
Årsplan i Engelsk 5.klasse.        Faglærar: Helga Punde. 

Timer i veka: 3.        Skuleår: 2018-2019. 

Leseverk: Stairs 5, textbook og wokrbook.   

Veke:  Tema/hovudområde Lærestoff  Arbeidsmåter 

34-39 Meeting people.  

Verb: To be, questions 
words.  

Speaking: Meet and greet.  

Writing: descriptions.  

Textbook, workbook, 
stairs nettside: 
http://stairsonline5-
7.cappelendamm.no/  

 

Lesa og omsette tekst.  

Øve på gloser.  

Arbeide med grammatikk.  

Munnleg og skriftlege oppgåver.  

Sjå/lytte til engelsk film.  

40-47 Hobbies and interests. 

Grammar: Like doing, can – 
can´t.  

Speaking: talking about… 

Writing: facts.  

Textbook, workbook, 
stairs nettside: 
http://stairsonline5-
7.cappelendamm.no/  

 

Lesa og omsette tekst.  

Øve på gloser.  

Arbeide med grammatikk.  

Munnleg og skriftlege oppgåver.  

Sjå/lytte til engelsk film. 

48-3 Poems.  

Grammar: nouns, 
adjectives.  

Speaking:  reciting a poem.  

Writing: Five-line poems.  

Textbook, workbook, 
stairs nettside: 
http://stairsonline5-
7.cappelendamm.no/  

 

Lesa og omsette tekst.  

Øve på gloser.  

Arbeide med grammatikk.  

Munnleg og skriftlege oppgåver.  

Sjå/lytte til engelsk film. 

4-11 Travelling in the British 
Isles.  

Grammar: Questions- have 
and do.¨ 

Speaking: Ordering and 
buying.  

Writing: Email.  

Textbook, workbook, 
stairs nettside: 
http://stairsonline5-
7.cappelendamm.no/  

 

Lesa og omsette tekst.  

Øve på gloser.  

Arbeide med grammatikk.  

Munnleg og skriftlege oppgåver.  

Sjå/lytte til engelsk film. 

12-17 The science of nature.  Textbook, workbook, 
stairs nettside: 

Lesa og omsette tekst.  

http://stairsonline5-7.cappelendamm.no/
http://stairsonline5-7.cappelendamm.no/
http://stairsonline5-7.cappelendamm.no/
http://stairsonline5-7.cappelendamm.no/
http://stairsonline5-7.cappelendamm.no/
http://stairsonline5-7.cappelendamm.no/
http://stairsonline5-7.cappelendamm.no/
http://stairsonline5-7.cappelendamm.no/


Grammar: Verb –simple 
present, sentences.  

Speaking: discussion. 

Writing: summary. 

http://stairsonline5-
7.cappelendamm.no/  

 

Øve på gloser.  

Arbeide med grammatikk.  

Munnleg og skriftlege oppgåver.  

Sjå/lytte til engelsk film. 

17-21 The Brimming Bookshelf. 

Grammar: Adjectives, 
personal pronouns.  

Speaking: read loud.  

Writing: Story.  

Textbook, workbook, 
stairs nettside: 
http://stairsonline5-
7.cappelendamm.no/  

 

Lesa og omsette tekst.  

Øve på gloser.  

Arbeide med grammatikk.  

Munnleg og skriftlege oppgåver.  

Sjå/lytte til engelsk film. 

 

Læreplan i engelsk (ENG1-03) 

Kompetansemål etter 7. årstrinn 

Språklæring 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne 

ferdigheter i engelsk 

• beskrive eget arbeid med å lære engelsk 

• identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål 

• bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring 

Muntlig kommunikasjon 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• bruke lytte- og talestrategier 

• forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner 

• forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner 

• bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk 

• uttrykke seg for å få hjelp til å forstå og bli forstått i ulike situasjoner 

• uttrykke og begrunne egen mening om kjente emner 

• innlede, holde i gang og avslutte samtaler knyttet til kjente situasjoner 

• bruke grunnleggende mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og setningstyper i 

kommunikasjon  

• uttrykke seg om enkle beregninger, valuta og måleenheter i kommunikasjon om 

dagligdagse situasjoner 
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Skriftlig kommunikasjon 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• bruke lese- og skrivestrategier  

• forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner 

• 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, 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 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land 

• samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i 

Norge, deriblant samisk kultur 

• lese engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og samtale om personer og innhold 

• gi uttrykk for egne reaksjoner på engelskspråklige litterære tekster, film, nettkultur, 

bilder og musikk 

• uttrykke seg på en kreativ måte inspirert av ulike typer engelskspråklige litterære 

tekster fra forskjellige kilder  

• formidle korte tekster om selvvalgte emner 

 


