsmålet og engelsk
– kunne se at det er nyttig å kunne gratulere noen med dagen på engelsk

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne forstå og anvende noen ord og fraser i forbindelse med bursdagsfeiring
– kunne skrive enkle ord knyttet til bursdagsfeiring, bursdagshilsen eller invitasjon
– kunne gratulere andre med dagen og fortelle når man har bursdag
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom bokstaven r og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne leke noen bursdagsleker fra engelskspråklige land
– kunne synge “Happy birthday to you” (verdens mest kjente engelske sang)

April–mai Kapittel 7
Fun in the 
Park

see saw, swings, flower, 
bird, duck, rabbit, 
squirrel, lamb, goat, 
guinea pig,
butterfly

Where do 
you want to 
go?
Can I go to 
the...?
Yes, you can.
No, you 
can’t.

Ordkort In the Park, 
Animals, Activities 
and Sports
Kopiark 7, 15, 19, 33, 
34, 35
Lærerveiledning side 
74–83

Språklæring:
– kunne fortelle hva man liker å leke med i en park

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne forstå og bruke en del vanlige ord og fraser knyttet til lek og dyr i en park
– kunne fortelle om, spørre og svare på spørsmål om ulike aktiviteter i en park
– kunne forstå og bruke enkle ord, uttrykk og setninger om hva man har lyst til å gjøre og hvor 

man vil gå i en park
– kunne gjenkjenne og skrive noen ord knyttet til lek og dyr
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom stavemønsteret qu- og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne bruke engelskferdighetene sine i rollespill om en tur til parken
– kunne ta del i diktlesing om lek i en park

Juni Kapittel 8
Time to 
Go

work, play, get up, 
sleep, clock, car, boat, 
plane, bus, bike, train, 
holiday

Go to school
What is the 
time?
It is... 
o’clock.
Where are 
you going?
How much is 
it, please? 
£1

Ordkort Transport, 
Numbers
Kopiark 8, 16, 17, 19,  
36, 37, 38A og B
Lærerveiledning side 
84–93

Språklæring:
– kunne forstå at det er nyttig å kunne navnet på noen transportmidler
– kunne fortelle hva klokka er
– kunne kjøpe billetter på engelsk

Kommunikasjon (muntlig og skriftlig):
– kunne bruke klokkeslett til å fortelle og svare på spørsmål om sin hverdag og skoledag
– kunne forstå og bruke enkle ord, uttrykk og setninger om klokka, transportmidler og reising
– kunne gjenkjenne og skrive noen ord om klokka og transportmidler
– kunne bruke tall i forbindelse med klokka og penger
– kunne bruke engelskferdighetene sine til å delta i rollespill og si hvor man skal reise på ferie 
– kunne kjenne igjen sammenhengen mellom bokstaven w og uttalemåten

Kultur, samfunn og litteratur:
– kunne ta del i engelsk barnekultur ved å bli presentert for diktene “Wee Willie Winkie” og 

“Hickory Dickory Dock”
– kunne bruke noen høflighetsfraser
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