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Lokal læreplan for musikk Kringsjå skole. 

Årstimer for musikk 

FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 
1.-7. 
trinn Kontroll 

Musikk 28,5 28,5 28,5 28,5 57 57 57 285 285 

Grunnleggende ferdigheter i faget 

Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å 
eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring. I tillegg dreier det seg 
om å kunne sette ord på hva en hører og selv ønsker å uttrykke og å formidle egne 
musikkopplevelser og refleksjoner om musikk som fenomen. 
 
Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for 
notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som støtte til musikalske forløp, som ledd i 
improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert 
musikk og dans. Skriving benyttes også til å eksperimentere med språklig rim, rytme og 
klang og til å formidle musikalske opplevelser, ideer og formuttrykk og å reflektere over 
kunnskap i faget.  
 
Å kunne lese i musikk dreier seg om å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, 
symboler, tegn og former for notasjon. Evne til å konsentrere seg over tid er en viktig 
forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og 
symboler gir musikkfaget viktige bidrag til dette. Lesing av tekster vil være av betydning som 
grunnlag både for ens egen komponering og som en kilde til refleksjon. 
 
Å kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike 
musikalske mønstre, variasjoner og former og å kunne beregne tid og rom i musikalske og 
kroppslige uttrykk. Gjennom gjenkjennelse og anvendelse av musikkens grunnelementer 
utvikles forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske 
uttrykk. 
 
Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk 
kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant 
annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til 
egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og 
kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk. 
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På Kringsjå har vi disse ressursene til bruk i musikk: 
  

 Tritonus 3.-7. trinn er vårt hovedverk f.o.m. høsten 2014. CD og lærerveiledning 
hører med til hvert trinn. 

 Vi har også Musikkisum 1.-7. trinn. Egen nettressurs 
http://musikkisum.cappelendamm.no/   Etter års bruk, mangler noen CD`er og 
lærerveiledninger. 

 SpilleTrilleboka 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. CD og lærerveiledning hører med. 

 Musikk i bruk som har mange flotte, ferdige opplegg til bruk. CD hører med. 

 Komponering i klasserommet, inneholder mange flotte, ferdige opplegg. 

 Salaby ( 3-4 ) og musikkressursene som finnes der.  

 På musikkrommet finner du klassesett av Vi synger 1, Vi synger 2 og Sang i Norge i 
tillegg til en del andre sangbøker fra småskoletrinn tom ungdomsskole. 

 Rytmeinstrumenter, orffinstrumenter, gitarer, el-gitar, trommesett, lydanlegg, akustisk 
piano, el-piano, prosjektor og PC med programvaren til notebook på musikkrommet. 

 I musikkhylla på lærerrommet til 1.-4. trinn fins også ulike sangbøker, eldre 
læreverk og mange flotte arrangementer til sanger på Kor Arti` - cd`ene ( play-back ).   

 I tillegg er det naturlig å bruke alle sanger som er foreslått i de andre fagbøkene og 
samlingene trinnene har i lyttekrok hver morgen, spesielt på småskolen.  

 Bruk Internett, spesielt Youtube for å finne lytteeksempler. Bedre å se og høre et 
orkester fremfor å bare høre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://musikkisum.cappelendamm.no/
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LÆREMÅL MUSIKK 

 
 

1.-2. trinn 

 Kompetansemål Forslag til aktivitet 
Musisere  bruke stemmen variert i ulike 

styrkegrader og tonehøyder 

 imitere rytmer og korte melodier 

i ulike tempi, takt- og tonearter 

 improvisere enkle stemmer og 

rytmer etter gehør 

 delta i leker med et variert 

repertoar av sanger, rim, regler, 

sangleker og danser 

 delta i framføring med sang, 

samspill og dans 

 Synge ulike sanger i ulike 
styrkegrader og tonehøyder; 
Velkommensanger, Takk-for-i 
dagsanger, engelske sanger, 
sanger til tema.  

 Elevene hermer rytme og 
korte melodier. Bruke gjerne 
enkle rytmeinstrumenter. 
Lage trollmusikk. Holde 
pulsen til musikk, for 
eksempel Menuett av Mozart. 

 La elevene lage enkle rytmer 
selv. Herme. Bruke gjerne 
rytmeinstrumenter. Framfør. 

 Bygge gradvis opp et 
repertoar av sanger, rim, 
regler, sangleker og danser. 
Dette skal utvides helt til 
7.trinn. 

 Vise det du har lært av sang, 
samspill og dans i klassen, for 
foreldre eller på samling i 
gymsalen. 

 

Komponere  sette sammen musikalske 

grunnelementer som klang, 

rytme, dynamikk og melodiske 

motiver til små komposisjoner 

 utforske ulike musikalske uttrykk 

gjennom å improvisere med lyd 

og bevegelse 

 Klappe, bruke kroppen som 
instrument, enkelt spill på 
rytmeinstrumenter, lage 
musikk med 
rytmeinstrumenter til sanger 
og eventyr 

 Utforske lyder og klanger. 
Beskrive lyder; mørk , lys, 
skarp, lav, dump osv. 
Improvisere bevegelser til 
musikk. 

Lytte  samtale om hva som er 

særegent for et musikkstykke, 

og hvilke assosiasjoner det kan 

gi 

 samtale om musikkens klang, 

melodi, rytme, dynamikk og 

tempo 

 gjenkjenne lyden av og kunne 

navn på noen instrumenter 

 samtale om egen bruk av 

musikk og egen musikksmak 

 gi uttrykk for opplevelser 

gjennom språk, dramatisering, 

dans og bevegelse 

 lytte til og fortelle om lyder i 

dagliglivet 

 

 Bearbeide lytteopplevelser 
med samtale, tegning, ulike 
formingsaktiviteter, drama, 
bevegelse. 

 Lytt til f.eks Dovrebubbens 
hall av Grieg, hvordan høres 
musikken ut, hvordan er 
rytmen, dynamikken og 
tempoet? Andre 
lytteeksempler kan være 
Peter og ulven (Sergej 
Prokofjev), Dyrenes karneval 
(Camille Saint Saens).  

 La elevene bli kjent med 
piano, gitar, treblåsere og 
messingblåsere.  

 Lytt til ulike typer musikk, bruk 
gjerne musikk du selv liker og 
som elevene liker. Lettere å 
jobbe med noe både du og 
elevene liker.  

 Skrive ned, gjerne ta opp 
lyder selv fra og om 
dagliglivet. Hvordan er disse 
lydene, skarpe, lyse, mørke? 
Sette sammen lydene til en 
lydkomposisjon. Lage grafisk 
partitur. 

http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=411
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=411
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=413
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=413
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=412
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=412
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=517
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=517
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=517
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=518
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=518
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=520
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=520
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=520
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=520
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=519
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=519
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=519
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=526
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=526
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=526
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=526
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=525
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=525
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=525
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=524
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=524
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=523
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=523
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=522
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=522
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=522
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=521
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=521
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3.-4.trinn 

 Kompetansemål Forslag til aktivitet 

Musisere  holde en jevn puls i ulike tempi 

 imitere og improvisere over 

enkle rytmer og klanger 

 spille enkle ostinater og 

melodier etter gehør 

 beherske et sangrepertoar fra 

ulike sjangere og synge med 

fokus på intonasjon 

 danse et utvalg norske og 

internasjonale folkedanser 

 framføre sang, spill og dans i 

samhandling med andre 

 Bruk en regle og si den i 
forskjellige tempo, gjerne med 
bevegelse. Klappe, synge, 
spille, dirigere. Enkelt spill på 
rytmeinstrumenter som 
akkompagnement til musikk 
du lytter til. 

 Utvide sangrepertoaret, for 
eksempel Alf Prøysen, 
Torbjørn Egner, Inger 
Hagerup. 

