
 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

 

ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Engelsk  SKOLEÅR 2020 - 2021 

TRINN 2. trinn LÆRERE 2.trinn 
       

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA FAG 

(for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/

INNHOLD 

(bøker, nettressurser, 

organisering ol)) 

34   Repetisjon   

35   Repetisjon   

36 Lytte til og utforske det 

engelske alfabetet og 

uttalemønstre i lek- og 

sangaktiviteter. 

Oppdage høyfrekvente ord og 

fraser i ulike type tekster. 

Stille og svare på enkle 

spørsmål, følge enkle 

instruksjoner og bruke noen 

høflighetsuttrykk. 

Kommunikasjon og språklæring. Everyday 

practice 

Vi varierer mellom:  

• Observasjon 
• Gloseprøve 
• Alias 
• Lesegrupper 
• Samtaler 
• Diktat 
• Egenvurdering 
• Kameratvurdering 
• Temabaserte prøver 
• Kartleggingsprøver 
• Kahoot 
• Presentasjon  

 

s.2 og 3 i quest. 

37 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

Delta i innøvde dialoger og 

spontane samtaler om egne 

behov og følelser, dagligliv og 

interesser. 

Lese og eksperimentere med å 

skrive kjente ord, fraser og 

enkle setninger. 

38 Bruke digitale ressurser for å 

oppleve språket via autentiske 

språkmodeller og 

samtalepartnere. 

Lytte til og gjenkjenne 

språklyder og stavelser i ord. 

Koble språklyder til bokstaver 

og stavemønstre og trekke 

bokstavlyder sammen til ord. 

Oppdage høyfrekvente ord og 

fraser i ulike type tekster. 

Stille og svare på enkle 

spørsmål, følge enkle 

instruksjoner og bruke noen 

høflighetsuttrykk. 

Kommunikasjon, språklæring og møte med 
engelskspråklege tekster.  

In the classroom Vi varierer mellom:  

• Observasjon 
• Gloseprøve 
• Alias 
• Lesegrupper 
• Samtaler 
• Diktat 
• Egenvurdering 
• Kameratvurdering 
• Temabaserte prøver 
• Kartleggingsprøver 
• Kahoot 
• Presentasjon 

 

s. 4-12 i quest.  

39 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

Delta i innøvde dialoger og 

spontane samtaler om egne 

behov og følelser, dagligliv og 

interesser. 

Lytte til, lese og samtale om 

innhold i enkle tekster, 

inkludert billedbøker. 

Lese og eksperimentere med å 

skrive kjente ord, fraser og 

enkle setninger. 

40 HØSTFERIE 

41   In the classroom  s. 4-12 i quest. 

42 

43   Repetisjon   

44  

Kuluka 45 

46 

47 Kommunikasjon, språklæring og møte med 

engelskspråklege tekster. 

My family and 

home 

Vi varierer mellom:  

• Observasjon 

s. 13-20 i quest. 

48 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

49 Koble språklyder til bokstaver 

og stavemønstre og trekke 

bokstavlyder sammen til ord. 

Oppdage høyfrekvente ord og 

fraser i ulike type tekster. 

Stille og svare på enkle 

spørsmål, følge enkle 

instruksjoner og bruke noen 

høflighetsuttrykk. 

Delta i innøvde dialoger og 

spontane samtaler om egne 

behov og følelser, dagligliv og 

interesser. 

Lytte til, lese og samtale om 

innhold i enkle tekster, 

inkludert billedbøker. 

Lese og eksperimentere med å 

skrive kjente ord, fraser og 

enkle setninger. 

• Gloseprøve 
• Alias 
• Lesegrupper 
• Samtaler 
• Diktat 
• Egenvurdering 
• Kameratvurdering 
• Temabaserte prøver 
• Kartleggingsprøver 
• Kahoot 
• Presentasjon 

 

50 Bruke digitale ressurser for å 

oppleve språket via autentiske 

språkmodeller og 

samtalepartnere. 

Kommunikasjon og språklæring. Merry 

Christmas 

Vi varierer mellom:  

• Observasjon 
• Gloseprøve 
• Alias 
• Lesegrupper 

s.29-32 i quest. 

