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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 7. trinn LÆRERE Trine Halvorsen  

 

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) 

KJERNEELEMENT

ER FRA FAG OG 

TVERRFAGLIG 

TEMA 

(for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/INNHO

LD 

(bøker, nettressurser, organisering 

ol)) 

34-39 34-39 Lese og videreformidle innhold fra 

ulike type tekster, inkludert 

selvvalgte tekster 

Bearbeide egne tekster ut fra 

tilbakemeldinger 

Følge regler for rettskriving, 

ordbøying og setningsstruktur 

Kommunikasjon 

Språklæring 

Møte med 

engelske tekster 

Rettigheter 

Kvinners rettigheter 

Martin Luther King 

Billy Elliot, stereotypisk?  

Malala Yousafi 

Fredsskapere Nelson Mandela 

Meninger  

 

Grammatikk, sammentrekninger 

Elevmedvirkning 

på hvordan de vil 

jobbe med tema. 

 

Gruppearbeid  

Barnebøker, film, Billy Elliot 

Readworks.org  

Explore kapittel 1  

Side 22-23 

side 26-27 
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Get it right, uttale og skrivemåte 

 

nouns 

side 28-29 

grammar side 30-31 contractions 

 

side 10-11 

 

 

 

VALG 

 

 

40 HØSTFERIE 

41-51 

 

MENNES

KET 

41-44 Innlede, holde i gang og avslutte 

samtaler om egne interesser og 

aktuelle emner 

Reflektere over og samtale om 

rollen engelsk har i eget liv 

 

Kommunikasjon 

Språklæring 

Menneskets indre 

Marting Luther, I have a dream 

Drømmer, inspirasjon 

Håp 

Følelser  

Ambisjoner 

Yoga  

Let´s talk: Lage en tale med samme 

tema som Martin LK. Gjøre opptak. 

 

Determiners A-AN/ SOME-ANY  

Muntlig 

innlevering av 

lydfil. 

Explore  

 

kapittel 7, I`m ok! 

 

 

 

 

Readworks.org 

 

‘ 

s.210-211 
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Let`s talk: benefits of gaming. 

Let`s write: test, 20 bodyparts  

s.7 speaking tip 

42 TV-aksjonen 2021. Barneekteskap 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonein-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) 

 

45-47 

Utforske levemåter og tradisjoner 

i ulike samfunn i den 

engelskspråklige verden og i 

Norge og reflektere over identitet 

og kulturell tilhørighet 

Skrive sammenhengende tekster, 

inkludert sammensatte, som 

gjenforteller, spør og uttrykker 

meninger og interesser, tilpasset 

mottaker 

Følge regler for rettskriving, 

ordbøying og setningsstruktur 

Kommunikasjon 

Språklæring 

Mennesket og fotball 

Fotballhistorie 

Sammenligne engelsk-australsk og 

amerikansk fotball 

The magical body 

Pronouns  

Skriveoppgave 

Sammenligne 

engelsk og 

australsk foball. 

Litt historie.  

Bli med dansen kl 12! Hele skolen. 

uke  

kapittel 7, I`m ok! 

 

 

s.212-213 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/
https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/
https://skole.salaby.no/
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-or-past-continuous-tense/football-and-extreme-sports/3282
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48-50 Utforske levemåter og tradisjoner 

i ulike samfunn i den 

engelskspråklige verden og i 

Norge og reflektere over identitet 

og kulturell tilhørighet 

Lytte til og forstå ord og uttrykk i 

tilpassede og autentiske tekster 

Lese og lytte til engelskspråklige 

sakprosatekster og 

engelskspråklig barne- og 

ungdomslitteratur og skrive og 

samtale om innholdet 

Kommunikasjon 

Språklæring 

Christmas around the world 

Julesanger  

Silent night, the story  

 

Christmast 1916  

 

 

Lese bok, A Christmas Carol 

 

 

 

 

 

Verbs  

Sammeligne 

likheter og 

ulikheter. Tabell 

og kort tekst. 

Føre en samtale 

om juletradisjoner 

i hjemmet/landet 

sitt. 

Hefte fra Gina,  

Hefte Malimo christmas in 

Australia 

Explore kapittel 3, side 78-79 

 

Hefte med text i levels og lenke 

BBC. 

 

s.214.215 

Valgfri fagdag på trinn/avdeling i 

desember  

 

 

52 JULEFERIE 

 

 

https://www.bbc.co.uk/teach/school-radio/assemblies-ks1-the-story-of-silent-night-christmas-carol/zrjpxbk
https://www.bbc.co.uk/teach/school-radio/assemblies-ks1-ks2-christmas-truce-1914/zhjpm39
https://www.bbc.co.uk/teach/school-radio/english-ks2-a-christmas-carol-episode-1-marleys-ghost/zrb78xs

