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PERIODETEMA FORSLAG TIL INNHOLD 

VALG 
 
(Demokrati og 
medborgerskap) 

• Valget 2021 

• Statistikk 

• Prosent 

• Demokrati 

• Kvinners rettigheter 

• Vikingene og tinget 

• Diagrammer 

• Personlig valg 

• Politisk system 

• Gamle politiske system 

• 17.mai 

• Rettigheter 

• Politiske temaer 

• Meninger 
• Demokrati i verden 
• Eidsvoll 1814 

MENNESKET 
 
(Folkehelse og 
livsmestring) 

• Kropp og sjel 

• Følelser 

• Rettigheter 

• Respekt 

• Grenser 

• Seksualitet  

• Familie 

• Likhet/ulikhet 

• Likeverd 

• Inni kroppen 

• Masse og volum 

• Ernæring 

• Bevegelse 

• Motorikk/koordinasjon  

• Samarbeid 

• Måling 

• Vei,tid, fart 

TEKNOLOGI 
 
(Bærekraftig utvikling) 

• Programmering 

• Koding 

• Fremtiden 

• Grønn energi 

• Miljø 

• Historisk utvikling 

• Entreprenørskap 

• Verdensrommet 

• Muligheter og begrensninger 

• Etisk bevissthet 

• Genteknologi 

KONFLIKT 
 
(Alle) 

• Flukt 

• Krig 

• Fred  

• Indre konflikt 

• Klassemiljø 

• Rettigheter 

• Respekt  

• Grenser 

• Mobbing 

• Interessekonflikter  

• Ressursbruk 

• Menneskeverd 

• Rettferdighet 

• FN 

• Barnekonvensjonen 

• Unicef 

• Streik 

NATUREN 
 
(Bærekraftig utvikling) 

• Skog 

• Vann 

• Miljø 

• Allemannsretten 

• Dyreliv 

• Innsekter 

• Planter 

• Darwin 

• Kontinentalflater 

• Geologi 

• Jorda 

• Spørløs ferdsel 

• Forurensning  

• Rødlista 

• Økologi 

• Genetisk mangfold 
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ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Engelsk SKOLEÅR 2021-2022 

TRINN 6 LÆRERE Elise Gjerdalen Vonen og Trude Pihl 

 

Kort info om planen: 

- Fagdagene har ulike faglærere ansvar for å planlegge. Det vil bli avsatt tid i starten av perioden til å planlegge denne fagdagen.  

- Det er fint å snakke sammen på trinn om hvilke mål man legger til ulike perioder i fagene. Dette vil legge til rette for dybdelæring for elevene. 

- Tv-aksjonen gjennomføres for hele skolen. Kan denne erstatte OD-dagen?      

PERIODE 

TEMA 

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA 

FAG OG TVERRFAGLIG 

TEMA 

(for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/INNHO

LD 

(bøker, nettressurser, organisering 

ol)) 

34-39 

Valg 

34-39 Lese, forstå og lære 

fakta om hunder og 

katter 

Bruke ulike strategier i 

egen språklæring og 

kommunikasjon 

Reflektere over ulike 

strategier de kan bruke 

for å forstå 

Kommunikasjon 

Språklæring 

Møte med engelskspråklige 

tekster  

1.Man’s Best Friend 

Her skal vi lære om hunder 

og katter ved å lese ulike 

typer tekst, å holde en 

muntlig presentasjon, å 

bøye regelrette verb i ulike 

tider.  

Setningsstrukturer 

Rask vurdering. What have 

you learnt today? 

Underveis- vurdering,  

Now I Know, 

Egenvurdering 

Kapittelprøve, i Fagrom i 

Skolestudio 

Fagdag valg for hele skolen! 

Barnas valg for 5.-10. trinn. 

https://barnasvalg.reddbarna.no  

Explore 6: My Book 

Explore 6: My Workbook 

https://barnasvalg.reddbarna.no/
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hovedinnholdet i 

tekster 

Gi uttrykk for egne 

reaksjoner på en tekst  

Bruke ord de har lært i 

en ny sammenheng 

Forstå, skrive og bruke 

høyfrekvente ord 

Forberede og holde en 

muntlig presentasjon 

Utforske og samtale om 

språklige likheter 

mellom engelsk og 

andre språk de kjenner 

til 

Lære å bøye og bruke 

regelrette verb i 

preteritum 

 

I’m going to talk about... 

