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ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Musikk SKOLEÅR 2020/2021 

TRINN 3.trinn LÆRERE Sofia Francos 
       

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: 

- synge og spille på 

instrumenter alene og 

sammen med andre ved 

bruk av gehør og enkel 

notasjon. 

 

Utøve musikk, lage musikk, oppleve musikk  -Instrumenter 

- Notasjon. 

-Rytme/rytmeinstrumenter 

- Melodier 

- Enkle takter 

- Stakkato og legato. 

- Tempo 

 

synger, 

utøver og 

lager musikk. 

 

Øve på sang og tekst. 

CD, youtube. 

Syngende skole.  

Radio sangfoni 

Musikk i skolen 

Musication (nettside) 

Mussila (APP) 

Boomwhackers.  

Instrumenter. 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

Høsteferie uke 40 

41-51 • eksperimentere med rytmer, 

melodier og andre 

grunnelementer. 

 

Utøve musikk, lage musikk, oppleve 

musikk, kulturforståelse. 

-Instrumenter 

- Notasjon. 

-Rytme/rytmeinstrumenter 

- Melodier 

- Enkle takter 

- Tempo 

- Dans 

synger, 

utøver og 

lager musikk. 

Øve på sang og tekst. 

Instrumenter 

CD, youtube. 

 Syngende skole.  

Radio sangfoni 

Musikk i skolen 

Musication (nettside) 

Mussila (APP) 

Boomwhackers. 

 

 

 

 

 

  Juleferie    
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1-7 • formidle egne 

musikkopplevelser 

Utøve musikk, lage musikk, oppleve 

musikk, kulturforståelse. 

-Instrumenter 

- Notasjon. 

-Rytme/rytmeinstrumenter 

- Melodier 

- Enkle takter 

- Stakkato og legato. 

- Tempo 

- Dans 

synger, 

utøver og 

lager musikk. 

Øve på sang og tekst. 

Instrumenter 

CD, youtube. 

 Syngende skole.  

Radio sangfoni 

Musikk i skolen 

Musication (nettside) 

Mussila (APP) 

Boomwhackers. 
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8  Vinterferie    

9-12 • formidle egne 
musikkopplevelser 
 

Utøve musikk, lage musikk, oppleve 

musikk, kulturforståelse. 

-Instrumenter 

- Notasjon. 

-Rytme/rytmeinstrumenter 

- Melodier 

- Enkle takter 

- Stakkato og legato. 

- Tempo 

- Dans 

synger, 

utøver og 

lager musikk. 

Øve på sang og tekst. 

Instrumenter 

CD, youtube. 

 Syngende skole.  

Radio sangfoni 

Musikk i skolen 

Musication (nettside) 

Mussila (APP) 

Boomwhackers. 

 

 

 

 

13  Påskeferie    
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13-24 samtale om hvordan musikk skaper 

mening når den brukes i ulike 

sosiale sammenhenger 

Utøve musikk, lage musikk, oppleve musikk, 
kulturforståelse. 

-Instrumenter 

- Notasjon. 

-Rytme/rytmeinstrumenter 

- Melodier 

- Enkle takter 

- Tempo 

- Dans 

synger, 

utøver og 

lager musikk. 

Øve på sang og tekst. 

Instrumenter 

CD, youtube. 

 Syngende skole.  

Radio sangfoni 

Musikk i skolen 

Musication (nettside) 

Mussila (APP) 

Boomwhackers. 

 

  Sommerferie    

 


