
 

Balsfjord kommune – for framtida 

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

 

ÅRSPLAN I ENGELSK 
Skoleåret: 2019-2020 
Faglærer: Rita Lofthus 

 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier lokal læreplan 
Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
• Kjennetegn på 

måloppnåelse 

Vurderingsform 
 
 

Radio rat 

pack 

 

 

 

 

 

 

34 - 39 

 

Språklæring  

Bruke digitale ressurser 

og andre hjelpemidler i 

egen språklæring  

Muntlig kommunikasjon  

Forstå og bruke et 

ordforråd knyttet til 

kjente emner 

Uttrykke og begrunne 

egen mening om kjente 

emner  

Skriftlig kommunikasjon  

Skrive 

sammenhengende 

tekster som forteller, 

gjenforteller, beskriver 

opplevelser og uttrykker 

egne meninger  

Kultur, samfunn og 

litteratur  

Fortelle om personer, 

steder og begivenheter 

fra engelskspråklige land 

 

 

-Skrive en etterlysning. 

-Formulere spørresetninger og 

intervjue en klassekamerat / 

læringspartner 

 

-Nouns and adjectives 

Read news, 

interviews,  

lost and found notes. 

Learn to ask 

questions using who, 

when, where, what, 

why, how and which. 

Presentation of the 

weather and 

temperature, and 

learn about the 

difference between 

Fahrenheit and 

Celsius. 

 
Chapter test 1 

Gjennomføre  

Lage en biografi 

Presentere været 

for en norsk by. 

Muntlig 

underveisvurderin

g 

Setningsprøver 

Hverandrevurderi

ng. 

 

Egenvurdering. 



Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

 Eleven 

Magazine 

41 - 46  

 

Språklæring  

Bruke digitale ressurser 

og andre hjelpemidler i 

egen språklæring 

Identifisere og bruke 

ulike situasjoner og 

læringsstrategier for å 

utvide egne ferdigheter i 

engelsk  

Muntlig kommunikasjon  

Forstå og bruke et 

ordforråd knyttet til 

kjente emner 

Uttrykke og begrunne 

egen mening om kjente 

emner 

Innlede, holde i gang og 

avslutte samtaler 

knyttet til kjente 

situasjoner  

Skriftlig kommunikasjon 

Bruke digitale verktøy 

og andre hjelpemidler 

for å finne relevant 

informasjon og lage 

ulike typer tekster 

Skrive 

sammenhengende 

tekster som forteller, 

gjenforteller, beskriver 

opplevelser og uttrykker 

egne meninger Kultur, 

samfunn og litteratur  

- si sin mening og begrunne den 

- snakke om egne og andres 

interesser 

- bruke digitale verktøy       

 

- There is 

-There are 

-Prepositions 

-Some/any 

 Write a school paper 

on paper or digital 

Learn to write an 

interview 

Make a quiz 

Write and read jokes 

 
Chapter test 2 

Delta i rollespill 

Lage et intervju 

Muntlig 

underveisvurderin

g. 

Setningsprøver 

Hverandrevurderi

ng. 

 

Egenvurdering. 

 



Samtale om levesett og 

omgangsformer i ulike 

kulturer i 

engelskspråklige land og 

i Norge 

Gi uttrykk for egne 

reaksjoner på 

engelskspråklige 

litterære tekster, film, 

nettkultur, bilder og 

musikk 

 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

Playful 

Poems 

 

 

 

 

 

47 - 51 Språklæring  

Identifisere og bruke 

ulike situasjoner og 

læringsstrategier for å 

utvide ferdigheter i 

engelsk  

Muntlig kommunikasjon  

Bruke lytte- og 

talestrategier 

Bruke grunnleggende 

mønstre for uttale, 

intonasjon, ordbøying og 

setningstyper i 

kommunikasjon  

Skriftlig kommunikasjon  

Forstå hovedinnholdet i 

selvvalgte tekster  

Kultur, samfunn og 

litteratur  

Gi uttrykk for egne 

reaksjoner på 

engelskspråklige 

litterære tekster, film, 

- lese og forstå dikt 

-fortelle om hvordan man opplever 

en tekst 

-framføre dikt på en kreativ måte 

skrive dikt 

- Verbs 

- simple present 

-present contious 

Read and write 

poems. 

Present your 

favourite poems. 

 

 
Chapter test 3 

Framføre dikt 

Skrive egne  dikt 

Muntlig 

underveisvurderin

g. 

 

Setningsprøver. 

 

Hverandrevurderi

ng. 

