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Balsfjord kommune – for framtida 

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

 

ÅRSPLAN I ENGELSK 7.TRINN 
Skoleåret: 2019 - 2020 
Faglærer: Christian S. Utmo 

 
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 
 
 

 

News 
 
 
 
 
 
 

Uke 34 til 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- identifisere og bruke 

ulike situasjoner og 

læringsstrategier for å 

utvide egne ferdigheter i 

engelsk 

- bruke lytte- og 

talestrategier 

- forstå hovedinnholdet i 

muntlige tekster om 

kjente emner 

-lese og forstå ulike typer 

tekster av varierende 

omfang fra forskjellige 

kilder 

-skrive sammenhengende 

tekster som forteller, 

gjenforteller, beskriver 

opplevelser og uttrykker 

egne meninger 
 

Kunne presentere nyheter 

Kunne bruke digitale hjelpemidler 

kunne diskutere innhold i ulike 
medier 

Kunne skrive argumenterende 
tekster 

- Substantiv og genitiv 
Lage reklame. 
Lære ord og uttrykk fra media. 
Kunne bruke vanlig presens og 
preteritum av verb 
Kunne bruke samtidsform av verb 

- Preteritum og perfektum 

Stairs 7, utg.2 

Chapter 1 - Listen, 
Look and Learn 
News - Digital og på 
papir  
Nyheter i aviser og i 

magasiner 
Diskutere nyheter 
Alene, i par og i 
grupper i løpet av 
skoleåret 
reklameplakat 
Samtaler/dialog 
Gjennomgang av 
tekster i klassen 

Arbeid i Workbook 
 
Trening i å bruke 
ordbok 

 
 

 Kapittelprøve 

1 
Gloseprøver/ 
setningsprøver 
annenhver uke 

Muntlig 

tilbakemelding 

• elevene gir 

hverandre 

positive 

tilbakemelding

er  gjennom 

hele skoleåret  

Verbtester 

  
 Skrive tekster 
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- bruke grunnleggende 

mønstre for rettskriving, 

ordbøying, setnings- og 

tekstbygging i produksjon 

av tekst 

- ta notater for å lage 

ulike typer tekster 
 

Høstferie  Uke 40, 2 
dager 

     

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
Heroes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uke 41 - 46 uttrykke seg på en 
kreativ måte inspirert av 
ulike typer 
engelskspråklige 
litterære tekster fra 
forskjellige kilder 
 • lese engelskspråklig 

barne og 
ungdomslitteratur og 
samtale om personer og 
innhold • 

 forstå hoveinnholdet i 
mutlige tekster om 
kjente emner  
Bruke grunnleggende 
mønstre for rettskriving, 
ordbøying, setnings- og 
tekstbygging i 
produksjon av tekst 
- ta notater for å lage 
ulike typer tekster 
- forstå hovedinnholdet i 
selvvalgte tekster 

lese 

 

Kunne planlegge og lage en 
tegneserie 
- kunne lese og forstå tekster fra 
ulike kilder 
-kunne uttrykke seg kreativt på 
engelsk 

- kunne holde en presentasjon 

(om en helt) 
Kunne bruke substantiv og 
genitivform muntlig og skriftlig 

Lese om helter i 
 Stairs 7, Chapter 2 
“Heroic deeds” og på 
nett 
Skuespillet William 
Tell 
lese: ulike sjangre  

• regne: Se på 
sjangertypiske trekk 
(tallmagi) 
skrive dikt og myte  

 muntlig: lese opp 
egne tekster 
Gjøre oppgaver i 
workbook og Stairs 
online 

 Kapittelprøve 
2 
Presentasjon 
av en helt 
Verb og 
gloseprøver 
Test av 

substantiv 
Lage egen 
tegneserie 
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Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
Stories 
Tales of 
treasure 
 
 
 
 

Uke 47 – 
49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lese og forstå tekster 
fra utvalgte kilder 
Snakke om innhold og 
personer 
Skrive egne fortellinger 
Gjenfortelle innholdet i 
tekstene 
- forstå hovedinnholdet i 

selvvalgte tekster 
Bruke grunnleggende 
mønstre for rettskriving, 
ordbøying, setnings- og 
tekstbygging i 

produksjon av tekst 
- ta notater for å lage 
ulike typer tekster 
 
 