 Blokkfløyte kan innføres fra 
3.trinn. Fin måte å lære 
grunnleggende spill, spille 
små ostinater og små 
melodier etter gehør og noter. 
Fin variasjon  til rytme-
instrumenter. Kan brukes på 
4.trinn også. 

 Fra 3. trinn begynner 
noteinnlæring med hovedvekt 
på noteverdier (rytme). 

 Du finner mange fine opplegg 
til alle kulepunkt i 
musikkbøkene som er nevnt 
på s. 2 . 

Komponere  eksperimentere med sang, 

talekor og instrumenter i enkle 

samspill 

 komponere melodier og 

lydillustrasjoner til tekster og 

lage egne tekster til musikk 

 improvisere dans og bevegelse 

og samtale om hvordan dans 

kan illustrere et musikalsk forløp 

 Boka Komponering i 
klasserommet har mange fine 
opplegg.  

 Talekor, navnekomposisjon 
(ta utgangspunkt i 
navnerytmer), improvisere 
med rytmeinstrumenter ut fra 
gitte oppgaver (bilder, dikt). 
Gøy med rytmer vha katter: 
http://bordel.yomgaille.com/kitte

ns/ 
 Lag dans til gitt tegneserie, 

fortelling, dikt, sang. Lage 
egne danser til gitt musikk 
eller egenvalgt musikk. 

Lytte  gjenkjenne og beskrive klang, 

melodi, rytme, dynamikk, tempo 

og form 

 gjenkjenne norsk og samisk 

folkemusikk og folkemusikk fra 

andre kulturer 

 delta i samtaler om hva som er 

særegne trekk ved enkelte 

musikksjangere 

 gjenkjenne lyden av og navngi 

sentrale blåse-, strenge- og 

slagverkinstrumenter 

 gjøre rede for egne 

musikkopplevelser, om ulik bruk 

av musikk og ulike funksjoner 

musikk kan ha 

 Lære mer om noteverdier, 
gjenkjenne lyder og klanger, 
lytte til musikk og beskrive det 
de hører, hva er forskjell på 
dur og moll. 

 Lytte til og synge samisk, 
norsk og folkemusikk fra 
andre kulturer. Synge 
sørlandsviser. 

 Lytte til, samtale om og 
bearbeide gjennom for 
eksempel tegning, eller danse 
et utvalg av klassisk musikk, 
folkemusikk, samtidsmusikk 
og rytmisk musikk. 

 Bli kjent med og kunne si 
navn på messingblåsere, 
treblåsere, 
strengeinstrumenter og 
slagverk. For eksempel 
Dyrenes karneval av Camille 
Saint Saens er fin å bruke 
her. 

 La elevene få fortelle om 
musikk de lytter til, lage for 
eksempel veggavis om 
gruppa. 

http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=531
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=532
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=532
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=533
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=533
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=534
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=534
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=534
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=535
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=535
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=536
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=536
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=550
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=550
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=550
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=551
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=551
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=551
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=552
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=552
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=552
http://bordel.yomgaille.com/kittens/
http://bordel.yomgaille.com/kittens/
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=566
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=566
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=566
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=567
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=567
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=567
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=568
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=568
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=568
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=569
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=569
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=569
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=570
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=570
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=570
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=570
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5. trinn 

 Kompetansemål Forslag til aktivitet 

Musisere  oppfatte og anvende puls, 

rytme, form, melodi, klang, 

dynamikk, tempo og enkel 

harmonikk i lytting og 

musisering 

 synge unisont og flerstemt i 

gruppe med vekt på intonasjon, 

klang og uttrykk 

 beherske enkelt melodispill etter 

gehør og enkle harmoniske og 

rytmiske akkompagnement 

 framføre sanger og viser fra 

eldre og nyere tid 

 beherske noen norske danser 

og danser fra andre land 

 delta i framføring med sang, 

spill og dans der 

egenkomponert musikk og dans 

inngår 

 Enkle rytmespill med 
rytmeinstrumenter. Notebevis 
i bronse. (Se forklaring sist i 
dokumentet). Talekor. Ta 
utgangspunkt i sanger med 
vers-ref-vers (A-B-A form)og 
synge/spille sangene. 

 Kunne minst 10 sanger med 
hovedvekt på norsk tekst. 
Sørlandsviser bør være 
sentrale. Også norske 
folkeviser og samiske sanger. 
Vektlegg intonasjon. 

 Gitar kan brukes. 
http://www.onlinegitar.no/grep
/ (Liste over gitargrep. PDF 
kan lastes ned.)  
Spille små melodier etter 
gehør. Lærer eller elev spiller 
en kort melodi- eller 
rytmesekvens som elevene 
hermer. Bruke orff for 
melodisekvenser og 
rytmeinstrumenter på 
rytmesekvenser.  

 Se kulepunkt 2 og 6. 

 Feks, SpilleTrilleBoka 2 A-
boka: polka, reinlender, 
Circassian Circle. 

 Samlinger i gymsalen. 

Komponere  improvisere med stemme og 

instrumenter med utgangspunkt 

i enkle rytmiske, melodiske og 

harmoniske mønstre 

 uttrykke egne ideer, tanker og 

følelser gjennom bevegelser og 

dans 

 lage egne komposisjoner med 

utgangspunkt i enkle musikalske 

former og motiver og bruke 

grafisk notasjon til å lage skisser 

av komposisjonene 

 komponere og gjøre lydopptak 

ved hjelp av digitale verktøy 

 Gjennomføres i sang og 
samspill. 

 F.eks «Speildans», lage egne 
danser til selvvalgt eller gitt 
musikk. Musikk i bruk har 
opplegg som kan brukes. 

 Musikk i bruk har opplegg 
som kan brukes.  

 Creaza. 
http://www.musikkpedagogikk.
no/lenker/ Flere lenker hvor 
du kan jobbe med lyd digitalt 
Fins i lenkesamlingen sist i 
dokumentet.  

Lytte  gjenkjenne musikk fra historiske 

hovedepoker i kunstmusikken 

 diskutere særtrekk ved 

kunstmusikk, norsk og samisk 

folkemusikk, folkemusikk fra 

andre land og rytmisk musikk 

 gi uttrykk for opplevelser i møte 

med verker av sentrale 

komponister fra kunstmusikken 

 gjenkjenne klangen til og 

benevne de ulike 

instrumentgruppene 

 samtale om hvordan musikk 

 «Cats» Andrew Lloyd 
Webber»The Young Person`s 
Guide to the Orchestra” 
Benjamin Britten, “Eine Kleine 
Nachtmusik” W.A.Mozart. 

 Lytte til musikk fra nevnte 
kategorier og samtale/gjøre 
oppgaver om særtrekk. 

 F.eks.«Ildfuglen» Igor 
Stravinskij. Lag tegning eller 
dans til. 