51 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

Lytte til og gjenkjenne 

språklyder og stavelser i ord. 

Oppdage ord som er felles for 

engelsk og andre språk eleven 

kjenner til. 

Lytte til, lese og samtale om 

innhold i enkle tekster, 

inkludert billedbøker. 

Lese og eksperimentere med å 

skrive kjente ord, fraser og 

enkle setninger. 

Tilegne seg ord og kulturell 

kunnskap gjennom 

engelskspråklig barnelitteratur 

og barnekultur. 

• Samtaler 
• Diktat 
• Egenvurdering 
• Kameratvurdering 
• Temabaserte prøver 
• Kartleggingsprøver 
• Kahoot 
• Presentasjon 

 

 JULEFERIE 

1 Lytte til og gjenkjenne 

språklyder og stavelser i ord. 

Koble språklyder til bokstaver 

og stavemønstre og trekke 

bokstavlyder sammen til ord. 

Kommunikasjon og språklæring. My new clothes Vi varierer mellom:  

• Observasjon 
• Gloseprøve 
• Alias 
• Lesegrupper 
• Samtaler 
• Diktat 
• Egenvurdering 

s. 21-28 i quest. 

2 

3 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

Oppdage høyfrekvente ord og 

fraser i ulike type tekster. 

Stille og svare på enkle 

spørsmål, følge enkle 

instruksjoner og bruke noen 

høflighetsuttrykk. 

Delta i innøvde dialoger og 

spontane samtaler om egne 

behov og følelser, dagligliv og 

interesser. 

Oppdage ord som er felles for 

engelsk og andre språk eleven 

kjenner til. 

Lytte til, lese og samtale om 

innhold i enkle tekster, 

inkludert billedbøker. 

Lese og eksperimentere med å 

skrive kjente ord, fraser og 

enkle setninger. 

• Kameratvurdering 
• Temabaserte prøver 
• Kartleggingsprøver 
• Kahoot 
• Presentasjon 

 

4 Lytte til og gjenkjenne 

språklyder og stavelser i ord. 

Kommunikasjon, språklæring og møte med 

engelskspråklege tekster.  

Happy birthday Vi varierer mellom:  

• Observasjon 
• Gloseprøve 
• Alias 
• Lesegrupper 

s. 41-46 i quest. 

5 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

koble språklyder til bokstaver 

og stavemønstre og trekke 

bokstavlyder sammen til ord. 

Lytte til og utforske det 

engelske alfabetet og 

uttalemønstre i lek- og 

sangaktiviteter. 

Oppdage høyfrekvente ord og 

fraser i ulike type tekster. 

Stille og svare på enkle 

spørsmål, følge enkle 

instruksjoner og bruke noen 

høflighetsuttrykk. 

Delta i innøvde dialoger og 

spontane samtaler om egne 

behov og følelser, dagligliv og 

interesser. 

Lytte til, lese og samtale om 

innhold i enkle tekster, 

inkludert billedbøker. 

• Samtaler 
• Diktat 
• Egenvurdering 
• Kameratvurdering 
• Temabaserte prøver 
• Kartleggingsprøver 
• Kahoot 
• Presentasjon 

 

6 Tverrfaglig tema 

7 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

8 VINTERFERIE 

9 Lytte til og gjenkjenne 

språklyder og stavelser i ord. 

Koble språklyder til bokstaver 

og stavemønstre og trekke 

bokstavlyder sammen til ord. 

Oppdage høyfrekvente ord og 

fraser i ulike type tekster. 

Delta i innøvde dialoger og 

spontane samtaler om egne 

behov og følelser, dagligliv og 

interesser. 

Oppdage ord som er felles for 

engelsk og andre språk eleven 

kjenner til. 

Lytte til, lese og samtale om 

innhold i enkle tekster, 

inkludert billedbøker. 

Lese og eksperimentere med å 

skrive kjente ord, fraser og 

enkle setninger. 

Kommunikasjon, språklæring og møte med 

engelskspråklege tekster. 

