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ÅRSPLAN 
 

Skoleåret: 2016-2017                 Trinn: 5   Fag: Musikk 
 
 
Periode 

med 
tema / 
Uke 

Tema Kompe-
tansemål 

Læringsmål Metode; TPO, læringsstrategier Grunnleggende 
ferdigheter 

Vurdering for 
læring 

Hele året 
– små 
drypp 
hver time 

Sang MU29 
 

Elevene bidrar til god 
klassesang. 
Elevene blir glad i å 
synge. 

Fellessang. Ulike sanger fra ulike 
land og sammenhenger. Nye og 
gamle, norske og engelske.  
Vi synger litt hver time 

Muntlig 
Lese 

 

Hele året 
– små 
drypp 
hver time 

Rytme, leker MU28 
MU30 

Elevene kan herme 
etter rytmer, og klarer 
å holde en jevn puls.  

Rytme-herming, ostinater, øve på 
å holde egen rytme selv om andre 
spiller noe annet. Bruke stabil 
rytme i spill og sang.  
Vi klapper / hermer rytmer hver 
time. 

Muntlig  

34 Oppstart MU29 
MU33 

Bli kjent med 
musikkrommet. 
Samtale om gode 
vaner og rutiner ved 

Oppstart av året med 
musikkundervisning. Bli kjent (hvis 
ny lærer), snakke om året, 
forventninger.  

Muntlig 
Lese 
Skrive 

 



 

 

bruk av instrumentene 
etc.  
Elevene kan synge 
med, selv på sanger 
de ikke kjenner så 
godt.  
Elevene lager sitt eget 
klasserop.  

Øve på sanger og lage rop til 
fellessamling. (Trinnet skal 
fremføre trinnrop for resten av 
skolen) 
 

35-39 Gitar-kurs MU29 
MU30 

Elevene kan navn på 
de ulike delene på 
gitaren.  
Elevene kan navnene 
på strengene på 
gitaren. 
Elevene respekterer 
de rutiner og regler vi 
har med 
gitarundervisning. 
Elevene kan spille Em, 
D og A7 på gitar.  

Grunnleggende undervisning om 
instrumentet. 
Elevene pugger navnene på 
strengene (En Annen Dag Gikk 
Hun Ensom) 
De lærer grunnleggende 
ferdigheter i gitarspilling (hvordan 
holde gitaren, hvordan bruke 
hendene og fingrene, øve på å 
skifte mellom de ulike grepene). 
Bruker smartboard til å lære om 
gitaren. De lærer noen enkle 
sanger på gitar og vi spiller til 
playback / youtube.  
For eksempel: «He’s got the whole 
world” (Opplegg fra musikkisum 6, 
elevbok s. 74-80) 
https://www.youtube.com/playlist?li
st=PLI4p1hyy9PnMin49-
5nhihQaxb4VbA_Pp 

Muntlig 
Lese  
Data 

Muntlig 
underveis-
vurdering 

H Ø S T F E R I E 

41-45 Norsk 
folkemusikk 

MU39 
MU43 
MU32 
MU31 
MU33 

Elevene kan navn på 
noen sentrale 
instrumenter og ulike 
typer vokalmusikk i 
norsk folkemusikk.  
Elevene kan et utvalg 

Lære om norsk folkemusikk. 
Folkedans: Springar, snuspolka,  
tretur, halling. 
Instrumenter: haringfele, 
munnharpe, langeleik. 
Sangtyper: stev, bånsull, kulokk, 

Muntlig 
Lese 
Skrive.  

Skriftlig prøve 
eller 
aktivitetsquiz. 
Fremføring og 
felles vurdering 
av innsatsen der.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI4p1hyy9PnMin49-5nhihQaxb4VbA_Pp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI4p1hyy9PnMin49-5nhihQaxb4VbA_Pp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI4p1hyy9PnMin49-5nhihQaxb4VbA_Pp
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sanger og danser fra 
norsk folkemusikk.  

folkevise.  
Se opplegg i Musikkisum 5, 
Lærerens bok s. 35-39, s. 95-96, 
Musikkisum 6, Lærerens bok s. 
43-45, s. 86-87) 
Fremføre for fadderbarna.  
 