 The Young Person`s Guide to 
the Orchestra” Benjamin 
Britten. Korpsmusikk. (Vi får 
besøk hver vår av korpset). 
«Tubaen Toby» Georg 
Kleinsinger 
http://www.youtube.com/watc
h?v=joHPdzd2FKU 

http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=540
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=540
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=540
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=540
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=540
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=541
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=541
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=541
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=542
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=542
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=542
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=543
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=543
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=544
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=544
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=545
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=545
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=545
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=545
http://www.onlinegitar.no/grep/
http://www.onlinegitar.no/grep/
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=557
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=557
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=557
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=557
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=558
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=558
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=558
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=559
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=559
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=559
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=559
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=559
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=560
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=560
http://www.musikkpedagogikk.no/lenker/
http://www.musikkpedagogikk.no/lenker/
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=571
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=571
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både er et kunstnerisk uttrykk 

og en kommersiell vare 

 gi uttrykk for egne vurderinger 

om hvordan musikkens bruk og 

funksjon har endret seg 

gjennom tidene 

 Velge to sentrale artister fra 
populærmusikk. Lytte, 
analysere og samtale. VG-
lista, reklamesmusikk, 
kjøpesenter, musikkvideo, 
musak. 
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6. trinn 

 Kompetansemål Forslag til aktivitet 

Musisere  oppfatte og anvende puls, 

rytme, form, melodi, klang, 

dynamikk, tempo og enkel 

harmonikk i lytting og 

musisering 

 synge unisont og flerstemt i 

gruppe med vekt på intonasjon, 

klang og uttrykk 

 beherske enkelt melodispill etter 

gehør og enkle harmoniske og 

rytmiske akkompagnement 

 framføre sanger og viser fra 

eldre og nyere tid 

 beherske noen norske danser 

og danser fra andre land 

 delta i framføring med sang, 

spill og dans der 

egenkomponert musikk og dans 

inngår 

 Enkle rytmespill med 
rytmeinstrumenter og orff.  
Notebevis i sølv. (Se 
forklaring sist i dokumentet). 
Talekor. Ta utgangspunkt i 
sanger med vers-ref-vers (A-
B-A form)og synge/spille 
sangene. Sanger med annen 
form enn A-B-A kan også 
brukes. 

 Kunne minst 10 norske, 
skandinaviske og engelske 
sanger. Vektlegg intonasjon. 

 F.eks. repetere gitar fra 5.trinn 
og utvide med flere grep og 
nye sanger. 
http://www.onlinegitar.no/grep
/ (Liste over gitargrep. PDF 
kan lastes ned.)  
Spille små melodier etter 
gehør. Lærer eller elev spiller 
en kort melodi- eller 
rytmesekvens som elevene 
hermer. Bruke orff for 
melodisekvenser og 
rytmeinstrumenter på 
rytmesekvenser. Samspill 
med ulike instrumentering. 

 Se kulepunkt 2 og 6. 

 Feks, SpilleTrilleBoka 2 A-
boka,vals, Letkis 
jenkahammersmedene. 

 Samlinger i gymsalen. 

Komponere  improvisere med stemme og 

instrumenter med utgangspunkt 

i enkle rytmiske, melodiske og 

harmoniske mønstre 

 uttrykke egne ideer, tanker og 

følelser gjennom bevegelser og 

dans 

 lage egne komposisjoner med 

utgangspunkt i enkle musikalske 

former og motiver og bruke 

grafisk notasjon til å lage skisser 

av komposisjonene 

 komponere og gjøre lydopptak 

ved hjelp av digitale verktøy 

 Gjennomføres i sang og 
samspill. 

 Lære ulike dansetrinn/-
formasjoner. Sette sammen 
egne danser til selvvalgt eller 
gitt musikk hvor elevene skal 
bruke formasjonene og 
trinnene som er lært.B.la.  
Musikk i bruk har opplegg 
som kan brukes. 

 B.la Musikk i bruk har opplegg 
til grafisk notasjon. Lage egen 
tekst til Lillebjørn Nilsens 
«Haba haba». 

 Jobbe videre med Creaza. 
http://www.musikkpedagogikk.
no/lenker/ Flere lenker hvor 
du kan jobbe med lyd digitalt 
fins i lenkesamling sist i 
dokumentet.   

Lytte  gjenkjenne musikk fra historiske 

hovedepoker i kunstmusikken 

 diskutere særtrekk ved 

kunstmusikk, norsk og samisk 

folkemusikk, folkemusikk fra 

andre land og rytmisk musikk 

 gi uttrykk for opplevelser i møte 

med verker av sentrale 

komponister fra kunstmusikken 

 gjenkjenne klangen til og 

benevne de ulike 

 Se Tritonus 6 .Lære om 
epokene komponistene 
tilhører. 

 Lytte til musikk fra nevnte 
epoker og samtale/gjøre 
oppgaver om særtrekk. 

 F.eks. «Årstidene» A.Vivaldi. 
«Carmina Burana» Carl Orff 
http://www.youtube.com/watc
h?v=GD3VsesSBsw 
«Måneskinnssonaten» 
L.v.Beethoven Lag tegning 
eller dans til. 

 Se Tritonus 6. 

 Se Tritonus 6. 

http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=540
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=540
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=540
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=540
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=540
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=541
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=541
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=541
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=542
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=542
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=542
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=543
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=543
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=544
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=544
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=545
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=545
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=545
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=545
http://www.onlinegitar.no/grep/
http://www.onlinegitar.no/grep/
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=557
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=557
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=557
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=557
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=558
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=558
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=558
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=559
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=559
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=559
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=559
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=559
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=560
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=560
http://www.musikkpedagogikk.no/lenker/
http://www.musikkpedagogikk.no/lenker/
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=571
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=571
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=572
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=572
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=572
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=572
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=573
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=573
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=573
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=574
http://www.musikkpedagogikk.no/avansert_sok/kategoriut/?cat=574
http://www.youtube.com/watch?v=GD3VsesSBsw
http://www.youtube.com/watch?v=GD3VsesSBsw


Musikkplan Kringsjå skole Side 8 
 

instrumentgruppene 

 samtale om hvordan musikk 

både er et kunstnerisk uttrykk 

og en kommersiell vare 

 gi uttrykk for egne vurderinger 

om hvordan musikkens bruk og 

funksjon har endret seg 

gjennom tidene 

 Tema: pop- og rockmusikkens 
utvikling. Kunne si noe om 
hvordan denne genren har 
utviklet seg fra 1950-tallet og 
fram til i dag. Lage veggavis 
el, fremføre i klassen. 

 Tema: pop- og rockmusikkens 
utvikling. Kunne si noe om 
hvordan denne genren har 
utviklet seg fra 1950-tallet og 
fram til i dag. Lage veggavis 
el, fremføre i klassen. 
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7. trinn 

 Kompetansemål Forslag til aktivitet 

Musisere  oppfatte og anvende puls, 

rytme, form, melodi, klang, 

dynamikk, tempo og enkel 

harmonikk i lytting og 

musisering 

 synge unisont og flerstemt i 

gruppe med vekt på intonasjon, 

klang og uttrykk 

 beherske enkelt melodispill etter 

gehør og enkle harmoniske og 

rytmiske akkompagnement 

 framføre sanger og viser fra 

eldre og nyere tid 

 beherske noen norske danser 

og danser fra andre land 

 delta i framføring med sang, 

spill og dans der 

egenkomponert musikk og dans 

inngår 

 Enkle rytmespill med 
rytmeinstrumenter og orff.  
Gjerne flerstemt. Notebevis i 
gull. (Se forklaring sist i 
dokumentet). Talekor. Ta 
utgangspunkt i sanger med 
vers-ref-vers (A-B-A form)og 
synge/spille sangene. Sanger 
med annen form enn A-B-A 
kan også brukes. 

 Kunne minst 10 norske, 
skandinaviske og engelske 
sanger. Vektlegg intonasjon 
og flyt. 

 F.eks. repetere gitar fra 5. og 
6.trinn og utvide med flere 
grep og nye sanger. 
http://www.onlinegitar.no/grep
/ (Liste over gitargrep. PDF 
kan lastes ned.)  
Spille små melodier etter 
gehør. Lærer eller elev spiller 
en kort melodi- eller 
rytmesekvens som elevene 
hermer. Bruke orff for 
melodisekvenser og 
rytmeinstrumenter på 
rytmesekvenser. Samspill 
med ulike instrumentering. 
Gjerne flerstemt. 

 Se kulepunkt 2 og 6. 

 Repetere fra 5.trinn og lære 
nye. Feks, SpilleTrilleBoka 2 
A-boka Jag vill gå vall, You 
Can Not Pass, Miss Mary, 
Troika.  

                SpilleTrilleBoka 2 B-boka,     
                Limbo Rock, Salsa. 

 Samlinger i gymsalen. 