It is important to... 

Yesterday, I... 

Tongue twisters 

/θ/ thin, thick, thank you 

/ð/ this, that, these, those 

Long, short, thick and thin. 

These are the sizes that 

dogs come in! 

Uttalefilm i Fagrom i 

Skolestudio. 

Oppgaver i My Workbook  

 

Grammatikk: 

Repetisjon av adjektiv 

Repetisjon av 

stedspreposisjoner 

Repetisjon av substantiv i 

entall og flertall 

Bøye regelrette verb i ulike 

tider 

Skriverammer 

Skrive og holde en kort 

presentasjon 

Høyfrekvente ord: with, 

because, where, when, 

which, why, how, who, 

what, other, then, any, 

now, than, am, are, is, like, 

I, you, it, we, them, 

my, all, so, that, about, 

out, on, in to, a, an, the, if, 

and 

40 HØSTFERIE 
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41-51 

 

MENNESKET 

40-46 Reflektere over ulike 

strategier de kan bruke 

for å kunne forstå, lese 

og snakke om kjente 

eventyr 

Forklare hva som 

kjennetegner eventyr 

Gi uttrykk for egne 

reaksjoner på en tekst 

Forstå og bruke 

setningsstrukturene 

Once upon a time..., 

There was... og There 

were... 

Skrive et eventyr 

 

Kommunikasjon 

Språklæring 

Møte med engelskspråklige 

tekster 

 

2. Trolls and heroes 

Her skal vi lære om hva 

som kjennetegner eventyr, 

å skrie eventyr, å bruke 

uregelrette verb i 

preteritum. 

Setningsstrukturer: Once 

upon a time ... There was 

… There were ... 

 

Rask vurdering What have 

I learnt today? 

Underveis- vurdering,  

Grammatikk 

Bruke uregelrette verb i 

preteritum 

Bruke there was ... og 

there were ... 

Uregelrette verb: be, do, 

go, have, give, take, cut, 

put, shut, come  

Tongue twisters: 

/s/ princess, sing, sweetly 

/z/ busy, boys, noise 

Busy girls and boys make 

lots and lots of noise. 

Uttalefilm i Fagrom i 

Skolestudio. 

Oppgaver i My Workbook, 

Uke 46: Bli med dansen kl 12! 

Hele skolen. 

 

Explore 6: My Book 

Explore 6: My Workbook 
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Bruke noen uregelrette 

verb i preteritum 

Bruke ulike strategier i 

egen språklæring og 

kommunikasjon 

Bruke ord de har lært i en 

ny sammenheng 

Forstå, skrive og bruke 

høyfrekvente ord 

Now I Know, 

Egenvurdering 

My Workbook side 61 

Kapittelprøve, i Fagrom i 

Skolestudio 

Utforske og samtale om 

språklige likheter mellom 

engelsk og andre språk de 

kjenner til 

Skriverammer: Write a 

fairy tale. 
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Høyfrekvente ord: 

children, most, old, again, 

even, before, place, away 

42 TV-aksjonen 2021. Barneekteskap 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/ 

 

Tv-aksjonen går av stabelen 24.oktober 2021. Inntektene går i år til Plan og arbeidet mot barneekteskap.  

Vi kjører skoleløp fredag denne uken som en fagdag 

https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/ 

Salaby har også gratis undervisningsopplegg man kan bruke i klasserommet  

https://skole.salaby.no (bla litt ned på siden) 

47-51 Bruke lytte- og 

lesestrategier for å 

forstå hovedinnholdet i 

en tekst og samtale om 

innholdet 

Stille spørsmål ved å 

bruke did 

Forstå og bruke 

eiendomsord på 

engelsk, og utforske 

likheter i bruken av 

Kommunikasjon 

Språklæring 

Møte med engelskspråklige 

tekster 

 

3. Journals, blogs and 

diaries 

Her skal vi lære om kjente 

dagbøker, å lage en vlog, å 

stille spørsmål som starter 

med did, om eiendomsord. 

Setningsstrukturer 

Today, I... Did you ...? 

When I... 

Tongue twisters 

Rask vurdering, What have 

I learnt today? 

