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KLASSE: BT3 FAG: ENGELSK LÆRER: ALEX NELSON 

UKE: HVA: HVORDAN: VURDERING: KOMPETANSEMÅL: 

33 -
39 

Kroppsdeler & klær 
 
Tall 
 
 
 
 
 

Leker og sangleker 
 
Verbregle og leker i 
forbindelse med den 
(f.eks Simon Says) 
 
Øving av ord gjennom lek 
og sanglek 
 

 
Tall og telling – skrive ned 
hvordan tallene staves 
 
Gjette gåter 
 
Odd one out 

Elevene deltar i 
arbeidsprosessen i 
klassen 
 
Forstår eleven, 
utvikler eleven seg i 
faget 
 
Kan eleven gjøre seg 
forstått muntlig? 
 
Individuell samtale 
med eleven om faget 
og hvordan det går for 
eksempel til jul=  
 
Muntlig evaluering 
 
Hverandre-evaluering 
av 
klassen som helhet 

Delta i felles arbeid med 
resitasjon, språkleker og 
dramatisering 
 
Eksperimentere med å bruke 
miming og kroppsspråk som 
språkstøttende uttrykk 
 
Lytte til og etterligne engelsk 
intonasjon og uttale 
 
Ta i bruk kjente ord og 
uttrykk i samtaler knyttet til 
nære omgivelser og egne 
opplevelser 
 
Stille spørsmål og svare på 
spørsmål om kjente temaer 
 
Gi og utføre instruksjoner på 
engelsk 
 
Lytte til og vise forståelse for 
betydningen av ord og 
uttrykk i kjente 
sammenhenger 
 
Bruke bilder og konkreter 
som støtte for å forstå og 
lære ord 
 
Delta i engelske regelleker 
og i arbeid med dikt og 
sangleker 
 

40 HØSTFERIE   

41 - 
45 

Ukedager 
 
I dag, i morgen, i går 
 
What is your name? 
My name is.. 

 
How are you? I am 
fine thank you, how 
are you? 

 
Can I have, please? 
yes you can! Thank 
you! 

 

  

46 - 
50 

Årstider 

 
Weather  
 
Julesang 
 

  

51 JULFERIE 

52 

1 - 7 Måneder 

 
Datoen 
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Ordenstall 
 
Bursdager 

8 VINTERFERIE 

9 - 
14 

Familie 
 
Daily routines - 
what do you do 
every day. Present 
simple. Questions 
with ‘do’. (song - 
this is the way..) 
 
 
What  do you want 
to do today? 
 

 

   

15 PÅSKEFERIE 

16 - 
20 

Animals 
 
Nature 

 
 
Prepositions - on, 
under, in 

 
 

  (etter 4 trinn) Lytte til 
fortelling og uttrykke seg på 
engelsk i samtale om 
fortellinger 
 
Bruke faste høflighetsuttrykk 
og dagligdagse 
uttrykksformer  
 
Beskrive motiver og 
gjenstander på bilder 
 

21 - 
24 

Food 

 

I like.. 

 

Small/medium/big 

 
 

  

25 SOMMERFERIE 

 

 
• Delta i felles arbeid med resitasjon, språkleker og dramatisering 
• Eksperimentere med å bruke miming og kroppsspråk som språkstøttende uttrykk 
• Lytte til og etterligne engelsk intonasjon og uttale 
• Ta i bruk kjente ord og uttrykk i samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser 
• Stille spørsmål og svare på spørsmål om kjente temaer 
• Gi og utføre instruksjoner på engelsk 
• Lytte til og vise forståelse for betydningen av ord og uttrykk i kjente sammenhenger 
• Bruke bilder og konkreter som støtte for å forstå og lære ord 
• Beskrive motiver og gjenstander på bilder 
• Delta i engelske regelleker og i arbeid med dikt og sangleker 
• Lytte til fortelling og uttrykke seg på engelsk i samtale om fortellinger 
• Bruke faste høflighetsuttrykk og dagligdagse uttrykksformer   


