
Årsplan St. Sunniva skole  
 

Fag: Engelsk 

Trinn: 1. trinn 

Lærere: Irene Bautista 

Periode Hovedområde/ 
Kompetansemål 

Læremål Tverrfaglige temaer/ 
lærestoff 

Arbeidsmåter Vurderingsformer 
 

Hele året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hele året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntlige ferdigheter 

Lytte til og gjenkjenne språklyder og 
stavelser i ord 

 

 

 

 

Stille og svare på enkle spørsmål, 
følge enkle instruksjoner og bruke 
noen høflighetsuttrykk 

 

 

 

 

Eleven skal kunne: 
- Gjenta enkle ord og 
fraser etter lærer i 
kor/helklasse  
- dele enkle, kjente ord 
inn i stavelser. 
 
 
 
 
 
 
Eleven skal kunne: 
- stille enkle spørsmål om 
aktuelle tema til lærer og 
medelever 
-svare kort på enkle 
spørsmål. 
-forstå enkle 
instruksjoner, og 
gjennomføre det man blir 
bedt om. 
-hilse på høflig måte. 
 

Folkehelse og livsmestring 
Introdusere seg selv 
Gjennomgående temaer: 
Familie 
Dyreriket 
Farger 
Været 
Ukedager 
Parallelle temaer med 
norskfaget 
 
 
Folkehelse og livsmestring 
Spørsmål/quiz 
Intervju 
Spill 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muntlig: 
-Dialog 
-Høytlesing 
-Engelske sanger 
-Rim og regler 
 
Skriftlig: 
-Skriftlige oppgaver 
i læreverket. 
 
Leseferdigheter: 
-Les og match bilde 
med ord. 
 
Digitale 
ferdigheter: 
-Løse oppgaver på 
læreverkets 
ressurssider på nett. 
-Se 
engelskspråklige 
filmer og videoer, 
og høre 

Gjennomgående for alle 
temaer: 

 
Lærers løpende 
observasjoner og 
vurdering av elever i 
klasseromsundervisning.  
 
Observasjon av elevens 
engasjement og deltakelse 
i ulike aktiviteter.  
 
Elevenes egenvurdering 
gjennom formelle og 
uformelle samtaler med 
lærer. 
 
Lærers løpende 
observasjoner og 
vurdering av elevers 
muntlige deltakelse i 
undervisning. 

 



 
Hele året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hele året 
 

 

Leseferdigheter 

Oppdage høyfrekvente ord og fraser i 
ulike type tekster 

Lytte til, lese og samtale om innhold i 
enkle tekster, inkludert billedbøker 

 

Digitale ferdigheter 

Bruke digitale ressurser for å oppleve 
språket via autentiske språkmodeller 
og samtalepartnere 

Eleven skal kunne:  
- lytte til, og forstå 
innholdet i barnebøker ut 
ifra kontekst og bilder. 
- Samtale om handlingen 
i barnebøker. 
-lese småord og korte 
fraser om kjente temaer. 
 
 
 
Eleven skal kunne:  
- se engelskspråklige 
kortfilmer, og forstå og 
samtale om innholdet. 
- se og/eller høre 
engelskspråklig musikk 
på nett. 
 

Folkehelse og livsmestring og 
Demokrati og medborgerskap 
Høytider: Jul og påske 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demokrati og medborgerskap 
 
Explore: Workbook, flash 
cards, nettressurs 
 
Forslag til litteratur:  
The three Billie Goats  
Gruff  
The little Red Riding Hood The 
ugly duckling  
Three little pigs 
 
Forslag til barnesanger: 
Youtube: Barefoot Books og 
Super Simple Songs 
I´m A Little Teapot 
If You´re Happy and You 
Know it 
Head & Shoulders, Knees and 
Toes 
Humpty Dumpty 
Salmer:  
He´s Got The Whole World in 
His Hands 
Lord, I Lift Your Name on 
High 
Holy Night 

engelskspråklige 
sanger på nett. 
-Bruke læreverkets 
smart tavle-
funksjon i full 
klasse 

 

 


	Årsplan St. Sunniva skole

