
 Årsplan 1. trinn 

2021 - 2022           

Tidsrom  Valgt verdi  Innhold i verdien  Metode  

Uke 36 - 42  Vennskap   Å vite noe om: 

Hva er en god venn?  

 Hva gjør en god venn?  

 Hvordan snakker vi til hverandre?  

 Hva kjennetegner en god venn? 

 

Gladogram (Mitt valg)  

Samvær med faddere  

Vennskapsmedalje (Mitt valg)  

Mitt valg Kap 2, leksjon 5    

Sanger og fortellinger 

NRK Super: Være venner  

PALS-matriser 

Uke 43 -  48 
 
 

Inkludere alle 
 
 
 
 

Å la alle få være med i leken  

Å ha øynene åpne for om noen er alene  

Å vite at det er lov å velge og være alene noen ganger  

Å kunne leke med alle  

Innlede med å studere bildet av Piken med duen  

Samtale om hvordan det er i friminuttene – er alle sammen med 
noen?  

Sanger og fortellinger  

NRK Super: Være venner  

PALS-matriser 

 

Uke 49 - 4 Samarbeide Å la alle få være med i leken.  

Å dele med andre.  

Å hjelpe andre.  

Å kunne skifte aktivitet uten å protestere.  

Å kunne løse en konflikt med ord. 

Mitt Valg, Kap 1, leksjon1, 2 3.  

Kap 2, leksjon 2 og 6 ,  

Kap 5, leksjon 1 og 2   

Sanger og fortellinger  

NRK Super: Være venner  
PALS-matriser 

Uke 5 - 11 Respektere Å følge regler og beskjeder  

Å lytte når andre snakker.  

Å kunne skifte aktivitet uten å protestere. 

Å kunne samarbeide med alle 

Å kunne be om unnskyldning på en oppriktig måte  

Å forstå at mennesker er ulike.  

Å svare på en fin måte.  

Å vise respekt for egne og andres ting. 

Sanger og fortellinger  

NRK Super: Være venner 

 PALS-matriser  

Sanger og fortellinger  

 

 



Uke 12 - 18 Glede Å være hyggelig mot andre   

Å hilse på alle i klassen 

Å kunne rose andre og gi komplimenter 

Å kunne oppmuntre andre 

Sanger og fortellinger  

NRK Super: Være venner  

PALS-matriser 

Mitt Valg kap.5, leksjon 2 

Uke 19 - 24 Omtanke/ Vise hensyn Å tenke seg om før man snakker.  

Å forstå at mennesker er ulike.  

Å ta hensyn til gruppen sin. 

Å trøste eller be om hjelp hvis noen har det vanskelig. 

Å bidra til god arbeidsro  

Å kunne vente på tur. 

Mitt Valg : Kap 1, leksjon 5 

Kap 2, leksjon 1, 5. 

Kap. 5, leksjon 6 

Sanger og fortellinger  

NRK Super: Være venner 

PALS-matriser 

 

 

 

FORSLAG TIL DIDAKTISKE INNFALLSVINKLER: 

Eks: Bilde, litteratur, film, sanger, PALS-matriser, cooperative learning, 
samtaler,rollespill  

 


