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ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Musikk SKOLEÅR 2020/2021 

TRINN 1.trinn LÆRERE Sofia Francos, Sarah, Hilde, Elizabeth, Marie, Silje og Stine 
       

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA 

FAG 

(for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/INNHOLD 

(bøker, nettressurser, organisering 

ol)) 

34-39 Eleven skal kunne: 

- Utøver et repetoar 
av 
sangleker,sanger 
og danser hentet 
fra elevenes. 

 

Utøve musikk, lage 

musikk, oppleve musikk  

Sangleker, sanger og danser. Utøver sangleker, synger, 

danser og spiller på 

instrumenter når de lager 

musikk, eksperimenterer 

med og beskriver 

musikalske uttykk og når 

de lytter lever seg inn i og 

formidler 

musikkopplevelser 

Øve på sang. 

CD, youtube. 

 Syngende skole.  

Musikk i skolen 

Musication (nettside) 

Mussila (APP) 

Boomwhackers.  

Instrumenter. 

Høstferie: Uke 40 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

41-51 • Utforske og 

eksperimentere 

med Puls, rytme, 

tempo, klang, 

melodi, dynamikk, 

harmoni, 

tonehøyder og 

form i dans med 

stemmen og i spill 

på instrumenter. 

 

Utøve musikk, lage 

musikk, oppleve 

musikk,kulturforståelse 

Sangleker, sanger og danser.  Øve på sang. 

CD, youtube. 

 Syngende skole.  

Musikk i skolen 

Musication (nettside) 

Mussila (APP) 

Boomwhackers.  

Instrumenter. 

   KULUKA: Uke 46   

    JULEFERIE: Uke 52   

1-7 • Lyd og stemme, 
lage mønstre og 
sette sammen 
mønstrene til enkle 
improvisasjoner. 

 

Utøve musikk, lage 

musikk, oppleve musikk, 

kulturforståelse. 

Instrumenter  Øve på sang. 

CD, youtube. 

 Syngende skole.  

Musikk i skolen 

Musication (nettside) 

Mussila (APP) 
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Boomwhackers.  

Instrumenter. 

   VINTERFERIE: Uke 8   

9-12 • Formidle 
opplevelser av 
ulike musikalske 
utrykk gjennom 
samtale. 

• Utforske og 

eksperimentere 

med Puls, rytme, 

tempo, klang, 

melodi, dynamikk, 

harmoni, 

tonehøyder og 

form i dans med 

stemmen og i spill 

på instrumenter. 

Utøve musikk, lage 

musikk, oppleve musikk,  

Instrumenter  Øve på sang. 

CD, youtube. 

 Syngende skole.  

Musikk i skolen 

Musication (nettside) 

Mussila (APP) 

Boomwhackers.  

Instrumenter. 

   Påskeferie: uke 13   

14-24 - Utøver et repetoar 
av 
sangleker,sanger 
og danser hentet 

Utøve musikk, lage 
musikk, oppleve musikk  

Sommeravslutning  Øve på sang tekst. 

CD, youtube. 

 Syngende skole.  
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fra elevenes nære 
musikkultur. 

 

Musikk i skolen 

Musication (nettside) 

Mussila (APP) 

Boomwhackers.  

Instrumenter. 

   Sommer   

 

 


