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PERIODETEMA FORSLAG TIL INNHOLD 

VALG 
 
(Demokrati og 
medborgerskap) 

• Valget 2021 

• Statistikk 

• Prosent 
• Demokrati 

• Kvinners rettigheter 

• Vikingene og tinget 

• Diagrammer 

• Personlig valg 

• Politisk system 
• Gamle politiske system 

• 17.mai 

• Rettigheter 

• Politiske temaer 

• Meninger 
• Demokrati i verden 
• Eidsvoll 1814 

MENNESKET 
 
(Folkehelse og 
livsmestring) 

• Kropp og sjel 

• Følelser 

• Rettigheter 

• Respekt 

• Grenser 

• Seksualitet  

• Familie 

• Likhet/ulikhet 

• Likeverd 

• Inni kroppen 

• Masse og volum 

• Ernæring 

• Bevegelse 

• Motorikk/koordinasjon  

• Samarbeid 

• Måling 

• Vei,tid, fart 

TEKNOLOGI 
 
(Bærekraftig utvikling) 

• Programmering 

• Koding 

• Fremtiden 

• Grønn energi 

• Miljø 

• Historisk utvikling 

• Entreprenørskap 

• Verdensrommet 

• Muligheter og begrensninger 

• Etisk bevissthet 

• Genteknologi 

KONFLIKT 
 
(Alle) 

• Flukt 

• Krig 

• Fred  

• Indre konflikt 

• Klassemiljø 

• Rettigheter 

• Respekt  

• Grenser 

• Mobbing 

• Interessekonflikter  

• Ressursbruk 

• Menneskeverd 

• Rettferdighet 

• FN 

• Barnekonvensjonen 

• Unicef 

• Streik 

NATUREN 
 
(Bærekraftig utvikling) 

• Skog 

• Vann 

• Miljø 

• Allemannsretten 
• Dyreliv 

• Innsekter 

• Planter 

• Darwin 

• Kontinentalflater 

• Geologi 
• Jorda 

• Spørløs ferdsel 

• Forurensning  

• Rødlista 

• Økologi 
• Genetisk mangfold 
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ÅRSPLAN 

TEMA/FAG Musikk SKOLEÅR 2021/2022 
TRINN 3.trinn LÆRERE Ingeborg K. S. Rød 

 

Kort info om planen: 

- Fagdagene har ulike faglærere ansvar for å planlegge. Det vil bli avsatt tid i starten av perioden til å planlegge denne fagdagen.  

- Det er fint å snakke sammen på trinn om hvilke mål man legger til ulike perioder i fagene. Dette vil legge til rette for dybdelæring for elevene. 

- Tv-aksjonen gjennomføres for hele skolen. Kan denne erstatte OD-dagen?      

PERIODE 

TEMA 

UKE 
Periode 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA 

FAG OG TVERRFAGLIG 

TEMA 

(for perioden) 

TEMA/INNHOLD VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF 

(bøker, nettressurser, organisering 

ol)) 

 33-34 Utøve og utforske et 

repertoar av sanger og 

danser fra ulike 

musikkulturer, inkludert 

samisk musikkultur 

Utøve musikk 

Oppleve musikk 

Demokrati og 

medborgerskap 

Bli kjent 

Navneleker, sanglek og 

tempo 

Kartlegge elevens nivå og 

forventing til faget 

Underveisvurdering 

Zombie 

Dansering 

Hopp, stopp, gå 

Felles klapp 

 

 35-37 Eksperimentere med 

rytmer, melodier og 

andre grunnelementer, 

sette sammen mønstre til 

Oppleve musikk 

Utøve musikk 

Kroppen som lyd- og 

rytmeinstrument 

Lydkulisser 

Underveisvurdering Samarbeidsøvelser 

Rytmer i sirkel 

Rytmememory 

Lydkulisser til eventyr og bilder 
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komposisjoner, også ved 

bruk av digitale verktøy, 

også beskrive  

arbeidsprosesser og 

resultater 

Kulturforståelse 

Demokrati og 

medborgerskap 

Muntlig fortelling 

Rytmeinstrumenter 

Klappelek 

 38-39 Synge og spille på 

instrumenter alene og 

sammen med andre ved 

bruk av gehør og enkel 

notasjon 

Utøve musikk 

Skape musikk 

Demokrati og 

medborgerskap 

Enkel notasjon 

Sang 

Underveisvurdering Boomwhackers 

Musication 

Noteverdier (ta ta, titti titti) 

Hjalmar, Trond Viggo 

Fisketur i øsende regn, 

Gitarkameratene 

40 HØSTFERIE 

41-51 

 

MENNESKET 

41-43 Eksperimentere med 

rytmer, melodier og 

andre grunnelementer, 

sette sammen mønstre til 

komposisjoner, også ved 

bruk av digitale verktøy, 

og beskrive 

arbeidsprosesser og 

resultate 

Utøve musikk 

Oppleve musikk 

Folkehelse og 

livsmestring 

Formidling med og uten 

ord 

Miming 

Repetisjon av rytme, 

tempo og puls. 

Underveisvurdering Vi jobber i halve klasser 

42 TV-aksjonen 2021. Barneekteskap 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/ 

 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/
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Tv-aksjonen går av stabelen 24.oktober 2021. Inntektene går i år til Plan og arbeidet mot barneekteskap.  