Underveis- vurdering,  

Now I Know, 

Egenvurdering 

My Workbook 

Kapittelprøve, i Fagrom i 

Skolestudio 

Grammatikk 

Valgfri fagdag på trinn/avdeling i 

desember  

Explore 6: My Book 

Explore 6: My Workbook 

 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/
https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/
https://skole.salaby.no/
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eiendomsord på norsk 

og engelsk 

Lage en vlogg på 

engelsk 

Utforske bokstaver som 

uttales /s/ og /θ/ 

Forstå og bruke 

setningsstrukturene 

Today,..., Did you...? og 

When I... 

 

/s/ science, false, famous, 

sticks, certain, six 

/θ/ thick, through, thistle 

Six thick thistle sticks. 

Uttalefilm i Fagrom i 

Skolestudio. 

Oppgaver i My Workbook  

 

Eiendomsord 

Stille spørsmål med did 

Uregelrette verb 

keep, sleep, meet, feel, 

read, eat, forget, wake, 

write, make 

Skriverammer 

Skrive en bokanmeldelse, 

My Workbook side 61. 

Planlegg hva du skal si i 

vloggen i skriverammen på 

side 46 i My Workbook 

Høyfrekvente ord 

said, called, did, had, 

going, soon, much, people 

 

52 JULEFERIE 

1-7 

 

1-5 Bruke lytte- og 

lesestrategier for å 

Kommunikasjon 

Språklæring 

4. Cars and other vehicles 

Her skal vi lære om 

transportmidler gjennom 

Rask vurdering, What have 

I learnt today? T 

Explore 6: My Book 

Explore 6: My Workbook 
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TEKNOLOGI 

forstå hovedinnholdet i 

en tekst 

Finne informasjon i en 

tekst 

Forstå og bruke 

setningsstrukturene I 

travelled by..., It is 

made of..., I leave on... 

at... o’clock 

Lytte til, forstå og bruke 

ord og uttrykk knyttet 

til kapittelets emner 

Skrive en instruksjon 

 

Møte med engelskspråklige 

tekster 

 

tidene, å finne informasjon 

i en tekst, å skrive en 

instruksjon, om 

preposisjoner.  

Setningsstrukturer 

I travelled by ... It is made 

of ... 

I leave on ... at ... o’clock. 

Høyfrekvente ord 

made, sold, always, 

through, every, thing, too, 

right, very 

 

Underveis- vurdering, 

Teacher’s 

Grammatikk 

Stedspreposisjoner 

Tidspreposisjoner (at, on, 

in) 

Uregelrette verb 

sell, tell, draw, fly, know, 

throw, build, leave, lose, 

fall 

Skriverammer: Write an 

instruction. 

Bruke digitale ressurser 

som hjelpemiddel i 

tekstskaping og 

språklæring 

Forstå og bruke tids- og 

stedspreposisjoner 

Now I Know 

Egenvurdering 
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My Workbook side 89 

Kapittelprøve, i Fagrom i 

Skolestudio 

 

6-11 Bruke ulike lytte- og 

lesestrategier for å 

forstå hovedinnholdet i 

tekster knyttet til 

temaet film 

Gi uttrykk for egne 

meninger ved å bruke 

setningsstrukturene 

I think that..., I agree 

with... og 

I disagree with... 

Skrive en 

filmanmeldelse 

Forstå og bruke enkel 

presens og presens 

samtidsform 

Kommunikasjon 

Språklæring 

Møte med engelskspråklige 

tekster 

 

5. Starstruck 

Her skal vi lære om filmens 

historie, å skrive 

filmanmeldelse, å 

begrunne det du sier eller 

skriver, to måter å bruke 

verb i presens på. 

Setningsstrukturer 

I think that ... 

I agree with ... 

I disagree with ... 

Tongue twisters 

/ʒ/ usual, television, casual 

/ʃ/ shoe, she, sugar 

Rask vurdering, Teacher’s 

Book, side 123, 129 og 

135. 

Rask vurdering, (What 

have I learnt today?), 

Teacher’s Book, side 115 

og 121. 

Underveis- vurdering, 

Teacher’s Book side 126 

Now I Know, 

Egenvurdering 

Kapittelprøve, i Fagrom i 

Skolestudio 

Grammatikk: Enkel 

presens og presens 

samtidsform. 