 

Egenvurdering. 



nettkultur, bilder og 

musikk  

Uttrykke seg på en 

kreativ måte inspirert av 

ulike typer 

engelskspråklige 

litterære tekster fra 

forskjellige kilder 

 

 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

The 

American 

Quilt 

 

01 - 07 

 

pråklæring  

Bruke digitale ressurser 

og andre hjelpemidler i 

egen språklæring  

Muntlig kommunikasjon  

Bruke lytte- og 

talestrategier 

Forstå og bruke et 

ordforråd knyttet til 

kjente emner 

Forstå hovedinnholdet i 

muntlige tekster om 

kjente emner  

Skriftlig kommunikasjon  

Forstå hovedinnholdet i 

selvvalgte tekster 

Lese og forstå ulike 

typer tekster av 

varierende omfang fra 

forskjellige kilder 

Ta notater for å lage 

ulike typer tekster 

Skrive 

sammenhengende 

tekster som forteller, 

- lese ulike type tekster 

(preteritum) 

- Skrive setninger i fortid 

(preteritum) 

- fortelle om steder i USA 

- bruke digitale hjelpemidler 

- Verbs 

- Simple past (regular and 

irregular verbs 

  
Chapter test 4 

Presentasjon av 

en amerikansk 

stat 

Lage en 

turistbrosjyre 

Muntlig 

underveisvurderin

g 

Setningsprøver 

Hverandrevurderi

ng. 

 

Egenvurdering 



gjenforteller, beskriver 

opplevelser og uttrykker 

egne meninger 

Bruke grunnleggende 

mønstre for rettskriving, 

ordbøying, setnings- og 

tekstbygging i 

produksjon av tekst 

Bruke digitale verktøy 

og andre hjelpemidler 

for å finne relevant 

informasjon og lage 

ulike typer tekster 

Kultur, samfunn og 

litteratur 

Samtale om levesett og 

omgangsformer i ulike 

kulturer i 

engelskspråklige land og 

i Norge, deriblant samisk 

kultur 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

The 

Science of 

Nature 

09 - 15 Språklæring  

Bruke digitale ressurser 

og andre hjelpemidler i 

egen språklæring  

Muntlig kommunikasjon  

Uttrykke og begrunne 

egen mening om kjente 

emner  

Skriftlig kommunikasjon  

Bruke digitale verktøy 

og andre hjelpemidler 

for å finne relevant 

informasjon og lage 

ulike typer tekster  

- Bruke digitale verktøy og finne 

fram til informasjon 

- fortelle om personer, steder og 

begivenheter fra USA 

-presentere korte tekster for andre 

- lese og forstå tekster fra ulike 

kilder 

- Verbs 

-Present perfect 

- Irregular verbs 

Read and listen to 

texts about animals 

and wildlife, 

American history and 

natural 

phenomenon. 

 

 
Chapter test 5 

Planlegge et 

forskningsprosjek

t 

Skrive en 

forskningsrapport 

Muntlig 

underveisvurderin

g 

Setningsprøver 

Hverandrevurderi

ng. 



Lese og forstå ulike 

typer tekster av 

varierende omfang fra 

forskjellige kilder  

Kultur, samfunn og 

litteratur  

Fortelle om personer, 

steder og begivenheter 

fra engelskspråklige land 

Formidle korte tekster 

om selvvalgte emner 

 

 

 

Egenvurdering 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

Fabulous 

Fiction 

16 - 24 
Språklæring  

Bruke digitale ressurser 

og andre hjelpemidler i 

egen språklæring  

Muntlig kommunikasjon  

Forstå hovedinnholdet i 

muntlige tekster om 

kjente emner  

Skriftlig kommunikasjon  

Forstå hovedinnholdet i 

selvvalgte tekster 

Skrive 

sammenhengende 

tekster som forteller, 

gjenforteller og 

beskriver opplevelser og 

uttrykker egne meninger  

Kultur, samfunn og 

litteratur  

Lese engelskspråklig 

barne- og 

ungdomslitteratur og 

- lese engelsk-språklig litteratur 

- snakke om innhold og personer i 

tekster 

-  si hva man mener om tekster, 

bilder, film og musikk 

- Personal pronouns 

Possessives 

Read from books  

Individual, in pairs 

and groups 

  

Presentation of a 

book you have read 

Write a book review 

 
Chapter test 6 

Muntlig 

presentasjon av 

en bok eller 

utdrag fra en bok 

Writing: Book 

review 

Muntlig 

underveisvurderin

g 

Setningsprøver 

Hverandrevurderi

ng. 

 

Egenvurdering 



samtale om personer og 

innhold 

Gi uttrykk for egne 

reaksjoner på 

engelskspråklige 

litterære tekster, film, 

nettkultur, bilder og 

musikk 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

Kilder: 

Digitale dikt på engelsk av Ken Nesbitt (innlest): http://www.poetry4kids.com/poems 

http://www.poets.org/poetsorg/poem/be-glad-your-nose-your-face 

http://www.fizzyfunnyfuzzy.com/poem/attack_of_the_vegetables 

Presentasjon av de amerikanske statene: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4AueWWt6Wss 

 Mer info om de ulike statene: 

http://www.history.com/topics/us-states/alaska/videos/the-alcan-highway-road-to-alaska 

 

http://www.storylineonline.net 

 

http://www.poetry4kids.com/poems
http://www.poets.org/poetsorg/poem/be-glad-your-nose-your-face
http://www.fizzyfunnyfuzzy.com/poem/attack_of_the_vegetables
https://www.youtube.com/watch?v=4AueWWt6Wss
http://www.history.com/topics/us-states/alaska/videos/the-alcan-highway-road-to-alaska
http://www.storylineonline.net/