Komponere  improvisere med stemme og 

instrumenter med utgangspunkt 

i enkle rytmiske, melodiske og 

harmoniske mønstre 

 uttrykke egne ideer, tanker og 

følelser gjennom bevegelser og 

dans 

 lage egne komposisjoner med 

utgangspunkt i enkle musikalske 

former og motiver og bruke 

grafisk notasjon til å lage skisser 

av komposisjonene 

 komponere og gjøre lydopptak 

ved hjelp av digitale verktøy 

 Gjennomføres i sang og 
samspill. 

 Kreativ dans. Videreføre trinn 
og formasjoner fra 5. og 6. 
trinn. 

 B.la Musikk i bruk har opplegg 
til grafisk notasjon. Bruke 
både melodiske og 
rytmeinstrumenter i 
komposisjon. Lage egen tekst 
til Queens «We will rock you.» 

 Jobbe videre med Creaza. 
http://www.musikkpedagogikk.
no/lenker/ Flere lenker hvor 
du kan jobbe med lyd digitalt 
fins i lenkesamling sist i 
dokumentet.   

Lytte  gjenkjenne musikk fra historiske 

hovedepoker i kunstmusikken 

 diskutere særtrekk ved 

kunstmusikk, norsk og samisk 

folkemusikk, folkemusikk fra 

 Se Tritonus 7. Lære om 
epokene komponistene 
tilhører. 

 Lytte til musikk fra nevnte 
epoker og samtale/gjøre 
oppgaver om særtrekk. 

 Jobbe ekstra med ett av 
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andre land og rytmisk musikk 

 gi uttrykk for opplevelser i møte 

med verker av sentrale 

komponister fra kunstmusikken 

 gjenkjenne klangen til og 

benevne de ulike 

instrumentgruppene 

 samtale om hvordan musikk 

både er et kunstnerisk uttrykk 

og en kommersiell vare 

 gi uttrykk for egne vurderinger 

om hvordan musikkens bruk og 

funksjon har endret seg 

gjennom tidene 

eksemplene fra Tritonus 7. 
Gjerne lage power point , 
veggavis el. 

 Se Tritonus 7. 

 Analysere og lære om 
musikkvideo. Eget opplegg, 
se sist i dokumentet. 

 Analysere og lære om 
musikkvideo. Eget opplegg, 
se sist i dokumentet. Kan 
gjøres sammen med 
norsklærer. Film og 
virkemidler eget tema i norsk. 
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NOTEBEVIS               Vedlegg til musikkplanen. 
 
Til notebevis i bronse skal elevene kunne følgende: 
 

 Noteverdier: Helnote, halvnote, firedelsnote 

 Pausetegn:   Helpause, halvpause, firedelspause 

 Notenavn:     Fra enstrøken C til tostrøken G 

 Taktartene:   2/4 - tilsammen to firedeler i hver takt  
               4/4 - tilsammen fire firedeler i hver takt 

 
 

 
Til notebevis i sølv skal elevene kunne følgende: 
 

 Noteverdier:  Samme som bronse, i tillegg kommer åttedelsnote og 
                      sekstendelsnote og punktering av noter  

 Pausetegn:    Samme som bronse, i tillegg kommer åttedelspause og 
                      sekstendelspause og punkterte pauser 

 Notenavn:      Samme som i bronse 

 Taktartene:    Samme som bronse, i tillegg kommer           
            3/4 - tilsammen tre firedeler i hver takt 
            3/8 - tilsammen tre åttedeler i hver takt 

 
Til notebevis i gull skal elevene kunne følgende: 
 

 Noteverdier: Samme som bronse og sølv, i tillegg kommer trettitodelsnote 

 Pausetegn:  Samme som bronse og sølv, i tillegg kommer trettitodelspause 

 Notenavn:    Samme som i bronse og sølv, i tillegg kommer  
                     kryss, b og oppløsningstegn. Hva skjer med notene og hvilke   
  navn får de 

 Taktartene:  Samme som bronse og sølv, i tillegg kommer 
                     6/8 - tilsammen seks åttedeler i hver takt  
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Tildeles  ______________________________ 
 

                Nå kan jeg dette:  
  

 Noteverdier: Helnote, halvnote, firedelsnote 

 Pausetegn:   Helpause, halvpause, firedelspause 

 Notenavn:     Fra enstrøken C til tostrøken  

 Taktartene:   2/4 - tilsammen to firedeler i hver takt  
               4/4 - tilsammen fire firedeler i hver takt 

   
 
 
 
 
 
 
                 ______________________________________ 
                            (lærers navn) 
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Tildeles  ______________________________ 
 

                Nå kan jeg dette:  
  

 Noteverdier: Helnote, halvnote, firedelsnote, åttedelsnote og 
                      sekstendelsnote og punktering av noter  

 Pausetegn:   Helpause, halvpause, firedelspause, åttedelspause og 
                     sekstendelspause og punkterte pauser 

 Notenavn:     Fra enstrøken C til tostrøken G 

 Taktartene:   2/4 - tilsammen to firedeler i hver takt  
               4/4 - tilsammen fire firedeler i hver takt 

        3/4 - tilsammen tre firedeler i hver takt 
           3/8 - tilsammen tre åttedeler i hver takt 

 
 
 
 
 
 
                    ________________________________ 
                                           (lærers navn) 
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Tildeles  ______________________________ 
 

                Nå kan jeg dette:  
  

 Noteverdier:  Helnote, halvnote, firedelsnote, åttedelsnote, 
                      sekstendelsnote, trettitodelsnote og punktering av noter  

 Pausetegn:   Helpause, halvpause, firedelspause, åttedelspause, 
                     sekstendelspause, trettitodelspause og punkterte pauser 

 Notenavn:     Fra enstrøken C til tostrøken G. Kryss, b og oppløsningstegn.       

 Taktartene:   2/4 - tilsammen to firedeler i hver takt  
               4/4 - tilsammen fire firedeler i hver takt 

        3/4 - tilsammen tre firedeler i hver takt 
           3/8 - tilsammen tre åttedeler i hver takt 
           6/8 - tilsammen seks åttedeler i hver takt 

 
 
 
 
 
 
 
                 ________________________________ 
                            (lærers navn) 
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ANALYSE MUSIKKVIDEO 7.TRINN 

 

HVORDAN ANALYSERE EN MUSIKKVIDEO 

1. Tittel på sang og artist/gruppe, musikksjanger. 

2. Hva handler sangteksten om? Kort referat/beskrivelse. 

3. Er musikkvideoen en konsertvideo, en fortellende (film) video 

eller en mer eksperimentell video. Beskriv innhold.  

4. Er det en klar sammenheng mellom sangteksten og handlingen i 

musikkvideoen? Beskriv sammenhengen, eventuelt mangelen på 

sammenhengen. 

5. Beskriv hvordan musikkvideoen bruker de filmatiske 

virkemidlene som kameravinkel, bildeutsnitt og klipping. Hvilken 

innvirkning har bruken av disse virkemidlene på vår oppfatning 

av videoen? 

6. Hvilke personer møter vi? Er artist(ene) i fokus, eller 

fokuseres det på andre personer? 

Hvilket miljø danner rammen rundt musikkvideoen? Er det 

sammenheng mellom tekst, musikk og miljø.  

7. Beskriv det som skjer i fra begynnelse til slutt i musikkvideoen. 

Er det snakk om en spenningskurve eller mer oppdelte klipp? 

8. Hva er det ved musikkvideoen som først og fremst tiltrekker 

seg oppmerksomheten din? (teksten, musikken, bildene, 

historien, de filmatiske virkemidlene eller annet?) 

 

 

 

 

                                          Lykke til! 
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Modell for analyse av en musikkvideo 

1) Presentasjon 
Tittel på sang og artist/gruppe, album, musikksjanger osv er stoff som hører hjemme i innledningen. 