- Kunne gjenkjenne ord fra eget 
morsmål 

- kunne lese og forstå tekster fra 
ulike kilder 

- kunne gjenfortelle innholdet i 
tekstene 

- kunne snakke om innhold og 
personer 

- kunne skrive egne fortellinger 
som andre forstår 
- kunne bruke adjektiv og adverb 
muntlig og skriftlig 

Lese historier fra 
forskjellige deler av 
verden I kapittel 3 
Textbook 7. 
Snakke om handling 
og karakterer 
Gjenfortelle historier 
både muntlig og 

skriftlig 
Skrive egne historier 
Arbeide med 
grammatikk og 
andre oppgaver i 

Workbook og online 

 Kapittelprøve 3 
Presentasjon av 
«min 
favoritthistorie» 
Skrive historie 
Test - adjektiv 
og adverb 
Verb og 
glose/setnings 
prøver 

Juletradi 
- 
Sjoner 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uke 50 – 
51 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lære om jul og 
tradisjoner 
Lære om jul i andre land 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bli kjent med juletradisjoner i 
engelsktalende land 
Bli kjent med engelske julesanger 
Kunne bruke digitale verktøy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lese juletekster og 
samtale 
 om dem 
Skrive en 

julefortelling 
Lese tekster om 
tradisjoner 
Høre/synge 
julesanger på 

 engelsk 
Bruke digitale 
verktøy 
Northpole.com, 
«Google  

Christmas»Julefilm 
http://stairs.cappele
n.no 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stairs.cappelen.no/
http://stairs.cappelen.no/
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Stories 
Tales of 
treasure 

Uke 1 -2 Samme mål som i uke 
47 - 49 

Samme mål som i uke 47 - 49 Samme 
arbeidsmåter som i 
uke 47 - 49 
 

Samme 
vurderings 
former som i 
uke 47 - 49 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Austra - 
lias og 
New Zea 
- lands 

historie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vinter 
ferie uke 
9 

Uke 3 -10  

⚫ Lære om levevilkår i 

ulike engelskspråklige 

land 

Lære om noen personer, 
steder og begivenheter 
fra engelskspråklige land 

⚫  

⚫ - Formidle korte tekster 

om selvvalgte emner 

Skrive 

sammenhengende 

tekster som forteller, 

gjenforteller og 

beskriver opplevelser. 

bruke grunnleggende 
mønstre for uttale, 
intonasjon, rettskriving, 
grammatikk og ulike 

setningstyper 
 

- kunne samtale om priser og 
valuta 

- kunne skrive ulike tekster ut fra 
egne notater 

- kunne gjenfortelle fra tekster 
som er lest 

- kunne snakke om fellestrekk 
mellom urbefolkninger 
Kunne fortelle fakta om New 
Zealand og Australia 
Kunne lage en presentasjon i 
power point 
- kunne skrive filmanmeldelse 
Kunne skrive dagbok 
Kunne fortelle om noen personer, 
steder og begivenheter fra 
engelskspråklige land 
Kunne presentere et land eller en 

kultur 
Lære om og kunne bruke 
eiendomspronomen og refleksive 
pronomen 
 

Stairs 7, Utgave 2 
Chapter 4 – Down 
Under 
Digitale oppgaver 

Lese tekster om 
aboriginerne og 
maorifolket. 
Lese tekster om 
James Cook og 
andre viktige og 
historiske folk og 
turistattraksjoner 
Gjenfortelle tekster 
Jobbe med 
fellestrekk mellom 
urbefolkninger 
Rollespill - the Court 
Lese myter 

Lage en 
presentasjon i power 
point om New 
Zealand 
Se film f. eks 

«Crocodile Dundee» 
og lage 
filmanmeldelse 
Skrive dagbok 

Arbeide med 
pronomen 
 Workbook 
 

 - Kapittelprøve 4 

- Gloseprøver  

Tester i 

uregelrett verb 

Prøve om 

pronomen 

Presentasjon i 

power point 
 

Evaluering av tema/ emne 
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Australsk
e dyr 
Wildlife 
down 
under 
Global 
opp- 
varming 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Uke 11- 
17 

Fortelle om personer, 
steder og begivenheter 
fra engelskspråklige land 
- forstå og bruke et 
ordforråd knyttet til 
kjente emner 
- bruke digitale 
ressurser og andre 

hjelpemidler i egen 
språklæring 

⚫ Lære om levevilkår i 

ulike engelskspråklige 

land 

⚫ - bruke grunnleggende 

mønstre for rettskriving, 

grammatikk og ulike 

setningstyper. 