Vi kjører skoleløp fredag denne uken som en fagdag 

https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/ 

Salaby har også gratis undervisningsopplegg man kan bruke i klasserommet  

https://skole.salaby.no  

42 Samtale om og reflektere 
 over hvordan musikk 
skaper mening når den 
brukes i ulike sosiale 
sammenhenger 
 

Oppleve musikk 

Kulturforståelse 

Musikk og 

veldedighetsarbeid 

Hvordan og hvorfor 

benyttes konserter og 

musikkbidrag i forbindelse 

med blant annet 

innsamlingsaksjoner. 

Underveisvurdering  TV-aksjonen  

43-45 Utøve og utforske et 

repertoar av sanger og 

danser fra ulike 

musikkulturer, inkludert 

samisk musikkultur 

Utøve musikk 

Oppleve musikk 

Folkehelse og 

livsmestring 

Musikk- og 

lytteropplevelser 

Et møte med ulike 

dansestiler 

BlimE-dansen 

Underveisvurdering Ballett (Den norske operaen) 

Grunnsteg Hip hop 

Folkedans 

 

Bli med dansen, fre 19. nov kl 12! 

Hele skolen. 

 

46-50 Synge og spille på 
instrumenter alene og 
sammen med andre ved 
bruk av gehør og enkel 
notasjon 

Oppleve musikk 

Utøve musikk 

Folkehelse og 

livsmestring 

3. trinn har ansvar for 

Luciafeiringen i år. Vi 

jobber med forestilling og 

kor 

Underveisvurdering Valgfri fagdag på trinn/avdeling i 

desember  

https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/
https://skole.salaby.no/
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52 JULEFERIE 

 

 

1-7 

 

 

TEKNOLOGI 

1-2 Eksperimentere med 

rytmer, melodier og 

andre grunnelementer, 

sette sammen mønstre til 

komposisjoner, også ved 

bruk av digitale verktøy, 

og beskrive 

arbeidsprosesser og 

resultater 

Oppleve musikk 

Skape musikk 

 

Bærekraftig utvikling 

Veslefrikk 

Kreativitet, samhandling 

og skaperkraft 

1: Hva vil vi utforske? Valg 

av tema for prosjektet. 

Underveisvurdering Oppstart Veslefrikk-prosjekt. 

Lenke til prosjekt: 

https://skapia.no/veslefrikk 

 

 

3-4 Eksperimentere med 

rytmer, melodier og 

andre grunnelementer, 

sette sammen mønstre til 

komposisjoner, også ved 

bruk av digitale verktøy, 

og beskrive 

arbeidsprosesser og 

resultater 

Oppleve musikk 

Skape musikk 

 

Bærekraftig utvikling 

Veslefrikk 

2: Eksperimenter. På jakt 

etter nye lyder og effekter. 

 

Underveisvurdering  

5-6 Eksperimentere med 

rytmer, melodier og 

andre grunnelementer, 

Oppleve musikk Veslefrikk Underveisvurdering Fagdag i koding/programmering 

på trinn/avdeling, uke 6 

https://skapia.no/veslefrikk
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sette sammen mønstre til 

komposisjoner, også ved 

bruk av digitale verktøy, 

og beskrive 

arbeidsprosesser og 

resultater 

Skape musikk 

 

Bærekraftig utvikling 

3: Vi lager en plan. Hva 

skal skje når? Og hvorfor? 

Komponistplan. 

7 Eksperimentere med 

rytmer, melodier og 

andre grunnelementer, 

sette sammen mønstre til 

komposisjoner, også ved 

bruk av digitale verktøy, 

og beskrive 

arbeidsprosesser og 

resultater 

Oppleve musikk 

Skape musikk 

 

Bærekraftig utvikling 

Veslefrikk 

4: Lage detaljene. Utforske 

og notere. 

Underveisvurdering  

8 VINTERFERIE 

 

 

9-16 

 

KONFLIKT 

9-11 Synge og spille på 
instrumenter alene og 
sammen med andre ved 
bruk av gehør og enkel 
notasjon 
 

Utøve musikk 

Skape musikk 

 

 

Veslefrikk: 

5: Vi øver og spiller inn 

klassens bidrag til 

Veslefrikk. 

Underveisvurdering  
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12 Synge og spille på 
instrumenter alene og 
sammen med andre ved 
bruk av gehør og enkel 
notasjon 
 

Utøve musikk 

Skape musikk 

 

Fremføring i grupper av 

egenkomponert 

musikksnutt 

Underveisvurdering FRIST:25.3 Levere inn bidrag til 

Veslefrikk 

13-14 Samtale om og reflektere 

over hvordan musikk 

skaper mening når den 

brukes i ulike sosiale 

sammenhenger 

Utøve musikk 

 

Forumteater 

Knyttes til det overordna 

temaet for perioden -  

Konflikt  

Underveisvurdering Fagdag om konflikt på 

trinn/avdeling, uke 14 

15 PÅSKEFERIE 

16-25 

 

 

NATUREN 

17-22 Eksperimentere med 

rytmer, melodier og 

andre grunnelementer, 

sette sammen mønstre til 

komposisjoner, også ved 

bruk av digitale verktøy, 

og beskrive 

arbeidsprosesser og 

resultater 

Skape musikk 

Kulturforståelse  

Utøve musikk 

Bærekraftig utvikling 

Fra idé til forestilling med 

utgangspunkt i 

egenkomponert musikk 

 

Underveisvurdering  

23-24 Synge og spille på 
instrumenter alene og 
sammen med andre ved 
bruk av gehør og enkel 
notasjon 

Utøve musikk 

Kulturforståelse  

Bærekraftig utvikling 

Sommeravslutning og 

forestilling 

 Felles turdag  for hele skolen med 

natursti (fagdag). 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole   

 

 

 SOMMER 

 

 