Fagdag i koding/programmering 

på trinn/avdeling 

 

Explore 6: My Book 

Explore 6: My Workbook 
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Bruke ulike strategier i 

egen språklæring og 

kommunikasjon 

Bruke ord de har lært i 

en ny sammenheng 

Forstå, skrive og bruke 

høyfrekvente ord 

Utforske og samtale om 

språklige likheter 

mellom engelsk og 

andre språk de kjenner 

til 

 

She usually sells unusual 

shoes in her shop. 

Uttalefilm i Fagrom i 

Skolestudio. 

Oppgaver i My Workbook, 

side 111. 

 

Uregelrette verb: bring, 

buy, think, fight, pay, say, 

win, sit, see, hear 

Skriverammer 

Skrive en filmanmeldelse: 

Write a film review, My 

Workbook side 108 0g 

109. 

Høyfrekvente ord: words, 

number, went, off, sit, 

long, always, many 

Setningsstrukturer: It looks 

like …, I wonder why …, I 

need to …, ...is called..., 

...make a difference by... 

8 VINTERFERIE 

12-16 

Konflikt 

12-16 Elevene skal kunne 

høyfrekvente ord 

Bruke lytte- og 

lesestrategier 

Kommunikasjon 

Språklæring 

Møte med engelskspråklige 

tekster 

 

6. It’s Our Planet 

Her skal vi lære om 

naturen og naturkrefter, å 

samle og organisere 

informajon til å skrive 

faktatekster, om å ta vare 

Rask vurdering, What have 

I learnt today? 

Underveis- vurdering, 

Teacher’s book 

Fagdag om konflikt på 

trinn/avdeling 

 

Explore 6: My Book 

Explore 6: My Workbook 
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Samle og organisere 

informasjon for å skrive 

en faktatekst 

Bruke kunnskap om 

tellelige og utellelige 

substantiv 

Bøye og bruke noen 

uregelrette verb 

Forstå, skrive og bruke 

høyfrekvente ord 

Bruke ulike strategier i 

egen språklæring og 

kommunikasjon 

 

på miljøet, om substantiv i 

flertall og utellelige 

substantiv.  

Setningsstruktur: It looks 

like..., I wonder why..., I 

need to..., ...is called..., 

make a difference by... 

Høyfrekvente ord: man, 

woman, only, must, live, 

each, means, also 

Forstå hovedinnholdet i 

tekster om naturen og 

naturkrefter 

Forstå og bruke 

setningsstrukturene: I 

wonder..., ...is called..., 

...make a difference by... 

Now I Know 

Egenvurdering 

Kapittelprøve i Fagrom i 

Skolestudio 

 Skriverammer 

 Write an 

 informational text 

 

15 PÅSKEFERIE 

17-24 

Naturen 

17-24 Lese og forstå fakta om 

USA 

Kommunikasjon 

Språklæring 

7. About the USA 

Her skal vi lære fakta om 

USA, forskjeller mellom 

Rask vurdering, What have 

I learnt today?  

Uke 24: Felles turdag for hele 

skolen med natursti (fagdag). 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

Forstå og bruke 

setningsstrukturene I 

am going to..., I would 

like to... 

Forstå forskjellen 

mellom amerikansk og 

britisk engelsk 

Bruke verb i futurum  

Si hva de ønsker å gjøre 

på en høflig måte 

Bruke ulike strategier i 

egen språklæring og 

kommunikasjon 

Reflektere over ulike 

strategier de kan bruke 

for å forstå 

hovedinnholdet i 

tekster 

Utforske og samtale om 

språklige likheter 

mellom engelsk og 

andre språk de kjenner 

til 

Møte med engelskspråklige 

tekster 

 

amerikansk og britisk 

engelsk, og å bøye verb i 

futurum. 

Setningsstrukturer: I’m 

going to... og I would like 

to..’’ 

Grammatikk: Verb i 

futurum 

Uregelrette verb: buy, 

read, write, be, have, go, 

give, take, come, become, 

keep, know 

Tongue twisters: 

/ʒ/ usual, television, casual 

/kw/ quack, quaint, queen, 

quietly 

Uttalefilm: ‘Quack!’ said 

the quaint queen quietly. 

Høyfrekvente ord: would, 

could, been, came, were, 

will, know, some 

Underveis- vurdering 

Now I Know 

Egenvurdering  

Kapittelprøve, i Fagrom i 

Skolestudio 

Mr X.Plore language and 

speaking tip: 

American English or 

British English?  

Digital mini-talk 

 

Explore 6: My Book 

Explore 6: My Workbook 
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