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ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Samfunnsfag  SKOLEÅR 2020/2021 

TRINN 4 LÆRERE Safia, Mathusha, Stine H. 

       

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA FAG 

• (for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆR

ESTOFF/INNHOLD 

(bøker, nettressurser, 

organisering ol)) 

34-39 Eleven skal synge og spille på 

instrumenter alene og 

sammen med andre ved bruk 

av gehør og enkel notasjon 

 

Utøve musikk 
Oppleve musikk 
 

Takt og 

tone 

 

 Salaby 

Tegne noter 

Mestre C-dur-skalaen 

40 HØSTFERIE 

41-51 Eleven skal utøve 

og utforske et repertoar av 

sanger og danser fra ulike 

musikkulturer, inkludert 

samisk musikkultur 
 

Utøve musikk 

Oppleve musikk 

Kulturforståelse 

Musikkultur  Lære om enkelte band, 

artister innen ulike 

musikkulturer. Eleven 

skal lese om artist/band, 

sette seg inn i sjangeren 

og få forståelse av og 

kunne kjenne igjen 

sjangeren. Eleven skal 

prøve å spille deler av et 

stykke i Garageband på 

piano og fremvise dette 

for klassen.  
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Forstå forskjellen 

mellom de ulike 

musikkulturene 

Popkultur: Kygo 

Rock: Elvis 

Folkemusikk: Odd 

Norstoga 

Klassisk: Edvard Grieg 

Jazz: Silje Nergaard 

JULEFERIE 

41-51 Eleven skal utøve 

og utforske et repertoar av 

sanger og danser fra ulike 

musikkulturer, inkludert 

samisk musikkultur 
 

Utøve musikk 

Oppleve musikk 

Kulturforståelse 

Musikkultur  Lære om enkelte band, 

artister innen ulike 

musikkulturer. Eleven 

skal lese om artist/band, 

sette seg inn i sjangeren 

og få forståelse av og 

kunne kjenne igjen 

sjangeren. Eleven skal 

prøve å spille deler av et 

stykke i Garageband på 

piano og fremvise dette 

for klassen.  

Forstå forskjellen 

mellom de ulike 

musikkulturene 

Popkultur: Kygo 

Rock: Elvis 

Folkemusikk: Odd 

Norstoga 

Klassisk: Edvard Grieg 

Jazz: Silje Nergaard 
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VINTERFERIE 

9- 12 Eleven skal formidle egne 

musikkopplevelser 

og beskrive bruk av 

musikalske virkemidler ved 

hjelp av enkle fagbegreper 
 

Utøve musikk 

Oppleve musikk 

Kulturforståelse 

  Prosjekt om Walt 

Disney. Elevene deles 

inn i grupper og skal 

jobbe musikken som 

virkemiddel i en gitt 

film. Avslutningsvis skal 

elevene presentere sine 

funn med Key-Note-

presentasjon 

PÅSKE 

14-16 Eleven skal eksperimentere 

med rytmer, melodier og 

andre grunnelementer, sette 

sammen mønstre til 

komposisjoner, også ved bruk 

av digitale verktøy, 

og beskrive arbeidsprosesser 

og resultater.  
 

Utøve musikk 

Oppleve musikk 

Lage musikk 

  Elevene skal ved hjelp 

av enkle instrumenter 

følge gitte rytmer.  

16-18 Eleven skal eksperimentere 

med rytmer, melodier og 

andre grunnelementer, sette 

sammen mønstre til 

komposisjoner, også ved bruk 

av digitale verktøy, 

og beskrive arbeidsprosesser 

og resultater.  

 

 

   Eleven skal lage en 

musikkbok på iPad med 

ulike sanger med noter. 

Elevene skal spille 

sangene på garageband.  
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18-24 Eleven skal utøve 

og utforske et repertoar av 

sanger og danser fra ulike 

musikkulturer, inkludert 

samisk musikkultur 

 

Utøve musikk 

Oppleve musikk 

Kulturforståelse 

  Prosjekt om ABBA 

SOMMERFERIE 

 

 