Ekstra ressurs: «Musikk» 4, 
Lærerens bok s. 60-73. 
«Kakelinna» (KA 10) 
«Svingesongen» (KA 11) 

46-48 Folkemusikk 
fra andre land 

MU39 
MU32 

Elevene reflekterer 
over forskjellene og 
likhetene i ulike lands 
folkemusikk – både i 
uttrykk og 
bruksområder.  
Elevene kan en dans 
fra et annet land. 

Undervisning og diskusjon om 
ulike lands folkemusikk. Bruke 
ressursene i elevgruppa – er det 
noen som har familie-bakgrunn fra 
et annet land? Samtale om 
forskjeller og likheter, 
bruksområder m.m.  
Bruke google earth? Interaktive 
nettsider? 
 
Lære en dans fra et annet land. 
Musikkisum 5 Lærerens bok s. 62-
63 + evt. Ut på Gulvet.  

Muntlig. 
Skrive. 
Evt. data.  

Muntlig 
underveis-
vurdering.  

49-50 Rytme / 
grafisk 
notasjon 

MU36 
MU30 
MU28 

Elevene forstår 
begrepet grafisk 
notasjon.  
Elevene kan notere et 
stykke musikk grafisk.  

Repetere noter fra 4. trinn.  
Snakke om grafisk notasjon. 
Vise/gjøre eksempler i fellesskap.  
Oppgaver fra «Musikk i bruk».  
Eventuelt opplegg fra musikkisum. 

Muntlig.  
Skrive. 
Regne. 

Kamerat-
vurdering.  
Innlevering til 
lærer.  

51 Jul MU29 
 

Elevene kan synge et 
utvalg norske og 

Vi synger julesanger og snakker 
om musikkens rolle i julefeiring. 

Muntlig 
Lese 

 



 

 

utenlandske 
julesanger.  

Tir n’a noir.  
 
I tillegg: Teatersport. Ulike øvelser 
for å fremme trygghet og trivsel i 
klassen.  

J U L E F E R I E 

1-7 Bandkurs  MU28 
MU30 
MU29 
MU33 

Elevene kan 
grunnleggende 
ferdigheter på bass og 
trommer.  
Elevene kan fungere 
sammen i et 
klasseband.  
Elevene kan synge og 
spille sangen «Rock 
around the clock».  

Grunnleggende undervisning om 
hvordan man spiller på de ulike 
instrumentene. Vi spiller trommer 
på «kroppen» og bass på gitaren. 
Øver på sangen og teksten til den. 
Elevene ønsker seg deretter en 
oppgave og lærer plasserer 
elevene på ulike instrumenter / 
sang.  
Fremføring for fadderbarna.  
Vi filmer fremføringen og ser på 
den etterpå.  

Muntlig. 
Lese. 
 

Lærer noterer 
ned underveis i 
timene hvordan 
elevene mestrer 
læringsmålene. 
Tilbakemelding til 
den enkelte 
etterpå.  

V I N T E R F E R I E 

9-11 Komponere 
Rytme 

MU36 
MU34 
MU33 

Elevene forstår 
begrepet å 
komponere.  
Elevene kan lage og 
spille sin egen rytme. 
Elevene kan 
komponere og notere 
ned en enkel melodi 
på orff-instrumenter.  
Elevene kan 
samarbeide effektivt 
og konsertert i 
grupper. 

Snakke om begrepet «å 
komponere». Elevene jobber i 
grupper og lager enkle rytmer på 
rytmeinstrumenter / ved å klappe. 
De tar utgangspunkt i en tekst/dikt 
som hver gruppe får utlevert av 
lærer. De skriver rytmen ned på et 
noteark.  
 
Neste time får gruppene et orff-
instrument. De skal deretter lage 
en melodi til den rytmen de lagde 
sist. Den noteres grafisk på et ark. 
(Eventuelt med noter) 
 
Ekstra hvis tid: lage en 

Skrive 
Lese 
Regne 

Egenvurdering en 
og en hvordan 
arbeids-
prosessen har 
vært og om 
egen/gruppas 
innsats.  
 
Lærer gir også 
skriftlig vurdering 
til hver elev. 
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trommeloop på Garage-band (eller 
en nettside) som kan spilles som 
playback til sangen.  
 
Gruppene fremfører sangen sin for 
resten av klassen.  

 P Å S K E F E R I E 

13-16 Filmmusikk MU28 
MU39 
MU42 
MU43 

Elevene vet at 
filmmusikkens mål er å 
understreke innholdet i 
filmen.  
Elevene kan 
gjenkjenne et 
musikalsk tema.  
Elevene er bevisst hva 
filmmusikken gjør med 
stemningen i en film-
scene.  

