Årsplan St. Sunniva skole
Fag: Engelsk
Trinn: 7
Lærere: Annette Kjøllesdal
Periode
Aug

Hovedområde/
Kompetansemål
De fleste
kompetansemålene i
engelsk jobbes det med
kontinuerlig gjennom året:
•

•

Sept-okt

Innlede, holde i
gang og avslutte
samtaler om egne
interesser og
aktuelle emner.

Uttrykke seg
forståelig med et
variert ordforråd
og
høflighetsutrykk
tilpasset mottaker
og situasjon.

Læremål
Reflektere over og samtale
om rollen engelsk har i eget
liv.

Tverrfaglige temaer/
lærestoff
How to learn English

Se sin egen rolle i å skape et
trygt læringsmiljø hvor alle i
klassen skal kunne prøve og
feile for å utvikle seg i
engelsk.

Kjenne til de viktigste
hendelsene som førte til
dannelsen av USA, og
gjøre rede for prinsippene

Arbeidsmåter
Arbeidsmåtene brukes og
varieres gjennom året slik det
er mest hensiktsmessig:
Fun with Flags
Forelesning fra lærer.
Diskusjoner i klasser/mindre
grupper, refleksjon gjennom
korte tekster, “speed-date”,
lese artikler og
skjønnlitteratur, tolke tabeller
og statistikk

American history
• Slavery
• Immigration

Vurderingsformer
Formelle og uformelle
vurderingssituasjoner:
Muntlig:
Fagsamtaler
«Speed-dating»
Debatt/innlegg
Presentasjoner/framlegg
Klasseromssamtale
Skriftlig:
Analyse av ulike tekster
Skrive ulike tekster

•

Nov

•

Dec
Jan-feb

Mars - apr

Gjennom hele
året

Skrive
sammenhengende
tekster, inkludert
sammensatte, som
gjenforteller,
forteller, spør og
uttrykker
meninger og
interesser,
tilpasset mottaker.

Bearbeide egne
tekster ut fra
tilbakemeldinger.

•

Reflektere over
og samtale om
rollen engelsk har
i eget liv.

•

Identifisere
setningsledd i
ulike typer
setninger og
bruke kunnskap
om bøying av
verb, substantiv
og adjektiv i
arbeid med egne
muntlige og
skriftlige tekster.

og verdiene som USA
bygger på.

•
•

Civil Rights
Movement
Freedom fighters:
Rosa Parks, Martin
Luther King

Literature: I Have a Dream
Film: Remember the Titans
Følge med i valgkampen,
forstå noe av hvilke
verdier, saker og
interessekonflikter som
avgjør valg av president.

The US 2020 Presidential
Election

Forstå hvordan det
amerikanske valgsystemet
fungerer.
Synge Carols

Christmas Carols
New Zealand /Australia
• Wild life
• Tourist attractions
• History
• Great Barrier Reef

Analysere og forstå noen
Beatles-tekster.

Beatles-project (samarbeid
med musikk)

Forstå Beatles sin
popularitet i sin samtid
(Beatlemania) og senere.
Utvikle strategier for
rettskrivning, forstå
grammatikk og utvide
vokabular

Lese engelske romaner eller
biografier

•

Følge regler for
rettskriving,
ordbøying og
setningsstruktur.

•

Bruke digitale
ressurser og ulike
ordbøker i
språklæring,
tekstskaping og
samhandling.

•

Lese og lytte til
engelskspråklige
sakprosatekster
og
engelskspråklig
barne- og
ungdomslitteratur
og skrive og
samtale om
innholdet.

