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34 - 40 

 

Musisere 

• Bruke musikkens grunnelementer, 
symboler for besifring og 
akkordprogresjoner i spill på 
instrumenter 

• Velge uttrykk og formidlingsform i 
egen musisering og grunngi valgene 

• Øve inn og framføre et repertoar av 
musikk og dans fra ulike sjangere med 
vekt på rytmisk musikk 

• Bruke relevante faglige begreper i 
presentasjon av et arbeid med 
selvvalgt musikk 

 
 
 
 
 
 

 

• Lære grep på 
gitar 

• Øve inn repertoar 
av sanger 

• Øve på 
fremføringer av 
sanger 

• Bruke begreper i 
musikken 

• Hvordan kan vi 
formidle når vi 
synger 

 

 

• Opplæring på gitar 

• Vi synger sammen 

 

• Gitarprøve i 
desember 

 
 
 

41 Høstferie    



 
 
 
42 - 45 

 

Lytte 
 

• Gjøre rede for hvordan musikk 
gjenspeiler trekk ved 
samfunnsutvikling og ungdomskultur 
og hvordan dette kan komme til 
uttrykk gjennom ulike former for 
rytmisk musikk, kunstmusikk, og norsk, 
samisk og andre kulturers folkemusikk 

• Uttrykke og formidle refleksjon om 
musikk som kunst- og kulturuttrykk og 
som underholdnings- og forbruksvare 

• Gjenkjenne og benevne forskjellige 
instrumenter og ensembler innenfor 
ulike sjangere 

• Gjenkjenne og beskrive musikalske 
stiltrekk frå improvisert musikk og 
rytmisk musikk 

• Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, 
kunstmusikk og norsk, samisk og andre 
kulturers folkemusikk og gjøre rede for 
egne musikkpreferanser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Punk 
 

• The Clash 

• Sex Pistols 

• The Ramones 

• Vannskrekk 
 

 

 
 

• Teori/lytting til sanger 

• Vi diskuterer tekster 

 
 

• Skriftlig prøve i 
November 

 
 
 
 
 



 
 
45 - 49 

 

Musisere 
 

• Bruke musikkens grunnelementer, 
symboler for besifring og 
akkordprogresjoner i spill på 
instrumenter 

• Velge uttrykk og formidlingsform i 
egen musisering og grunngi valgene 

• Øve inn og framføre et repertoar av 
musikk og dans fra ulike sjangere med 
vekt på rytmisk musikk 

• Bruke relevante faglige begreper i 
presentasjon av et arbeid med 
selvvalgt musikk 

 

• Lære grep på 
gitar 

• Øve inn repertoar 
av sanger 

• Øve på 
fremføringer av 
sanger 

• Bruke begreper i 
musikken 

• Hvordan kan vi 
formidle når vi 
synger 
 
 
 

 

• Opplæring på gitar 

• Vi synger sammen 

 

• Gitarprøve i 
desember 

 
 
 
50-51 

 

Musisere/komponere 
 

• Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, 
kunstmusikk og norsk, samisk og andre 
kulturers folkemusikk og gjøre rede for 
egne musikkpreferanser 

• Bruke relevante faglige begreper i 
presentasjon av et arbeid med 
selvvalgt musikk 

• Velge uttrykk og formidlingsform i 
egen musisering og grunngi valgene 

 

 

 

 

• Spille på slagverk 

• Lære 
grunnrytmen på 
slagverk 

 

• Alle prøver grunnrytmen 
på slagverk 

 

52 Juleferie    



 
 
 
1 - 4 

 

Musisere/komponere 
 

• Skape eget danseutrykk med 
utgangspunkt i musikken karakter 

• Improvisere over et eksisterende 
musikalsk materiale som inspirasjon for 
egne komposisjoner 

 

• Swing 

• Vals 

• Rock and roll 
 

 

• Vi danser sammen 

 

• Vurdering 
underveis 

• Vi har fokus på 
nyttårsballet 

 

