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Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert juni 2013) 

 
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende 
ferdigheter slik:  
 
Muntlige ferdigheter i engelsk er å kunne lytte, tale og samhandle ved å bruke det engelske språket. Det betyr å vurdere og tilpasse uttrykksmåter til 
formål, mottaker og situasjon. Det innebærer videre å lære om sosiale konvensjoner og omgangsformer i engelskspråklige land og i internasjonale kontekster. 
Utvikling av muntlige ferdigheter i engelsk innebærer å bruke det muntlige språket gradvis mer presist og nyansert i samtaler og i andre typer muntlig 
kommunikasjon. Videre innebærer det å lytte til, forstå og drøfte forskjellige emner og problemstillinger for å tilegne seg fagkunnskap. Det innebærer også 
å kunne forstå varianter av muntlig engelsk fra forskjellige deler av verden.  
 
Å kunne skrive i engelsk er å kunne uttrykke ideer og meninger på en forståelig og hensiktsmessig måte ved å bruke det engelske skriftspråket. Det betyr å 
planlegge, utforme og bearbeide tekster som kommuniserer, og som har god struktur og sammenheng. I tillegg er skriving et redskap for språklæring. 
Utvikling av skriveferdigheter i engelsk innebærer å lære rettskriving og utvikle et økende repertoar av engelske ord og språklige strukturer. Videre 
innebærer det å utvikle en allsidig kompetanse i å skrive ulike typer generelle, litterære og faglige tekster på engelsk ved bruken av uformelt og formelt 
språk, tilpasset formål og mottaker.  
 
Å kunne lese i engelsk er å kunne skape mening ut fra ulike typer tekster. Det betyr å lese engelskspråklige tekster for å forstå, reflektere over og tilegne 
seg innsikt og kunnskap på tvers av kulturer og fagfelt. Det innebærer videre å forberede, utføre og bearbeide lesing av engelskspråklige tekster til 
forskjellige formål, og av varierende lengde og kompleksitet. Utvikling av leseferdigheter i engelsk er å ta i bruk lesestrategier tilpasset formålet med 
lesingen i stadig mer krevende tekster. Videre innebærer det å lese engelskspråklige tekster med flyt og forståelse, og utforske, drøfte, lære av og 
reflektere over ulike typer informasjon. 
 
Å kunne regne i engelsk er å kunne bruke relevante matematiske begreper på engelsk i ulike situasjoner. Det innebærer å kjenne til måleenheter som brukes i 
engelskspråklige land, og forstå og kommunisere om tall, grafiske framstillinger, tabeller og statistikk på engelsk. Utvikling av regneferdigheter i engelsk 
innebærer å bruke tall og regning ved å utvikle et repertoar av matematiske termer på engelsk knyttet til dagliglivet, og generelle og faglige emner. 
 
Digitale ferdigheter i engelsk er å kunne bruke et variert utvalg digitale verktøy, medier og ressurser for å styrke språklæringen, kommunisere på engelsk og 
tilegne seg relevant kunnskap i engelskfaget. Bruk av digitale ressurser gir mulighet for å oppleve engelskspråklige tekster i autentiske situasjoner, det vil si 
naturlige, ikke-tilpassede situasjoner. Utvikling av digitale ferdigheter innebærer å innhente og behandle informasjon for å skape ulike typer tekster. 
Digitale formkrav i tekster betyr at effekter, bilder, tabeller, overskrifter og punkter er satt sammen for å understreke og formidle et budskap. Det 
innebærer videre å bruke digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og å ha en kritisk og selvstendig holdning til kildebruk. Digitale ferdigheter 
innebærer å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern gjennom etterprøvbare kildehenvisninger. 
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Kompetansemål (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert juni 2013) 

 
Kompetansemålene etter 7. trinn er fordelt på tre skoleår. Oversikten nedenfor viser hvilke mål elevene i 6. trinn skal jobbe med. Elevene skal være 
med på å formulere delmål og å lage vurderingskriterier. 
 

