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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 Kunst og håndverk SKOLEÅR 2021/2022 

TRINN 2. trinn LÆRERE Kristin, Sara, Elisabeth, Marie, Hilde og Hanne 

 

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 VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/INNHO

LD 

(bøker, nettressurser, 

organisering ol)) 

34-39 34     Pynte klasserom 

 35     Pynte klasserom 

 36 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

Håndverksferdigheter 

 

Nål og tråd 

 

Broderi 

 Sy bokmerker med eget navn på 

broderistoff 

Sting (backstich): 

https://www.youtube.com/watch

?v=rZ_wVC84UmM 

https://www.youtube.com/watch?v=rZ_wVC84UmM
https://www.youtube.com/watch?v=rZ_wVC84UmM
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Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

Enklere sting (running stitch): 

https://www.youtube.com/watch

?v=W4nhj8kMpAI  

 

Fagdag valg for hele skolen! 

Barnas valg for 5.-10. trinn. 

https://barnasvalg.reddbarna.no  

VALG 37 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

Håndverksferdigheter 

 

Nål og tråd 

 

Broderi 

 Sy bokmerker meg eget navn på 

broderistoff 

 

 38 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

Håndverksferdigheter 
 

Nål og tråd  

 

Broderi 

 Sy bokmerker med eget navn å 

broderistoff 

Ekstraoppgave: fargelegge 

mandala-bokmerke og laminere 

 

https://barnasvalg.reddbarna.no/
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 39  Håndverksferdigheter 
 

Klipping og liming 

(motorikk) 

 Lage vindpølse, naturfag s.92 

 

Husk å plukke blader (se uka etter 

ferien) 

40 HØSTFERIE 

41-51 

 

MENNES

KET 

41   Høstfarger  Lage bladdyr (plukke høstblader 

på tur uka før ferien) 

Evt. trykke 

42 TV-aksjonen 2021. Barneekteskap 

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

 

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 (bla litt ned på siden) 

43 Studere form gjennom 

å tegne, male og 

fotografere 

 

Kunst – og designprosesser 

Visuell kommunikasjon 

 

Fargelære: farger og 

følelser 

 Farger og følelser 

Male abstrakt: male følelser, male 

til musikk 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/
https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/
https://skole.salaby.no/
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Eksperimentere med 

form, farge, rytme og 

kontrast 

 

44 Studere form gjennom 

å tegne, male og 

fotografere 

 

Eksperimentere med 

form, farge, rytme og 

kontrast 

 

 

Kunst – og designprosesser 

Visuell kommunikasjon 

 

Farger og følelser, Edward 

Munch 

 Munch 

Male bakgrunnen til skrik 

 

 

45 Studere form gjennom 

å tegne, male og 

fotografere 

 

Eksperimentere med 

form, farge, rytme og 

kontrast 

 

Kunst – og designprosesser 

Visuell kommunikasjon 

 

  Fotografere sitt skrik og lime på 

bakgrunnen 

 

Ekstraoppgave hvis ferdig: 

https://skole.salaby.no/1-

2/kunst-og-handverk/edvard-

munch/arbeidsark/skrik 

 

https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/edvard-munch/arbeidsark/skrik
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/edvard-munch/arbeidsark/skrik
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/edvard-munch/arbeidsark/skrik
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46   Klippe og lime 

 

 

 Lage klokker: 

inspirasjon 

https://www.facebook.com/1614

251518827491/posts/317406820

6179140/ 

 

 

 

 

Bli med dansen kl 12! Hele 

skolen. 

47 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

Håndverksferdigheter Redesign og gjenbruk  Julegenser 

48 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

Håndverksferdigheter Redesign og gjenbruk 

 

 Julegenser 

Valgfri fagdag på trinn/avdeling i 

desember  

https://www.facebook.com/1614251518827491/posts/3174068206179140/
https://www.facebook.com/1614251518827491/posts/3174068206179140/
https://www.facebook.com/1614251518827491/posts/3174068206179140/
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og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

 49     Juleverksted 

 

Sy julehjerter 

Flettekurver 

 

 50     Juleverksted 

52 JULEFERIE 

1-7 

 

 

TEKNOLO

GI 

1 Forestille seg og 

beskrive framtiden 

gjennom tegning og 

modeller 

Kunst – og designprosesser 

Visuell kommunikasjon 

 

Gjenbruk  Bygge ting av avfall – lage 

produkter- gjenbruk 

 

2 Forestille seg og 

beskrive framtiden 

gjennom tegning og 

modeller 

 