2) Innholdet i sangen 
Hva handler sangteksten om? Kort handlingsreferat/beskrivelse  

3) Innholdet i videoen 
Er musikkvideoen en konsertvideo, en fortellende (film) video eller en mer eksperimentell video. 
Beskriv innhold og begrunn plasseringen.  

4) Sammenheng mellom tekst og bilder 
Er det en klar sammenheng mellom sangteksten og handlingen i musikkvideoen? Beskriv 
sammenhengen, eventuelt mangelen på sammenhengen.  

5) Filmatiske virkemidler 
Beskriv hvordan musikkvideoen bruker de filmatiske virkemidlene som kameravinkel, bildeutsnitt og 
klipping. Hvilken innvirkning har bruken av disse virkemidlene på vår oppfatning av videoen?  

6) Personer og miljø 
Hvilke personer møter vi? Er artist(ene) i fokus, eller fokuseres det på andre personer? 
Hvilket miljø danner rammen rundt musikkvideoen? Er det sammenheng mellom tekst, musikk og 
miljø.  

7) Komposisjon 
Beskriv det som skjer i fra begynnelse til slutt i musikkvideoen. Er det snakk om en spenningskurve 
eller mer fragmentariske klipp?  

8) Spesielle virkemidler 
Hva er det ved musikkvideoen som først og fremst tiltrekker seg oppmerksomheten din? (teksten, 
musikken, bildene, historien, de filmatiske virkemidlene eller annet ?)  

9) Oppsummering 
Hva er det ved musikkvideoen som først og fremst tiltrekker seg oppmerksomheten din? (teksten, 
musikken, bildene, historien, de filmatiske virkemidlene eller annet ?) 

Kilde: Analysemodellen er delvis basert på Lærer-ressursen til Grip Teksten av Engelstad mfl- Aschehoug forlag, Oslo 2007  
 
NB!: Husk at du alltid bør prøve å se utover det rent beskrivende og si noe om hva de virkemidlene 
osv som du finner betyr for oppfatning av video og innhold. Det er i denne delen den egentlige 
analysen ligger.  
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ANALYSE AV MUSIKKVIDEO 

 

Tittel på gruppe 
og sang. 

Type musikk. Handlingsreferat. Konsert-, 
fortellende- eller 
eksperimentell 
video? 

Sammenheng 
tekst og film? 

Kameravinkel, 
bildeutsnitt, 
zooming, 
fargebruk, 
klipphastighet? 

Hvem er i fokus, 
artisten eller 
andre? 

Ditt syn på 
videoen. 
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          Noteverdier    

              

  

 

Noteverdier 

 

 

 

 

 

  

  

   

  
      

Alle toner har en lengde. Notens utseende viser oss hvor lenge tonen varer, 

eller sagt på en annen måte; hvor lenge den skal klinge. Figuren nedenfor viser 

hvor lenge hver note varer.  

  

 

Helnote  

Varer i 4 slag. 

 

 

Halvnote  

Varer i 2 slag. 

    

Firedelsnote 

Varer i 1 slag. 

    

Åttedelsnote 

Varer i 1/2 slag. 

 

   

Sekstendelsnote 

Varer i 1/4 slag. 

En note består alltid av et hode. I tillegg kan den ha en hals, fylt hode og en 

eller flere haker. Grunnprinsippet er halvering av tidslengdene. Det går altså to 

halvnoter på en helnote, fire firedelsnoter på en helnote og åtte åttedelsnoter 

på en helnote og seksten sekstendelsnoter på en helnote og så videre. 

 

Dersom man skriver flere åttedelsnoter eller sekstendeler etter hverandre, er 

det vanlig å binde dem sammen med en bjelke. Dette gjøres for å gjøre 

notebildet litt enklere. Slik ser det ut:  

  

  

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/index.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/taktarter.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/puls og rytme.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/toneh%F8yde.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/durskalaen.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/fortegn.htm
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Oppgaver:  

1. Pugg navnene på de ulike noteverdiene, og hvor lenge hver av dem klinger 

 

 

 

  

 
      

 
  

  
 

          

          Pausetegn    

              

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

      

Musikk er en kombinasjon av lyd og stillhethet. Stillhet av en viss varighet 

betegnes i musikken som pause. Vi bruker tegn for pauser som tilsvarer 

noteverdiene. Nedenfor følger en oversikt over de ulike tegnene: 

Helpause 

 

Tilsvarer lengden av 

 

Halvpause 
 

Tilsvarer lengden av 

 

Firedelspause 
 

Tilsvarer lengden av 

 

Åttedelspause 
 

Tilsvarer lengden av 
 

Sekstendelspause 
 

Tilsvarer lengden av 
 

  

Oppgaver:  

1. Pugg navnene på de ulike pausene, og tren på å skrive dem.  

  

  

              

  
 

      
 

  

 

 

 

 

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/index.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/noteverdier.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/taktarter.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/puls og rytme.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/toneh%F8yde.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/durskalaen.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/fortegn.htm
mailto:knyst@yahoo.com
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/noteverdier.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/bilder/pausetegn.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/taktarter.htm
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          Taktarter   

              

  

 

 

Taktarter 

 

 

 

 

  

   

  

      

Musikk er inndelt i "tidsavsnitt" som blir kalt takter. Vi skiller taktene fra 

hverandre med taktstreker. De loddrette strekene kalles taktstreker. En takt er 

mellomrommet mellom strekene. I eksempelet under har vi tilsammen fire takter. 

 

Ordet takt kommer av det greske ordet tatto eller tasso, som betyr å ordne etter 

hverandre. Hvilken taktart et musikkstykke går i, er vist med brøk som står i 

begynnelsen av stykket, plassert på notesystemet etter nøkkelen og eventuelle 

fortegn. Telleren forteller oss hvor mange slag det skal være i hver takt, og 

nevneren forteller oss hvor langt hvert slag skal være. Står det 4/4 betyr det at hver 

takt skal inneholde noteverdier som tilsammen utgjør fire firedeler.  

Taktarter og noteverdier er i grunnen bare enkel brøkregning. Noteverdier gir et 

godt utgangspunkt for enkel brøkregning og man kan lett forvisse seg om en takt 

inneholder den sammenlagt rette verdien ved å addere brøker med ulike verdier. 

Dette gjelder både noter og pauser.  

 

Eksemplet under viser det samme ved bruk av andre noteverdier.  

 

  

Todelte taktarter = 2/4, 6/8, 4/4 etc 

Tredelte taktarter = 3/4, 3/8 etc. 

  

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/index.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/noteverdier.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/puls og rytme.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/toneh%F8yde.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/durskalaen.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/fortegn.htm
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Det finnes mange ulike taktarter. Vi skiller mellom todelte og tredelte taktarter. 

 

2/4 - tilsammen to firedeler i hver takt  

3/4 - tilsammen tre firedeler i hver takt  

4/4 - tilsammen fire firedeler i hver takt  

3/8 - tilsammen tre åttedeler i hver takt  

6/8 - tilsammen seks åttedeler i hver takt  

Disse kalles enkle taktarter. Helt enkelt vil disse taktartene se slik ut:  

 

 

 

 

 

  

Oppgave: 

1. Tren på å sette inn ulike noteverdier i takten. Pass på at du får rett antall slag i 

hver takt!  

              

  
 

      
 

  

 

 

 

 

 

mailto:knyst@yahoo.com
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/bilder/pausetegn.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/taktarter.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/puls og rytme.htm
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          Puls og rytme    

              

  

 

 

 

Puls og rytme 

 

 

 

  

  

  

  

   

  

      

All musikk vi spiller inneholder en form for puls og rytme. Pulsen er alle 

taktslagene i en takt. Når du i 4/4-takt teller stødig og jevnt til fire i hver takt 

(uavhengig av notene i takten) teller du pulsen. I 3/4-takt må vi altså telle til 

tre i hver takt. I 6/8-takt teller vi til seks, og da teller vi åttendedeler. Med puls 

mener jeg altså grunnrytmen i musikken.  

