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PERIODETEMA FORSLAG TIL INNHOLD 

VALG 
 
(Demokrati og 
medborgerskap) 

• Valget 2021 

• Demokrati 

• Kvinners rettigheter 

• Vikingene og tinget 

 

• Personlig valg 

• Politisk system 

• 17.mai 

• Rettigheter 

• Meninger 
• Eidsvoll 1814 

MENNESKET 
 
(Folkehelse og 
livsmestring) 

• Kropp  

• Følelser 

• Rettigheter 

• Respekt  

 

• Likhet/ulikhet 

• Likeverd 

•  

• Bevegelse 

• Motorikk/koordinasjon  

• Samarbeid 

• Måling 

• Vei,tid, fart 

TEKNOLOGI 
 
(Bærekraftig utvikling) 

 

• Fremtiden 

• Grønn energi 

• Miljø 

• Verdensrommet 

• Muligheter og begrensninger 

• Etisk bevissthet 
 

KONFLIKT 
 
(Alle) 

• Fred  

• Indre konflikt 

• Klassemiljø 

• Rettigheter 

• Respekt  

• Grenser 

• Mobbing 

• Interessekonflikter  

• Menneskeverd 

• Rettferdighet 

• FN 

• Barnekonvensjonen 

• Unicef 
 

NATUREN 
 
(Bærekraftig utvikling) 

• Skog 

• Vann 

• Miljø 

• Dyreliv 

• Innsekter 

• Planter 

• Jorda 

• Forurensning  
 

 

 

ÅRSPLAN 
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TEMA/FAG Musikk SKOLEÅR 2021/2022 

TRINN 1.trinn LÆRERE  

 

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 Eleven skal kunne: 

Utøver et repetoar av 

sangleker,sanger og 

danser hentet fra 

elevenes. 

 
Utforske og 

eksperimentere med 

rytme, tempo. 

Utøve musikk, Oppleve 

musikk. 

1. Sanger, fortelling og 

bevegelse 

 Velkommen sang. 

Vi synger Blinke Blinke stjernelill  35  

 36  Fagdag valg for hele skolen! 

Barnas valg for 5.-10. trinn. 

https://barnasvalg.reddbarna.no  

Vi lytter Barnas rettigheter. Fra 

Redd Barna. 

Velkommen sang. 

Vi synger Gubben Noah 

https://barnasvalg.reddbarna.no/
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VALG 37 leke med musikkens 

grunnelementer 

gjennom lyd og stemme  

Utøve musikk. 

 Oppleve musikk. 

2.Lyd  rytme og 

danseleker 

 Velkommen sang. 

Vi synger tre små tamburer  38  

 39  Vi synger «nei, nei gutt» 

40 HØSTFERIE 

41-51 

 

MENNES

KET 

  Utøve musikk. 

Oppleve musikk. 

3. Bli med!  Vi synger TV aksjonen sang og nei 

nei gutt.  

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 Formidle opplevelser av 

ulike musikalske uttrykk 

gjennom samtale og 

kunstneriske 

uttrykksformer 

Utøve musikk. 

Oppleve musikk. 

Kultur forståelse. 

4. Musikal!  Bli med dans sang. Vi øver til 

julavslutning. 

44 Musikal!  Bli med dans sang. Vi øver til 

julavslutning. 

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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45 utforske og 

eksperimentere med 

stemmen 

 

Utøve musikk. 

Oppleve musikk. 

Kultur forståelse. 

Musikal!  Bli med dans sang. Vi øver til 

julavslutning. 

46 Musikal!  Bli med dansen kl 12! Hele skolen. 

47 Musikal!  Vi øver til julavslutning. 

48 Julesanger.  Valgfri fagdag på trinn/avdeling i 

desember.  

Vi synger julesanger 

 

52 JULEFERIE 

1-7 

 

 

TEKNOLO

GI 

1 Utforske 

 og eksperimentere med 

puls, rytme, tempo, 

klang, melodi, 

dynamikk og form i 

dans, med stemmen og i 

spill på instrumenter 

Utøve musikk. 

Oppleve musikk. 

Kultur forståelse. 

5. Danseleker og 

entonasjon. 

 Vi synger det snør snør 

2   

3 6.Per Spelmann og musikk 

opplevelser. 

 Vi synger Per Spelmann 

4   

5 7.Alle fugler, puls og 

tempo 

 Vi synger alle fugler 

6  Utøve musikk. 

Oppleve musikk. 

8. Høye og lave toner  Fagdag i koding/programmering 

på trinn/avdeling 

Vi synger alle fugler 
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7  Kultur forståelse.   Vi synger vi gikk meg ever sjø og 

land. 

8 VINTERFERIE 

9-16 

 

KONFLIKT 

9 Leke med musikkens 

grunnelementer 

gjennom lyd og 

stemme, lage 

mønstre og sette 

sammen mønstrene 

til enkle 

improvisasjoner og 

komposisjoner. 

Utøve musikk. 

Oppleve musikk. 

 

9. Lyd og melodi  Vi synger jeg er liten spillemann 

10  

11  Vi synger det bor en kaker 

12  

13  Sangrepetisjon 

14  Fagdag om konflikt på 

trinn/avdeling 

15 PÅSKEFERIE 

 16  Utøve musikk. 

Oppleve musikk. 

Kultur forståelse. 

Klappelek  Vi synger trollmors vogge sang 
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17-25 

 

 

NATURE

N 

17   Klappelek  Vi synger trollmors vogge sang. 

18    

19 Utforske og 

eksperimentere med 

puls, rytme, tempo, 

klang, melodi, 

dynamikk, harmoni og 

form i dans, med 

stemmen og i spill på 

instrumenter. 

Formidle opplevelser av 

ulike musikalske 

uttrykk gjennom 

kunstneriske 

uttrykksformer 

Utøve musikk. 

Oppleve musikk. 

Kultur forståelse. 

Stemmer sammen  Vi øver til someravslutning og 

17.mai 

20  Vi øver til someravslutning og 

17.mai 

21  Vi øver til sommeravslutning 

22  Vi øver til sommeravslutning 

23   

24  Felles turdag  for hele skolen med 

natursti (fagdag). 

 SOMMER 

 

 