 
 
5 - 8 

 

Lytting 
 

• Gjøre rede for hvordan musikk 
gjenspeiler trekk ved 
samfunnsutvikling og ungdomskultur 
og hvordan dette kan komme til 
uttrykk gjennom ulike former for 
rytmisk musikk, kunstmusikk, og norsk, 
samisk og andre kulturers folkemusikk 

• Uttrykke og formidle refleksjon om 
musikk som kunst- og kulturuttrykk og 
som underholdnings- og forbruksvare 

• Gjenkjenne og benevne forskjellige 
instrumenter og ensembler innenfor 
ulike sjangere 

• Gjenkjenne og beskrive musikalske 
stiltrekk frå improvisert musikk og 
rytmisk musikk 

• Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, 
kunstmusikk og norsk, samisk og andre 
kulturers folkemusikk og gjøre rede for 
egne musikkpreferanser 

 
 
 

 

• Tekster med 
mening 

• Virkemidler i 
musikk 

• Oppbygging av 
tekster 

• Band Aid 

• Hvorfor har idoler 
makt? 

 

• Teori/lytting til sanger 

• Vi diskuterer virkemidler i 
musikk 

• Vi diskuterer oppbygging 
av tekster 

• Vi diskuterer hvorfor har 
idoler makt? 
 

 

• Skriftlig prøve i 
februar/mars 

 9 Vinterferie    



 
 
 
10 - 14 

 

Musisere 

• Bruke musikkens grunnelementer, 
symboler for besifring og 
akkordprogresjoner i spill på 
instrumenter 

• Velge uttrykk og formidlingsform i 
egen musisering og grunngi valgene 

• Øve inn og framføre et repertoar av 
musikk og dans fra ulike sjangere med 
vekt på rytmisk musikk 

• Bruke relevante faglige begreper i 
presentasjon av et arbeid med 
selvvalgt musikk 

 

 

• Lære grep på 
gitar 

• Øve inn repertoar 
av sanger 

• Øve på 
fremføringer av 
sanger 

• Bruke begreper i 
musikken 

• Hvordan kan vi 
formidle når vi 
synger 

 
 

 

• Spill på instrument 

• Øve på sanger 

 

• Gitarprøve 
mars/april 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Påskeferie    

 
 
 
16-18 

 

• Gjøre rede for hvordan musikk 
gjenspeiler trekk ved 
samfunnsutvikling og ungdomskultur 
og hvordan dette kan komme til 
uttrykk gjennom ulike former for 
rytmisk musikk, kunstmusikk, og norsk, 
samisk og andre kulturers folkemusikk 

• Uttrykke og formidle refleksjon om 
musikk som kunst- og kulturuttrykk og 
som underholdnings- og forbruksvare 

• Gjenkjenne og benevne forskjellige 
instrumenter og ensembler innenfor 
ulike sjangre 

 

• Musikk 
konkurranse 

 

• Elevene lytter, får spørsmål 
om de ulike 
sangene/bildene 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
19 - 23 

 

Musisere/komponere 
 

• Skape eget danseutrykk med 
utgangspunkt i musikken karakter 

• Øve inn og framføre et repertoar av 
musikk og dans fra ulike sjangere med 
vekt på rytmisk musikk 

• Notere egenprodusert musikk ved 
hjelp av grafisk eller tradisjonell 
notasjon 

• Gjøre rede for regler for opphavsrett 
knyttet til bruk av musikk 

• Bruke digitalt opptaksutstyr og 
musikkprogram til å manipulere lyd og 
sette sammen egne komposisjoner 

• Improvisere over et eksisterende 
musikalsk materiale som inspirasjon for 
egne komposisjoner 

 

• Eleven velger om 
de vil komponere 
en låt, eller en 
dans 

 

• Elevene jobber individuelt 
eller i grupper 

 

• Fremføring for 
lærer eller for 
klassen 

 
 
 

  

 