Noen musikkformer har klarere grunnrytme enn andre, for eksempel rock, pop 

og jazz. Innenfor korpsmusikken er marsjene gode eksempler på musikk med 

klar grunnrytme. På folkemunne blir puls ofte kalt for takt. Vi sier ofte: hold 

takten! når det i bunn og grunn er pulsen vi mener. Når du spiller, er det viktig 

at pulsen er jevn, slik at tonelengden blir riktig. 

 

Helt enkelt kan man si at rytme er skiftningen mellom noter med ulik lengde. 

Denne figuren kan kanskje forklare deg forskjellen og sammenhengen mellom 

puls og rytme. 

 

  

Oppgave: 

1. Tren deg på å klappe en jevn puls. 

2. Forsøk om du kan klappe rytmen i eksemplet over, tell gjerne høyt! 

3. Forsøk om du kan holde pulsen ved å trampe den, mens du klapper rytmen i 

eksemplet over. 

  

              

  
 

      
 

  

 

 

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/index.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/noteverdier.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/taktarter.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/toneh%F8yde.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/durskalaen.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/fortegn.htm
mailto:knyst@yahoo.com
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/taktarter.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/puls og rytme.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/tempo.htm
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          Tempo   

              

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

      

Hvor fort skal sangen gå? Tempo er hvor fort vi teller, altså hastigheten på 

pulsen. Vi har to vanlige måter å bestemme tempo på. Den ene er å bruke 

italienske foredragsbetegnelser, som f.eks Allegro (hurtig), Andante (sakte, 

gående). En annen, mer presis måte, er å bruke metronomangivelser, som 

angir antall pulsslag pr. minutt. Dette skrives sånn: 

 
  

              

  
 

      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/index.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/noteverdier.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/taktarter.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/puls og rytme.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/toneh%F8yde.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/durskalaen.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/fortegn.htm
mailto:knyst@yahoo.com
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/puls og rytme.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/tempo.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/punktering og bindebue.htm
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          Punktering og bindebue   

              

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

      

Dersom vi skulle trenge en noteverdi som er midt mellom de vi har lært til nå, 

så må vi punktere noten. Alle note- og pausetegn kan forlenges ved hjelp av 

et punkt som settes etter notens hode. Dette kalles punktering. Et punkt 

forlenger noteverdien med halvparten av dens verdi.  

Noten  Varer Tilsvarende pause 

 

En og en halv 

åttendedel,  

eller tre sekstendedeler. 
 

 

En og en halv firedel,  

eller tre åttendedeler.  
 

 

En og en halv halvnote,  

eller tre firedeler.   

 

En og en halv helnote,  

eller tre halvnoter. 
 

  

Alle noteverdier kan også forlenges med en bue. Dette kalles en bindebue.  

 

Oppgave:  

1. Tren på å sette inn ulike noteverdier i takten. Pass på at du får rett antall 

slag i hver takt!  

  

              

  
 

      
 

  

 

 

 

 

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/index.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/noteverdier.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/taktarter.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/puls og rytme.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/tempo.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/toneh%F8yde.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/durskalaen.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/fortegn.htm
mailto:knyst@yahoo.com
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/tempo.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/punktering og bindebue.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/toneh%F8yde.htm
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          Tonehøyde    

              

  

 

 

 

 

Tonehøyde 

 

 

  

   

  

      

Nå skal vi gå over til det som har med tonehøyde å gjøre. Hører vi en melodi 

så legger vi merke til at den beveger seg både oppover og nedover. 

Opprinnelig regnet man tonerekken som de første bokstavene i alfabetet: a b c 

d e f g. I dag regner vi tonerekken fra c, i tillegg har vi fått inn bokstaven h 

istedenfor b. Dermed ser tonerekken i dag slik ut: c d e f g a h. Disse 

bokstavene blir plassert som noter inni et notesystem som består av fem linjer 

og fire mellomrom:  

 

 

  

Denne rekken med toner blir kalt stamtonerekken. På et piano kan du spille 

stamtonerekken ved bare å benytte deg av de hvite tangentene. Dersom vi skal 

skrive noter som er så høye, eller så lave at de ikke får plass innenfor 

notesystemet, så må vi bruke hjelpelinjer: 

 

  

  

  

              

  
 

      
 

  

 

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/index.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/noteverdier.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/taktarter.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/puls og rytme.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/durskalaen.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/fortegn.htm
mailto:knyst@yahoo.com
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/punktering og bindebue.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/toneh%F8yde.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/n%F8kler.htm
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          Nøkler   

              

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

      

For å bestemme hvor tonene skal plasseres i notesystemet, så trenger vi nøkler. 

Opprinnelig var også nøklene vanlige bokastaver. Bokstavene ble etterhvert 

pyntet med snirkler og krusseduller. Her ser du de mest vanlige nøklene slik de 

ser ut i dag:  

 

G-nøkkelen snirkler seg rundt andre 

notelinjen nedenfra og viser hvor tonen g 

ligger. 

    

 

F-nøkkelen viser at tonen f ligger mellom 

prikkene i nøkkelen.  

    

 

Vi kan sette de to ovennevnte systemene 

sammen. Dersom du spiller piano eller synger 

i kor, kjenner du sikkert systemet igjen. De 

aller fleste blåseinstrumenter bruker bare fem 

av linjene; enten g-nøkkelen eller f-nøkkelen. 

For å vite eksakt hvilken tonehøyde vi mener, 

må vi ha et tilleggsnavn på alle tonene. Vi må 

for eksempel vite om vi spiller på den laveste 

c på pianoet, eller den høyeste. Klikk for å se 

et bilde som viser sammenhengen mellom g-

nøkkelen og f-nøkkelen på pianoet. 

  

 

Klikk på pianoet for større bilde! 

  

Toner i store oktav får tilleggsnavnet stor-. 

Toner i lille oktav får tillegsnavnet lille-. 

  

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/sammenhengen%20mellom%20f-og%20g-.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/index.htm
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/noteverdier.htm
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http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/918-Notelere/puls og rytme.htm
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Toner i enstrøkne oktav får tillegsnavnet enstrøken-. 

Toner i tostrøkne oktav får tillegsnavnet tostrøken-. 

Vi kan forkorte enstrøken med å skrive et tall bak tonen, C1. Det samme kan vi 

gjøre med tostrøken, C2. 

              

  
 

      
 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

          

          Notasjon    

              

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

      

Notasjon er hvordan man skriver noter, pauser og nøkler. Dersom noten 

ligger under midtlinjen av notesystemet så skrives halsen på noten oppover 

og til høyre for hodet.  

 

Dersom noten er høyere enn midten av notesystemet, så skrives halsen 

nedover og til venstre for hodet. Selve midtlinjen kan være valgfri, men bør 

passe med resten av notebildet. Fanen skal alltid skrives til høyre for halsen. 

Reglene er de samme i alle nøkler. Dersom to eller flere noter med fane skal 

bindes sammen, brukes en bjelke. 

  

Vær nøye når du skal skrive noter, 

denne noten ligger ikke plassert 

nøyaktig nok. Er det en F eller en G? 

Dette kan lett bli misforstått! 
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  Denne noten er for stor i forhold til 

avstanden mellom notelinjene. Hva 

tror du det er? En G eller en A?   

    

Slik skal notene se ut på linjene og i 

mellomrommene!  
 

    

Sørg for at du skriver haken riktig vei. 

Dette er feil vei!  
 

    

Dette er riktig vei! 
 

  

              

  
 

      
 

  

 

 

  
 

          

          Durskalaen   

              

  

 

 

 

 

 

Durskalaen 

 

  

   

  

      

 

I eksemplet over ser du klaviaturet på et piano. (Tangentene) Det består av 

hvite og svarte tangenter. På de hvite tangentene har jeg tegnet inn bokstaver. 

