
 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

 

 

ÅRSPLAN I ENGELSK  FOR 4. TRINN 2017/2018 
 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier L-06 
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne 

Læringsmål Lærestoff/ kilde 
Lokal forankring  
Ekskursjoner o.l. 

Vurderingsform 
 
 

Back to 
school 
-numbers 
-food 
-at school 

34-40 
 
 

• Bruke det grunnleggende 
lydsystemet * 

• Bruke noen vanlige grammatiske 
strukturer, småord, enkle 
setningsmønstre og stavelser * 

• Sammenligne 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.  

• Angi priser, mengder og størrelser 

• Samtale ved sider ved barns 
dagligliv i noen engelskspråklige 
land. * 

• Kunne rekketelle med ti og ti 
opp til hundre. 

• Kunne telle fra èn 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 13 ord til temaet lunsj 
 

• Kunne stille spørsmål og svare 
i presens, muntlig og skriftlig 
 

• Kunne bruke det engelske 
lydsystemet til å lage enkle rim 
 

 

• Kunne 10 skolegårdsord 

• Kunne tiltale en person på en 
høflig måte 

• Kunne stille spørsmål og svare 
i presens, muntlig og skriftlig 

Kap 1 i Stairs. 
 

• Praktiske oppgaver og 
spill for å stimulere ulike 
sanser 

• Skrive dikt 

• Lese og oversette tekst 

• Øve på gloser 

• Bruke ordbok 

• Arbeid med grammatikk 
på voksenstyrt stasjon 

• Øve på og fremføre 
rollespill 

-gloseprøve 
-egenvurdering 
-test etter hvert 
kapittel 
-muntlig 
underveisvurderi
ng 
-innleveringer 
-observasjon 
-elevsamtaler 



• Kunne lage rim med engelske 
ord 

It`s getting 
darker 
-The year 
-Halloween 

41-46 
 
 

• 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 

• Sammenligne 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 12 
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. 

 

• Kunne 13 ord som blir 
forbundet med Halloween 
 

• Vite hva et substantiv er, at 
ordklassen heter nouns på 
engelsk 
 

• Kunne gi eksempler på ulike 
substantiv 

Kap 2 i stairs 

• Se ovenfor 

• Produsere egen tekst 

• Lage egen presentasjon 
i f.eks power point. 

 

Who am I? 
-The body 
-Clothes 
-The family 

47-51 
 
 

• 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 fremføring av 
engelskspråklige rim, regler, 
sanger og fortellinger 

• 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 åtte nye ord for 
klær/tilbehør 
 

• Kunne bruke spørreordene 
muntlig og skriftlig 

Kap 3 i stairs 

• Metodene som er 
beskrevet ovenfor, 
brukes gjennom hele 
året. 

 



• Bruke ordbøker og andre 
hjelpemidler i egen 
språkopplæring. * 

 

• Kunne skrive spørreordene 
 

• 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 

 
Visit me 
-The 
house 
-
Valentine`s 
day 

1-6 
 
 

• Bruke 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 

• Kunne 15 nye husord 

• Forstå 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 

 

• Kunne sju ord for vennskap og 
hilsener 
 

• Kunne bruke et enkelt oppsett 
for å skrive brev og postkort 
 

• Kunne skrive valentiner- og 
bursdagshilsener 

Kap 4 i Stairs  



Making 
plans 
 
-In town 
-shopping 
-The time 

7-11 
 
 

• 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 i møtet med 
engelskspråklig litteratur og 
barnekultur 

• Identifisere områder der han/hun 
har nytte av engelsk 

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

• Bruke noen høflighetsuttrykk og 
delta i enkle dagligdagse dialoger 

• Angi priser mengder og størrelser 

• Uttrykke seg gjennom drama, 
rollespill og improvisasjon 
 

• Kunne 17 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 

 

• Kunne 13 ord som en forbinder 
med besøk i ulike butikker 
 

• Kunne be om hjelp for å finne 
veien til en butikk eller forklare 
hvor en kan finne en bestemt 
vare 
 

• Kunne be om regningen og 
forstå hvor mye man skal 
betale 
 

• Vite hva et adjektiv er og 
kunne gi eksempler på ulike 
adjektiv 
 

 

• Kunne noen ord for ulike typer 
klokker 

• Kunne spørre på engelsk hvor 
mye klokka er 

• Kunne fortelle på engelsk hva 
klokka er (halve og hele timer, 
kvart på, kvart over, og 
…minutter på eller over…) 

Kap 5 

• I tillegg til metoder 
ovenfor, leker vi 
restaurantlek og 
butikklek på engelsk. 
Noen er kunder, andre 
kelner/ekspeditør. Øver 
på 
restaurant/butikkdialog. 

 

Busy days 
-Wild 
animals 
-Sports 

13-20 
 
 

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

• Kunne navnet på 17 ville dyr 

• Kunne beskrive dyrene 
(utseende, levevis og hvor de 
bor 

Kap 6 i Stairs 

• Gjenfortelle en historie 

• Lage tankekart (mind-
map) 

 



-Spare 
time 
-Holidays 
 

• 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 
vanlig 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 

• Bruke digitale verktøy for å finne 
informasjon og skape tekst 

• Gi uttrykk for egne tanker og 
følelser i møtet 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 

 

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

 

• Lære navn på 12 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 
 

 

• Kunne ni ord for 
fritidsaktiviteter 

• Bli kjent med noen nye 
preposisjoner (at, above, og 
between) forstå dem og 
begynne å ta dem i bruk 
sammen med de nye 
ordbankkortene 

• Bli kjent med ordenstallene, 
forstå dem og bruke dem i 
enkle setninger 

• Kunne intervjue hverandre om 
hvor ofte en deltar på ulike 
fritidsaktiviteter, og registrere 
resultatene i statistisk 
materiale 

 
 

• Kunne 25 ord knyttet til det å 
reise på ferie 

• Kunne sette opp og skrive 
postkort/e-post 

• Kunne fortelle om reiseplaner 

• Kunne beskrive reisemål og 

• Rollespill 

• Lese engelske 
småbøker 



ferieaktiviteter 

Repetisjon 21-24 
 

• Alle mål ovenfor • Alle mål ovenfor   

Læreverk: Stairs 1-4 

Faglærer: Rita Lofthus, Randi Meyer fram til Ulla Heimstad kommer tilbake i november. 

 

 