Kunst – og designprosesser 

Visuell kommunikasjon 

 

Gjenbruk  Bygge ting av avfall – lage 

produkter- gjenbruk 
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3 Forestille seg og 

beskrive framtiden 

gjennom tegning og 

modeller 

Kunst – og designprosesser 

Visuell kommunikasjon 

 

Gjenbruk  Bygge ting av avfall – lage 

produkter- gjenbruk 

 

4 Vise fram og 

presentere objekter 

gjennom utstilling eller 

samling 

 

Kunst – og designprosesser 

Visuell kommunikasjon 

 

Presentasjon og utstilling  Stille ut framtidsprodukter med 

skriftlig beskrivelse 

5 Planlegge og 

konstruere i 

naturmaterialer etter 

inspirasjon fra samisk 

og lokal byggeskikk 

Kunst – og designprosesser 

Visuell kommunikasjon 

Kulturforståelse 

Samisk kultur og 

konstruksjon 

 Samenes nasjonaldag 6. februar.  

Tegne sin egen drømmelavo og 

bygge den enten stor eller som 

liten modell.  

 

6 Planlegge og 

konstruere i 

naturmaterialer etter 

inspirasjon fra samisk 

og lokal byggeskikk 

 

Kunst – og designprosesser 

Visuell kommunikasjon 

Kulturforståelse 

 

Samisk kultur og 

konstruksjon 

 

 Samenes nasjonaldag 6. februar.  

Tegne sin egen drømmelavo og 

bygge den enten stor eller som 

liten modell. 

 

Fagdag i koding/programmering 

på trinn/avdeling 
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7   Klippe og fargelegge  Lage vinterfugler til felles 

miniutstilling 

8 VINTERFERIE 

9-16 

 

KONFLIK

T 

9 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

Håndverksferdigheter 

 

Jobbe med tråd  Lage vennskapsbånd til 

læringsvennen først 

10 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

Håndverksferdigheter 

 

Jobbe med tråd  Lage vennskapsbånd 

11 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

Håndverksferdigheter 

 

Forme i leire 

Male 

 Lage hjerte i leire til halskjede 

 

Forme hjertet 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

Ekstra: Lage utskjæringer/pynt på 

hjertet 

 

 

12 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

Håndverksferdigheter 

 

Forme i leire 

Male 

 Male hjerte i leire til halskjede 

13     Lage påskepynt 

14     Lage påskepynt 

Fagdag om konflikt på 

trinn/avdeling 

15 PÅSKEFERIE 

 16 Eksperimentere med 

form, farge, rytme og 

kontrast 

Kunst- og designprosesser 

Visuell kommunikasjon 

Fargesirkelen  Fargelære: fargesirkel 

 



 

 
Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bøler skole  

 

17-25 

 

 

NATURE

N 

17 Eksperimentere med 

form, farge, rytme og 

kontrast 

 

 Varme og kalde farger  Lage sommerfugler – varm side 

https://skole.salaby.no/1-

2/kunst-og-

handverk/farger/oppgave-5-

sommerfugl 

 

18 Eksperimentere med 

form, farge, rytme og 

kontrast 

 

 Varme og kalde farger  Lage sommerfugler - kald side 

https://skole.salaby.no/1-

2/kunst-og-

handverk/farger/oppgave-5-

sommerfugl 

 

19     Lage 17. Mai sløyfe 

Rød, blå og hvit filt, “flagg”-bånd, 

knapper i bunadsstil og 

sikkerhetsnål 

https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/farger/oppgave-5-sommerfugl
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/farger/oppgave-5-sommerfugl
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/farger/oppgave-5-sommerfugl
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/farger/oppgave-5-sommerfugl
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/farger/oppgave-5-sommerfugl
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/farger/oppgave-5-sommerfugl
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/farger/oppgave-5-sommerfugl
https://skole.salaby.no/1-2/kunst-og-handverk/farger/oppgave-5-sommerfugl
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20 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

 Planlegge, samle 

materialer og bygge 

 

 Insektshotell - gruppearbeid 

 

21 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

 Planlegge, samle 

materialer og bygge 

 

 Insektshotell - gruppearbeid 

 

22 Bruke 

håndverksteknikker og 

håndverktøy i 

utforming av tre, leire 

og tekstil på en 

miljøbevisst og trygg 

måte 

 

 Planlegge, samle 

materialer og bygge 

 

 Insektshotell - gruppearbeid 
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23      

24     Felles turdag  for hele skolen 

med natursti (fagdag). 

 SOMMER 

 

 