Dette er den tidligere nevnte stamtonerekken. Spiller vi på de hvite tangentene 

fra c til c på pianoet, hører vi at det lyder kjent. Vi har det vi kaller en 

durskala. Og siden vi startet på c, kaller vi skalaen for en C-durskala. Vi 

skriver durskalaene med stor bokstav: C-dur.  

Vi skal se litt nærmere på denne skalaen. Sammenlign gjerne med et piano! 

Mellom hver tangent på pianoet, enten den er svart eller hvit, er det et halvt 

tonetrinn. Det kan det være lurt å vite, når vi nå skal ta for oss durskalaen. Fra 

c til d er det et helt trinn (det er en svart tangent mellom disse), fra d til e 

likedan, fra e til f er det et halvt trinn (det er ingen svart tangent mellom disse), 

fra f til g er det igjen et helt trinn, fra g til a og fra a til h også hele trinn, og 

endelig, fra h til c et halvt trinn. En durskala består altså av to hele og et halvt 

trinn, og tre hele og et halvt trinn. Alle durskalaer har denne rekkefølgen av 
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hele og halve trinn, så når du skal skrive ned en annen durskala, så kan du 

regne deg fram til riktige toner! Klikk her for å høre skalaen.  

 

  

Husk! En durskala består av 2 hele og et ½ trinn + 3 hele og et ½ 

trinn. 

Med denne formelen kan vi altså bygge en durskala fra alle toner. Dersom vi 

vil notere en ny durskalaen ned på noter, så må vi ta i bruk noe som heter 

fortegn.  

  

              

  
 

      
 

  

 

 

  
 

          

          Fortegn   

              

  

 

 

 

 

 

 

Fortegn 

  

   

  

      

Oppbygningen av durskalaer skal ALLTID være den samme. For å få til det 

med andre utgangspunkt enn c, må vi altså bruke fortegn (# og b). 

Kryss (#) foran en tone hever tonen et halvt trinn. Navnet på denne tonen får du 

ved å legge til endingen -iss etter stamtonebokstaven. (eksempel kryss foran 

tonen D gir tonen Diss).  

La oss se hvordan det blir i g-dur. Dersom vi bare bruker stamtonerekken fra g 

(uten fortegn) blir oppbygningen feil. Vi får da et halvt trinn mellom den sjette 

og sjuende tonen (e og f). For at avstanden mellom disse tonene skal bli riktig, 

altså et helt trinn, må vi heve tonen f et halvt trinn. Det gjør vi ved å sette et # 

foran tonen, som da altså blir en fiss:  

 

B (b) foran en stamtone senker tonen et halvt trinn. Navnet på denne tonen får 
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du ved å legge til endingen -ess etter stamtonebokstaven. (eksempel b foran 

tonen D gir tonen Dess). (Det er tre unntak fra denne regelen: når du setter b 

foran A, dette utales som; Ass. Når du setter b foran H, dette uttales som; B. Og 

når du setter b foran E, dette uttales dette som; Ess.)  

Hvis du prøver å spille en F-durskala på de hvite tangentene på pianoet, så vil 

du høre at det låter litt rart mellom tonene a og h. Vi må senke tonen h et halvt 

trinn for at skalaen skal bli riktig. Det gjør du på denne måten. 

 

  

Husk! En durskala består av 2 hele og et ½ trinn + 3 hele og et ½ trinn. 

Oppløsningstegn (  ) opphever fortegnet for den tonen den står foran. Det 

opphever både kryss og b. Oppløsningstegnet varer bare ut takten det står i. 

Disse tre tegnene kalles med et felles ord for; fortegn.  
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Diverse lenker til bruk: 
 
 

 http://no.wikibooks.org/wiki/Gitar  
Her lærer du D, A7, Em og G. Du lærer å stemme gitar. Enkelt forklart på Youtube. 

 http://no.wikibooks.org/wiki/Sanger 
Et utvalg sanger fra 1.-7. trinn, også sanger til høytider. 
 http://www.nb.no/nbsok/search?page=1 
Her kan du bla i sangbøker og læreverk på nett, vise sanger på smartboard. 
(Så slipper du å skrive de inn selv…) 
 http://musikkisum.cappelendamm.no/c70275/sammendrag/vis.html?strukt_

tid=70275  
Her kan du lytte til ulike instrumenter, hvordan høres de ut? 
 http://www.onlinegitar.no/grep/   
 http://www.norsknettskole.no/student05/205ivarberg/eksamen/meny/meny.htm  

Visuell forklaring av symboler i musikk.  
 http://www.raudebergskule.no/peiling/MusInstrumenter/Index.htm  

Fin side hvor elevene kan lære om alle typer instrumenter. 
 http://www.raudebergskule.no/peiling/Lydar/Index.htm 

Her kan du lytte på lyder både ute og inne. Skjema som kan lastes ned og 
deles ut til elevene. 

 http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/796630   
      Fra NRK skole. Forklarer hva lyd er.  

 http://ans.hsh.no/lu/musikk/musikkteori/hoerelaere/  
Her finner du eksempler på rytmer som kan spilles. Fin å vise på lerretet i 
musikkrommet. 

 http://www.musikkordboken.no/ord-t.html  Lurer du på noe? Her kan du slå opp 
og finne en lettfattelig forklaring til det meste innen musikk. 

 http://no.wikibooks.org/wiki/Musikk Lærebok i musikk på nett. 
 http://barneskolen.webs.com/musikk.htm Om musikk. 
 http://bordel.yomgaille.com/kittens/ Gøy med rytmer vha katter. 

 
 

Nyttige linker (Fra musikk i skolen - MIS) 
 

Undervisningsopplegg og musikkressurser  

Opus på nett - http://nettopus.samlaget.no/larer/undervisningsopplegg.html (Opus inneholder oppgaver og 

aktiviteter som kan brukes i undervisning i musikk på ungdomstrinnet)  

Musikkpedagogikk - http://www.musikkpedagogikk.no/ (Nettsted for musikkundervisning, her kan du blant annet 

finne undervisningsopplegg, dele erfaringer i forumet og holde deg oppdatert på kurs)  

Lenkesamling for musikkfaget - http://no.wikibooks.org/wiki/Lenkesamling_for_Musikkfaget (Lenkesamling for 

undervisningsopplegg, her finner du nettressurser innen notelære, musikkhistorie, komponering, spill og lek)  

Skolehjelperen for musikkfaget - http://www.skole.no/fag/musikk.php (Her finner du nettressurser for musikkfaget, 

innen blant annet musikkhistorie, musikksjangre og komponering)  
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http://no.wikibooks.org/wiki/Sanger
http://www.nb.no/nbsok/search?page=1
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http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/796630
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http://www.musikkordboken.no/ord-t.html
http://no.wikibooks.org/wiki/Musikk
http://barneskolen.webs.com/musikk.htm
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http://no.wikibooks.org/wiki/Lenkesamling_for_Musikkfaget
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Nettressurser for musikkfaget - http://www.temaweb.net/sider/Lenker/Musikk/musikk.html (En fyldig lenkesamling 

for gode sider innen ulike musikksjangre, komponister, musikkaviser, lydfiler og andre ressurser)  

Del og bruk - http://delogbruk.ning.com/ (nettverk for lærere og pedagoger hvor du blant annet kan dele erfaringer 

i forumet og holde deg oppdatert på aktuelle prosjekter og arrangementer)  

Musikkroken - http://www.musikkroken.net/ (Nettside med linker til informasjon om ulike instrumenter og 

musikksjangre, sider med sangtekster og ressurser innen lyd og studio)  

Musikkteknologi - http://www.musikkteknologi.no/joomla/ (Her kan du kjøpe ulike musikkprogrammer og ta 

leksjoner, samt lese artikler om musikkteknologi)  