Lære om filmmusikk. Effekter som 
brukes, musikalske temaer som 
knyttes til personer, hvordan 
musikken skal skape stemning.  
Vise eksempler på filmklipp med 
«feil» filmmusikk. Hva gjør det 
med stemningen i filmen? (Bruke 
youtube) 
Elevene skriver sentrale fakta / 
stikkord i musikkboka si / jobber 
med oppgaver.  
 
Til slutt: se en film med sentral 
filmmusikk (som er laget tematisk). 
Eksempler på filmer: 

- Kamilla og Tyven 
- The Mission?? 

Skrive. 
Lese. 
Muntlig. 

Skriftlig prøve? 

17 Dans MU32 Elevene lærer en ny 
dans. 

Eksempel på dans: 
- Good old days (fra Ut På 

Gulvet 1 og 2) 
- Jiffy Mixer (fra Ut På Gulvet 1) 
- Jig Circle (fra Ut På Gulvet 1) 

Muntlig.  

18-20 Introduksjon 
til kunst-

MU38 
MU39 

Elevene kjenner til 
noen sentrale 

Elevene får utdelt noen artikler / 
tekster om for eksempel Mozart, 

Lese. 
Skrive. 

Kamerat-bingo.  



 

 

musikken MU40 komponister i 
kunstmusikken.  
Elevene kjenner til 
navn på tre av 
epokene i 
kunstmusikken.  
Vekke interesse for å 
lære mer om dette på 
6. trinn. 

Beethoven, Bach og Grieg – 
fordelt ut over klassen. De leser 
den og skriver nøkkelord. Etterpå 
lager vi en felles gjennomgang av 
sentrale punkter til hver 
komponist, og vi snakker om de 
ulike epokene. Hører på ett 
lytteeksempel til hver, fester de på 
en tidslinje. (Musicdelta)  
Snakker om kunstmusikken som 
sjanger – og egne opplevelser i 
møte med den.  
 
Evt. kan elevene lage et VØL-
skjema hver for seg.  
 
Hvis tid: kamerat-bingo. Alle får et 
ark med ulike spørsmål. De skal 
finne svar på spørsmålene, og må 
spørre ulike elever. Første mann i 
mål med alt rett vinner.  

Muntlig. 

21-25 ABBA MU29 
MU30 
MU39 
MU42 
MU43 
 

Elevene kan 
fornavnene på de fire 
medlemmene i ABBA. 
Elevene kan tre 
sanger av ABBA og 
fem faktasetninger om 
historien om ABBA. 
Elevene kan si to ting 
som var spesielt for 
ABBA sin musikk. 
Elevene kan spille en 
sang av ABBA på gitar.  

Sang: Abba-potpurri fra Kor Arti. 
Vi lærer litt hver gang. 
Prezi om historien om ABBA. 
Vi lager VØL-skjema felles, før og 
etter Prezi'en.  
Vi lærer dans til Dancing Queen.  
Vi spiller til «Ring ring».  
ABBA-quiz i grupper. 
«Grip mikrofonen» med ABBA-
sanger.  
 
Eventuelt se en ABBA-dokumentar 
til slutt. Eller filmen «Mamma Mia». 

 Quiz i grupper. 
«Grip 
mikrofonen» med 
ABBA-sanger.  
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Forslag til sanger på 5. trinn: KA = Kor Arti 
- ABBA potpourri (KA 7,10) 
- Mamma Mia (KA 3,3) 
- Dancing queen (KA 12,6) 
- He’s got the whole world in his hand 
- Down by the riverside (Musikkisum 6, LV s. 32. Flerstemt) 
- Rock around the clock 
- Samba do Brasil (Musikkisum 6, LV s. 46-48) 
- Kveldssong for meg og deg (Musikkisum 6, LV s. 28-31 + KA 8,7) 
- Hit the road Jack (KA 5,10) 
- Det star ein friar uti gar’e (Musikkisum 5, LV s. 35) 
- Tellemazurka (Musikkisum 5, LV s. 28) 
- Kakelinna (KA 10,17 + Musikkisum 6, LV s. 52) 
- Sha-la-la (KA 3,8) 
- Pelle Parafins Bøljeband (KA 7,12) 
- Tir n’a noir (KA 4,14) 
 


