
Læringsopplevelse for 5.-7.trinn

Engelsk
Kompetansemål:
• skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som gjenforteller, 

forteller, spør og uttrykker meninger og interesser, tilpasset mottaker
• uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset 

mottaker og situasjon
«Få ideer til hvordan du kan lære 

elevene å stille spørsmål, 
uttrykke meninger samt bruke et 
variert ordforråd i Pages, Clips, 

Sketches School og Explain 
Everything»



EngelskÅrstrinn
5.-7.trinn

Kjerneelementer
Kommunikasjon

Språklæring

Grunnleggende ferdigheter
Muntlige ferdigheter trenes ved å lytte, 

tale og samtale om byen

Digitale ferdigheter trenes ved 
tekstskapning i Pages

Å skrive trenes ved å skrive tekst som 
formidler kunnskap om valgt by

Å regne trenes ved regning med valuta

Tverrfaglig tema
Folkehelse og livsmestring 

handler om å forberede elevene 
på å uttrykke seg muntlig på 

engelsk



 USA

Mål
Jeg kan skrive 

tekster som spør og 
uttrykker meninger

Jeg kan uttrykke meg 
med et forståelig og 

variert ordforråd

Underveisvurdering
Lærer legger tilrette for 
at elevene vurderer sitt 
eget arbeid ut fra gitte 

kriterier. Eleven gir 
tilbakemelding på to 
ting i arbeidet som er 
bra, og en ting som 
kunne vært bedre.  

 Utstyr
Målebånd
Appene:
Pages

iMovie/Clips
Sketches School

Explain Everything



1 Inspirere
SpørsmålBegreper

Native americans 
Vikings

Christopher Columbus
Multicultural country

Immigration

Hvordan tror dere det er 
å bo i USA?

Hva tror dere er 
annerledes i USA vs. i 

Norge?



2 Utforske

1. La elevene søke på nett for 
å finne informasjon om 
ulike byer i USA

2. Oppsummer hvilke 
nettsider elevene fant som 
var hensiktsmessige å 
bruke for å finne ønsket 
informasjon

Aktivitet 1



3 Skape

1. Velg malen bøker 
liggende i Pages

2. Lag spørsmål til teksten 
(også valgfri tekst)

3. Still spørsmålene til en 
klassekamerat/ ask a 
classmate to answer 
them

Aktivitet 1
The first people who settled in America, 
the native Americans, came from Asia 
12-13000 years ago. Since then people 
have kept coming. 
The Vikings travelled to North America in 
their Viking ships 1000 years ago. 
Christopher Columbus arrived from 
Europe in 1492, when he tried to sail to 
India. 
Today, the USA is a multicultural country 
and many people have immigrated with a 
dream of a better life. 



3 Skape
Aktivitet 2

1. Fortsett på en ny side i samme 
dokument i Pages

2. Velg deg ut en by i USA og skriv 
faktasetninger om den

3. Les inn og forklar hvorfor du har 
valgt byen

4. Lag en drodling i Sketches School 
om byen. Ta skjermbilde av 
drodlingen og sett det  inn i Pages-
dokumentet

5. Vis og forklar arbeidet til 
læringspartner



3 Skape
Aktivitet 2

1. Lag en film om byen i Clips
2. Last ned bilder fra byen + 

severdigheter
3. Fortell fakta om byen og hva du 

kan gjøre der
4. Legg til passende musikk
5. Vis filmen til læringspartneren 

din og si din mening om byen



3 Skape
Aktivitet 3

1. Bruk internett eller en mattebok
2. Fortsett i samme dokument i Pages
3. Finn ut hvor mange kroner (NOK) er i $1 

(USD)?
4. Hvis du skal kjøpe en busstur som koster 

17$, hvor kroner trenger du da? Vis 
utregningen din i Explain Everything. 
Forklar hvordan du tenker

5. Eksporter til bilder og lim inn i Pages-
dokumentet



4 Dele

Hva har du lært?
Når og hvor han du bruke det du har lært?
Hvor i teksten ser vi at du spør og uttrykker meninger?
Hvilke nye ord har du lært deg og brukt i dokumentet?

Refleksjon

1. Velg ut et av arbeidene i boken du er 
mest fornøyd med

2. Presenter for klassen
3. I oppsummeringen med elevene kan 

lærer reflektere rundt disse 
spørsmålene:

 



Relevans på tvers av fag
Samfunnsfag: 
Hvordan er styresettet i USA vs. Norge?

Mat og helse: 
Utforsk matkulturen i USA

Musikk: 
Reflektere over hvordan musikk fra USA kan spille ulike roller for 
utvikling av gruppers identitet



«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