Spill og nettsider om musikk, for barn  

Musikklek - http://www.happynote.com/music-notes.html (Her kan du laste ned morsomme spill som musikktetris 

og forskjellige lytteleker)  

Rytmerim - http://sites.google.com/site/rytmerim/ (Nettressurs hvor elevene kan skrive tekster til ferdig musikk, 

inneholder både lærerveiledning og øvelser hvor elevene går gjennom flere steg for å lære om rytme og rim)  

Gruble, noteoppgaver - http://www.gruble.net/musikk/ (Nettside med noteoppgaver hvor du kan lære enkle sanger 

ved å klikke på tangenter på et virtuelt piano)  

Online nybegynnerkurs på gitar - http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/hunstmo/ (Online kurs hvor 

du lærer å spille gitar steg for steg, kurset består av leksjoner som begynner med enkle grep og sanger og stadig 

blir mer avansert)  

Klassisk musikk for barn - http://www.classicsforkids.com/ (Engelsk side om klassisk musikk, her kan du høre på 

musikk, lese om instrumenter, spille en rekke spill og mye mer)  

BBCs orkesterside - http://www.bbc.co.uk/orchestras/learn/ (Engelsk nettside hvor du kan lære om musikk og 

instrumenter i orkestre, inneholder filmer, lydklipp og intervjuer med musikere)  

Klassisk på norsk- http://home.online.no/~ivemmalv/klassiskindeks.htm (Nettside med informasjon om klassisk 

musikk, inneholder artikler om komponister, kjente klassiske verk og perioder i musikkhistorien)  

Virtuelle instrumenter og komponeringsverktøy  

Virtuelt keyboard - http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/index.htm  

Trommemaskin - http://lab.andre-michelle.com/fl-909  

Jam (komponeringsverktøy) - http://pyva.net/eng/jam/  

Zefrank sequencer - http://www.zefrank.com/sequencer/  

Notam (komponeringsverktøy) - http://archive.notam02.no/DSP02/  

Musikkverksted (komponeringsverktøy) - http://www.musikkverksted.no/  

The music interactive (komponeringsverktøy) - http://www.themusicinteractive.com/TMI/The_Music_Interactive_-

_Classroom_Apps.html  

Audacity (komponeringsverktøy) - http://audacity.sourceforge.net/  

Diverse sider  

Sangindeks, Nasjonalbiblioteket - http://www.nb.no/baser/sangindex/ (Nasjonalbibliotekets sang- og viseindeks, 

her kan du søke etter linjer i sangtekster, finne tekstforfatter og lignende)  

Musikklokaler - http://www.musikklokaler.no/ (Ressursside for krav til konsertlokaler og øvingslokaler, standarder 

for utstyr, info om tilskuddordninger og mye mer)  

Musikk- og kulturprosjekter  

Sangløftet - http://www.sangloftet.no/ (Sangløftet er et nasjonalt prosjekt som skal fremme alle former for sang i 

Norge, her kan du blant annet lese om sanguka, sangprosjekter og prosjektets støtteordning)  

http://www.temaweb.net/sider/Lenker/Musikk/musikk.html
http://delogbruk.ning.com/
http://www.musikkroken.net/
http://www.musikkteknologi.no/joomla/
http://www.happynote.com/music-notes.html
http://sites.google.com/site/rytmerim/
http://www.gruble.net/musikk/
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/hunstmo/
http://www.classicsforkids.com/
http://www.bbc.co.uk/orchestras/learn/
http://home.online.no/~ivemmalv/klassiskindeks.htm
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/index.htm
http://lab.andre-michelle.com/fl-909
http://pyva.net/eng/jam/
http://www.zefrank.com/sequencer/
http://archive.notam02.no/DSP02/
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http://www.themusicinteractive.com/TMI/The_Music_Interactive_-_Classroom_Apps.html
http://audacity.sourceforge.net/
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http://www.sangloftet.no/
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Kultur over hav - http://www.kulturoverhav.no/ (Det nordiske kulturarvprosjektet Kultur over hav er laget for 

kunstfagene i skolen, prosjektet inkluderer musikk, dans og drama med utgangpunkt i de nordiske landenes 

musikktradisjoner)  

Sang i Norge  

Kultur over hav  

Musikkrom  

Sangløftet  

Sangindex  

SingSang  

musikklokaler.no  

Musikkverksted  

Lenkesamling for musikkfaget  

Skolehjelperen musikk ungdomsskolen  

Del og Bruk d&b  

Musikkpedagogikk.no  

Musikkroken  

Musikkteknologi.no  

Norsk Noteservice AS  

Spilletrille.no  

Klassisk på norsk  

RytmeRim  

Nettopus  

Gruble.net  

Virtuelt keyboard  

Trommemaskin  

Jam - komponeringsprogram  

zefrank sequencer  

Audacity  

Notam komponeringsverktøy  

The music interactive  

Happy note  

ToneMatrix  

Classics for Kids  

BBC Orchestras  

Spill gitar!  

http://www.kulturoverhav.no/
http://www.sanginorge.no/
http://www.kulturoverhav.no/
http://musikkrom.wikispaces.com/Velkommen
http://www.sangloftet.no/
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http://singsang.ning.com/
http://www.musikklokaler.no/
http://www.musikkverksted.no/
http://no.wikibooks.org/wiki/Lenkesamling_for_Musikkfaget
http://www.skole.no/fag/musikk.php
http://delogbruk.ning.com/
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http://www.musikkteknologi.no/joomla/
http://www.musikkped.no/
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http://home.online.no/~ivemmalv/klassiskindeks.htm
http://sites.google.com/site/rytmerim/
http://nettopus.samlaget.no/larer/undervisningsopplegg.html
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http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/index.htm
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http://pyva.net/eng/jam/
http://www.zefrank.com/sequencer/
http://audacity.sourceforge.net/
http://archive.notam02.no/DSP02/
http://www.themusicinteractive.com/TMI/The_Music_Interactive_-_Classroom_Apps.html
http://www.happynote.com/music-notes.html
http://lab.andre-michelle.com/tonematrix
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Ultimate guitar chords  

E-Chords  

ChordFind  

Aquallegro - lyttetrening  

Ear training  

Earplane  

Impro-Visor  

Free metronome  

TempoPerfect metronome  

Musictheory  

Philharmonia Orchestra  

Låtskriverskolen  

MGPjrs karaokemaskin  

Get-Tuned  

Musikkordboken  

Songfacts  

Trafo.no  

Sing Up  

Lydeffekter - Free Sound Effects  

Lydeffekter - SoundJay  

Lydeffekter - PacDV  

Lydeffekter - FindSounds  

Lyeffekter - freeSFX'  

Lydeffekter - The Freesound Projekt  

Lydeffekter - Free Sound Effects DP  

Sangtekster.no  

Lyrics Planet  

Lyriki  

Rock Lyrics  

LetsSingIt  

Multilingual Songbook 

 
 
 
 
 

http://http/www.tabguitarlessons.com/downloadchords.cgi/ultimate-guitar-chords.pdf
http://www.e-chords.com/
http://chordfind.com/
http://andyvn.ath.cx/aquallegro
http://www.miles.be/fet.html
http://earplane.com/
http://www.cs.hmc.edu/~keller/jazz/improvisor/
http://www.brothersoft.com/free-metronome-37803.html
http://www.nch.com.au/metronome/index.html
http://www.musictheory.net/
http://www.philharmonia.co.uk/thesoundexchange/make_music/sequencer/
http://nrksuper.no/superstore/mgpjr/latskriverskolen2/
http://nrksuper.no/superstore/mgpjr/karaoke/
http://www.get-tuned.com/
http://www.musikkordboken.no/
http://www.songfacts.com/
http://www.trafo.no/
http://www.singup.org/
http://www.a1freesoundeffects.com/
http://www.soundjay.com/
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