
 
 

 

Årsplan i engelsk  

2.klasse 

Breivikbotn skole 2014/2015 
 

MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET – 2006 
OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE 

 
 

Lærer: Linn-Olav Arntzen 
 

Læreverk: Stairs, Heidi Håkenstad, Marianne Undheim Vestgård. 

Verket består av arbeids/lærebok (My English book), 

Flash Cards (ordbank-kort), 

Cd med sanger, regler og lytteoppgaver. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Grunnleggende ferdigheter 
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. 



 
 

MÅL FOR ENGELSK PÅ 2. TRINN 
 

Trinn Språklæring og kultur, 
samfunn og litteratur 

Muntlig kommunikasjon  Skriftlig 
kommunikasjon 
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Finne ord og uttrykk som er 
felles for engelsk og eget 
morsmål 
 
Bruke digitale ressurser i 
opplevelse av språket 
 
Samtale om sider ved barns 
dagligliv i engelskspråklige land 
 
Gi uttrykk for egne 
opplevelser av engelskspråklige 
rim, regler, sanger, eventyr og 
fortellinger 

Lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter 
 
Lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk 
 
Lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger 
 
Forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser: 
farger, frukt/bær, været, jul, kroppen, klær, klasserommet, bondegård. 
 
Hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk 
 
Delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser  
 
Bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser: Tallene 7-12 

Kjenne igjen 
sammenhengen 
mellom noen 
engelske språklyder 
og stavemønstre 
 
Eksperimentere 
med å lese og skrive 
engelske ord, 
uttrykk og enkle 
setninger knyttet til 
nære omgivelser og 
egne interesser 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÅRSPLAN 
Uke Tema Ordforråd Uttrykk og strukturer Ferdighetsmål 
 
 
 

Aug./ 
Sept. 

Numbers Seven, eight, nine, ten, eleven, 
twelve 

What is your name?  
My name is… 

How old are you? 
Good morning! Hello! 
How are you today? 
I`m fine, thank you. 

How many…? 
Two plus one is three. 

* kunne presentere seg og fortelle hvor gamle de er 
* kunne spørre hverandre på engelsk om hva de heter 
og hvor gamle de er 
* kunne telle til 12 på engelsk 

Sept. Colours Black, orange, pink, white, 
brown 

What colour is… 
Who are you? 
I am… I`m.. 

You are… You`re 
Do you speak English? 

Yes I do. 
It’s my…It’s your 

* kunne engelske ord for ni farger 
* kunne spørre og fortelle på engelsk hvilken farge 
noen eller noe har 

 

 
 

 
Okt. 
 

Fruit and berries 
 

Fruit, berries, pear, grapes, 
plum, peach, strawberry 
milkshake, orange, juice 

I’like…please 
I don’t like 

Can I have…,please? 
Yes you can.. 
No you can’t.. 

Would you like..or..? 

* kunne navn på noen frukter og bær 
* kunne gi uttrykk for noe de ønsker, liker å spise 
eller ikke liker å spise 

Nov. The weather Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday 

What day is it today? 
It is..It’s.. 

Tomorrow, today, yesterday 
In…days, …days ago 

Yes  No 

* kunne navnene på ukedagene 
* kunne spore om og svare på hvilken dag det er i 
dag, i morgen og hvilken dag det var i går 
* bli kjent med noen enkle 
verb 



 
 

 
 

Des. 

Christmas Christmas present, Christmas 
stocking, Father Christmas, 
candle, Christmas tree, 

Christmas card, angel, star, 
Christmas bauble, Christmas 

fairy 

Merry Christmas! 
What do you want for Christmas? 

I want a.. 
Guess what I’ve got..? 

I wish.. 
Happy new year! 

* kunne ønske hverandre god jul 
* kunne huske ti vanlige engelske juleord 
* få kjennskap til engelsk julefeiring (mat, kultur og 
tradisjoner) 
* kunne synge og formidle noen kjente engelske 
julesanger 
* kjenne til og kunne bruke noen verb 

 
 
 

Jan. 

The body Head, hair, foot, leg, eye, 
nose, ear, arm, body, hand 

Left-right 
Big-small 
Tall-short 
This is.. 
It’s.. 

How many..? 
I am.. 
I have.. 
It’s my.. 

 

* kunne kroppsord på engelsk 
* bli kjent med verbene:  

play, sleep, see, hear, write, speak and dance 
* bli kjent med adjektivene: big, small, fat, long, 
thin, tall, short, little and angry 
 
 
 
 

 
 
Febr. 

Clothes Trousers, jacket, jumper, 
scarf, dress, T-shirt, cap, hat, 

socks, shoes 

Have you got..? 
I have got.. 

What are you wearing? 
I’m wearing.. 
Where is my? 
Put on your… 

Take off your… 
 

* kunne ti engelske for ulike klesplagg 
* kunne spørre og fortelle på engelsk hva de har på 
seg i dag 
* kunne spørre på engelsk hvor klærne deres er 

 
 
 

Mars 

The Classroom Classroom, window, door, book, 
desk, chair, pencil, pencil case, 
rubber, schoolbag, boy, girl 

Goodbye – See you later! 
Rep. : Who are you? – What’s your 

name? 
His – her name is… 

I am 
I have got… 

Have you got? 

* kunne 12 engelske klasseromsord 
* kunne si “Ha det!” og ”Ser deg senere!” på engelsk 
* bli kjent med preposisjonene in, on, under 

 



 
 

Can you go to – give me – find – 
point at the… - please! Where is 

the…? 
In, on, under 

 
 

April 

The farm Farm, cow, pig, horse, dog, cat, 
sheep, goat, calf, bull, rooster 

There is… 
There are… 
I can see… 
Flertall - s 

* kunne 11 enkle ord som hører til temaet 
* kunne spørre og svare på engelsk om antall dyr av 
hvert slag 
* bli kjent med hvordan en uttrykker entall og 
flertall på engelsk 
* kunne forstå en engelsk tekst som er forklart ved 
hjelp av illustrasjoner 
 
 

Mai The time One o’clock  til  
twelve o’clock 

What’s the time? 
It’s…o’clock 

Excuse me, what time is it? 

* kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye 
klokka er (bare hele timer) 

Juni Repetisjon     
 

 