In the kitchen Vi varierer mellom:  

• Observasjon 
• Gloseprøve 
• Alias 
• Lesegrupper 
• Samtaler 
• Diktat 
• Egenvurdering 
• Kameratvurdering 
• Temabaserte prøver 
• Kartleggingsprøver 
• Kahoot 
• Presentasjon 

 

s. 33- 40 i quest. 

10 

11 Lytte til og gjenkjenne Easter Vi varierer mellom:   



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

12 språklyder og stavelser i ord. 

Koble språklyder til bokstaver 

og stavemønstre og trekke 

bokstavlyder sammen til ord. 

Lytte til og utforske det 

engelske alfabetet og 

uttalemønstre i lek- og 

sangaktiviteter. 

Oppdage høyfrekvente ord og 

fraser i ulike type tekster. 

Delta i innøvde dialoger og 

spontane samtaler om egne 

behov og følelser, dagligliv og 

interesser. 

Oppdage ord som er felles for 

engelsk og andre språk eleven 

kjenner til. 

Lytte til, lese og samtale om 

innhold i enkle tekster, 

inkludert billedbøker. 

Lese og eksperimentere med å 

skrive kjente ord, fraser og 

enkle setninger. 

Kommunikasjon, språklæring og møte med 

engelskspråklege tekster. 

• Observasjon 
• Gloseprøve 
• Alias 
• Lesegrupper 
• Samtaler 
• Diktat 
• Egenvurdering 
• Kameratvurdering 
• Temabaserte prøver 
• Kartleggingsprøver 
• Kahoot 
• Presentasjon 

 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

tilegne seg ord og kulturell 

kunnskap gjennom 

engelskspråklig barnelitteratur 

og barnekultur. 

13 PÅSKEFERIE 

14 Lytte til og gjenkjenne 

språklyder og stavelser i ord. 

Koble språklyder til bokstaver 

og stavemønstre og trekke 

bokstavlyder sammen til ord. 

Oppdage høyfrekvente ord og 

fraser i ulike type tekster. 

Delta i innøvde dialoger og 

spontane samtaler om egne 

behov og følelser, dagligliv og 

interesser. 

Oppdage ord som er felles for 

engelsk og andre språk eleven 

kjenner til. 

Lytte til, lese og samtale om 

innhold i enkle tekster, 

inkludert billedbøker. 

Kommunikasjon, språklæring og møte med 

engelskspråklege tekster. 

Fun in the park Vi varierer mellom:  

• Observasjon 
• Gloseprøve 
• Alias 
• Lesegrupper 
• Samtaler 
• Diktat 
• Egenvurdering 
• Kameratvurdering 
• Temabaserte prøver 
• Kartleggingsprøver 
• Kahoot 
• Presentasjon 

 

s. 47-54 i quest. 

15 

16 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

Lese og eksperimentere med å 

skrive kjente ord, fraser og 

enkle setninger. 

17  

Tverrfaglig tema 18 

19 

20 Lytte til og gjenkjenne 

språklyder og stavelser i ord. 

Koble språklyder til bokstaver 

og stavemønstre og trekke 

bokstavlyder sammen til ord. 

Oppdage høyfrekvente ord og 

fraser i ulike type tekster. 

Stille og svare på enkle 

spørsmål, følge enkle 

instruksjoner og bruke noen 

høflighetsuttrykk. 

Delta i innøvde dialoger og 

spontane samtaler om egne 

behov og følelser, dagligliv og 

interesser. 

Kommunikasjon, språklæring og møte med 

engelskspråklege tekster. 

Time to go 

  

Vi varierer mellom:  

• Observasjon 
• Gloseprøve 
• Alias 
• Lesegrupper 
• Samtaler 
• Diktat 
• Egenvurdering 
• Kameratvurdering 
• Temabaserte prøver 
• Kartleggingsprøver 
• Kahoot 
• Presentasjon 

 

s. 55-62 i quest. 

  21 

22 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

Oppdage ord som er felles for 

engelsk og andre språk eleven 

kjenner til. 

Lese og eksperimentere med å 

skrive kjente ord, fraser og 

enkle setninger. 

23   Repetisjon   

24   Repetisjon    

 SOMMER 

 

 