Formidle korte tekster 

om selvvalgte emner 

Uttrykke og begrunne 

egne meninger om 

kjente emner. 

Innlede, holde i gang og 

avslutte samtaler knyttet 

til kjente situasjoner 

 
 

Kjenne til og kunne fortelle om 
australske dyr 
Kunne beskrive dyr; farge, 
størrelse, væremåte, diett o.l 
  
Lese og kunne forstå tekster fra 
ulike kilder 
Kunne finne fram informasjon fra 

ulike kilder 
Kunne formulere argumenter i en 
debatt 
Kunne ord om vær, klima, natur 
og geografi 

Kunne reflektere over 
sammenheng mellom menneskers 
aktivitet og jorda vår.  
Kunne skrive en tekst som 
uttrykker egen mening 
 
Lære om og kunne bruke 
preposisjoner og 
preposisjonsuttrykk. 

Kunne bruke tidsuttrykk 
 

Stairs utg. 2 
Kapittel 5 
The Science of 
nature 
Oppgaver i 
Workbook  
Oppgaver på nett 
Regne: vekt, høyde 

og lengde 
Skrive om et dyr 
 muntlig 
presentasjon. 
Samtaler 

 Søke info på nett 
Lese og lytte til 
tekster om dyr, 
dyreliv og global 
oppvarming 
Diskusjon om global 
oppvarming 
Dialoger 
Grammatikkoppgaver 
om preposisjoner, 

preposisjons-uttrykk 
og tidsuttrykk i 
Workbook og på 
Stairs online. 

 Muntlige 
tilbakemelding
er 
Kapittelprøve 
5 
Delta i en 
debatt 
Skrive en 

argumenter - 
ende tekst 
Glose/setnings
prøver 
Uregelrette 

verb prøver 

Påskeferie 
Uke 13 

    
 
 

  

Litteratur Uke 18 - 24 Lese engelskspråklig 
barne- og 

 

 

Stairs Textbook 
kapittel 6 

 Muntlige 

tilbakemelding
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ungdomslitteratur og 
samtale om personer og 
innhold. 
- uttrykke og begrunne 
egne meninger om 
kjente emner 
- gi uttrykk for egne 
reaksjoner på 
engelskspråklige 
litterære tekster, film, 
nettkultur, bilder og 

musikk 
- bruke grunnleggende 
mønstre for rettskriving, 
ordbøying, setnings- og 
tekstbygging i 

produksjon av tekst 

 

 

Kunne forstå en programoversikt. 
Kunne lese utdrag fra engelske 
bøker og engelske noveller. 
Kunne uttrykke egne meninger om 
ulike tekster. 
 
Kunne skrive en bokanmeldelse 
Kunne snakke om personer og 
innhold i tekster  
Kunne bruke konjunksjoner, 
bindeord 

Brilliant Books 

Lese utdrag fra 

engelsk bok 

Lese utdrag fra en 

valgfri engelsk 

novelle. 

Lese fra bøker alene, i 

par og i grupper. 

Samtaler/dialog 

Gjennomgang av 

tekster i klassen. 

Presentasjon av en 

bok en har lest. 

Skrive bokanmeldelse 

Oppgaver i Workbook 

med 

konjunksjoner/binde - 

ord 

Oppgaver på PC 
 

er 

Kapittelprøve 6 

Gloseprøver/ 

setningsprøver   

Test uregelrette 

verb. 

- Skrive 

bokanmeldelse 

Framføre en 

presentasjon av 

en bok eller 

utdrag fra en 

bok 

Evaluering av tema/ emne 

 


