
Læringsopplevelse for 3.-4.trinn

Engelsk
Kompetansemål:
• Identifisere ordklasser i tilpassede 

tekster 
• «Gi elevene mer eierskap til sitt 

arbeid med engelske 
preposisjoner. La de lage kreative 

myldrebilder av figurer, som 
grunnlag for arbeid med 

ordklasser» 



EngelskÅrstrinn
3.-4.trinn

Kjerneelementer
Kommunikasjon

Språklæring

Grunnleggende ferdigheter
Muntlige ferdigheter trenes ved innlesing av 

setninger og kommunikasjon gjennom 
samarbeid

Å kunne skrive trenes gjennom produsering 
av engelske setninger

Digitale ferdigheter trenes ved bruk av digitalt 
tankekart og innlesing 

Tverrfaglig tema
Folkehelse og livsmestring handler om å 

forberede elevene på å uttrykke seg muntlig på 
engelsk, slik at de kan kommunisere på tvers av 

land



Preposisjoner 

Mål
Jeg kan identifisere 

ordklasser på 
engelsk 

(preposisjoner)  

Underveisvurdering
Lærer legger tilrette for 
at elevene kan utforske 

språket alene og 
sammen. Lytt og gi 

tilbake- og 
fremovermelding på 
elevenes skrevne og 
innleste setninger i 

Kidspiration   

 Utstyr
Hodetelefoner

Appene:
Kidspiration

Pages



1 Forberedelse
1. Forbered et opplegg i Kidspiration  
2. Fyll inn den første boblen med 

preposisjoner 
3. Velg ut figurer og lag et bilde der 

alle preposisjonene er representert
4. Lag halvferdige setninger ut fra 

figurene, som elevene skal fullføre 
5. Marker og lås alle figurene(ikke 

boblene)
Tips: Snu 

tankekartet frem/

tilbake for å få frem 

begreper 

Tips: Velg om elevene 

skal fylle inn i blanke 

eller påbegynte bobler 

For lærer



2 Inspirere og utforske 

1. Snakk med elevene om hva 
en preposisjon er

2. Bruk elevene og 
gjenstander i klasserommet 
som eksempler for å 
illustrere  

Liam is under the table
Olivia is next to Liam

The class is inside the classroom
The teacher is outside the classroom  

Eline is behind the door
Ali’s hand is over his head



2 Inspirere og utforske 
SpørsmålBegreper

Inside = Inne i 

On = På

Over = Over

Under = Under

Behind = Bak

In front = Foran 

Next to = Ved siden av

Prøv å fortelle din 
læringspartner hva du gjorde i 

helgen, uten å bruke 
preposisjoner

Hvorfor er dette så vanskelig?

Hva forteller preposisjoner 
oss? 



3 Skape
Aktivitet 1

1. Les inn preposisjonene 

2. Fyll inn manglende felt og fullfør 
setningene

3. Les inn alle setningene på engelsk

Lærer AirDropper filen i Kidspiration  



3 Skape  
Aktivitet 2

1. Åpne Kidspiration 
2. Velg ut figurer: en bygning, et 

transportmiddel, et dyr og en person 
3. Flytt figurene rundt og øv på 

preposisjonene muntlig sammen  
- Hvor mange ulike setninger klarer 
dere å lage? 

To og to på én iPad

Tips: Kopier boblen med preposisjonene over som hjelpemiddel 



3 Skape
Aktivitet 3

1. Åpne Kidspiration —> «Create 
diagram»

2. Skriv alle preposisjonene i en boble

3. Les inn preposisjonene 

4. Velg ut 7 figurer fra utklippstavlen                     

5. Flytt figurene rundt så de viser 
eksempler på ulike preposisjoner 

6. Skriv inn setningene og les de inn 
Tips: Snu tankekartet 

frem/tilbake for å få 

frem begreper 

Nå skal du lage en selv!



4 Dele

Hva har du lært?
Hvorfor er preposisjoner viktig?
Når og hvor kan du bruke det du har lært?

Refleksjon

1. Vis og del arbeidet ditt med 
læringspartner/klassen  

2. I oppsummeringen med elevene kan 
dere snakke om hvilke preposisjoner 
som blir vist i Kidspiration  

3. Reflekter sammen med elevene rundt 
spørsmålene:



«Gjennom mange år har Eplehusets utdanningsteam bygget opp en solid erfaring 
og kompetanse for å kunne tilby en helhetlig løsning til utdanningssektoren. I tillegg 
til å yte kompetanse på produkter, finansiering, tekniske løsninger og strategisk 
rådgivning gjennomfører Eplehuset også pedagogisk opplæring.»

«Vi vil inspirere, øke kunnskap og danne gode 
arenaer for læring. Sammen med dere ønsker vi å 
tilrettelegge for at barn og elever utvikler 
kompetanse for fremtidens samfunns- og 
arbeidsliv!»

Ta kontakt med oss om du ønsker å høre mer om vår pedagogiske 
opplæring ved å sende epost til: skole@eplehuset.no 

mailto:skole@eplehuset.no