Språklæring og kultur, samfunn og litteratur Muntlig kommunikasjon  Skriftlig kommunikasjon 

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 
 
Lese engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og samtale om 
personer og innhold 
 
Uttrykke seg på en kreativ måte inspirert av ulike typer 
engelskspråklige litterære tekster fra forskjellige kilder 
 
Fortelle om personer, steder og begivenheter fra 
engelskspråklige land 
 
Samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i 
engelskspråklige land og i Norge 
 
Formidle korte tekster om selvvalgte emner 

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 
 
Bruke grunnleggende mønstre for uttale, 
intonasjon, ordbøyning og setningstyper i 
kommunikasjon  
 
Uttrykke seg om enkle beregninger, valuta og 
måleenheter i kommunikasjon om dagligdagse 
situasjoner 

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 
 
Bruke digitale verktøy og andre 
hjelpemidler for å finne relevant 
informasjon og lage ulike typer tekster 
 
Skrive sammenhengende tekster som 
forteller 
 
Bruke grunnleggende mønstre for 
rettskriving, ordbøyning, setnings- og 
tekstbygging i produksjon av tekst 
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Tempoplan 
 
 

Mnd Uke Engelsk for 6. trinn 2014-2015 
34 Aug 
35 

Bli kjent med læreboka og samtale om hvordan vi skal jobbe med faget på skolen og hjemme. 
Repetisjon av ordklasser (norsk) og grammatikken fra i fjor. 

36 
37 
38 
39 
40 

Chapter 1 Radio Ratpack: 
Grammatikk: Substantiv i entall og flertall, som ender på –y og uregelrette. Regelrette, lange og uregelrette adjektiv. 
Snakke: Dialoger og diskusjoner, nyheter og debatt. Fonetikk: /v/ og /w/. 
Skrive: Ord og setninger, personbeskrivelser og etterlysning.  
Lese og lytte: Intervjuer, nyheter, debatt, værmelding og spørrekonkurranse. 

41 Høstferie 
42 

43 
 

Sept 

44 

Chapter 2 Eleven Magazine: 
 
Grammatikk: There is/there are, some/any og preposisjoner. 
Snakke: Diskusjon om leggetider. Fonetikk: /θ/ og /ð/.  
Skrive: Avsnitt, intervju og kryssord. 
Lese og lytte: Spørrekonkurranse, horoskop, leserbrev, sladder, vitser og intervjuer.  
 

45 
46 
47 

Nov 

48 

Chapter 3 Playful poems: 
 
Grammatikk: Verb i presens og presens samtidsform. 

Snakke: Høytlesing og framføring av dikt. Snakke om dikt. Fonetikk: /ȓ/, /tȓ/, /ʒ/ og /dʒ/. 
Skrive: Bio-dikt, femrader og rimord. 
Lese og lytte: Morsomme og skumle dikt og dikt om skole og familie. 
 

49-51 Repetisjon og halvårsprøve. Des 
52-1 Juleferie 
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2 
3 
4 

Jan 

5 
6 
7 
8 

Chapter 4 Brave heroes: 
 
Grammatikk: Verb i preteritum. 
Snakke: Dramatisere tekst og dialoger. Fonetikk: Stavelser og trykk i ord. 
Skrive: Skrive myter med enkle setninger og bruke avsnitt. 
Lese og lytte: Tegneserier, kjente legender og myter, vitser og intervjuer. 

Feb 

9 Vinterferie 
10 
11 
12 

Mars 
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Chapter 5 The bookcase: 
 
Grammatikk: Personlige pronomen, determinativer og eiendomsord. 

Snakke: Gjenfortelling og drama. Fonetikk: /Ȝ/, /’:/ og /ə/ 

14 Påskeferie 
15 
16 

Skrive: Setninger, avsnitt og fortellinger. 
Lese og lytte: Barnelitteratur og fortellinger. Lesestrategier. 

17 

Apr 

18 
19 
20 
21 

Mai 

22 

Chapter 6 The American Dream: 
 
Grammatikk: Verb i presens perfektum og uregelrette verb. 
Snakke: Spørreundersøkelse, setningsmelodi – intonasjon. 
Skrive: Instruksjon (bruksanvisning), nøkkelord og søylediagram. 
Lese og lytte: Dialoger, faktatekster om USA, brev og dagbok. 
 

Juni 23-25 Repetisjon og halvårsprøve. 
 


