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SKOLEÅRET 2018/2019     Faglærere: Mattias Jahr, Berit Haavik Nilssen og 

Margrethe Skogrand. 

Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen 

Periode

/Uke 

Kompetansem

ål 

Kapittel/Tema Læremidler Undervisnings-

metoder 

Vurdering Lære

rs 

erfari

ng 

34-35 * bli kjent med 

hverandre og 

trygge på 

hverandre 

* oppøve 

fantasi, lytting, 

konsentrasjon 

og 

samarbeidsevne 

Introduksjon til 

musikkfaget (bli-kjent-

leker, drama, lytting og 

teori). 

Opus - musikk for 

ungdomstrinnet 

 

www.teatersport.com  

Gruppearbeid 

 

Improvisasjon 

 

Samarbeidsøvelser  

 

Innsats i timen  

35-46 * bruke 

musikkens 

grunnelementer, 

symboler for 

besifring og 

akkordprogresjo

ner i spill på 

instrumenter 

* velge uttrykk 

og 

formidlingsfor

Gitarspill 

 

Sang 

 

Akkordlære, besifring 

Gitarer 

 

Ulike sanger fra nett og 

bøker 

Lærer instruerer hel 

klasse, deretter 

jobber de i grupper 

eller individuelt 

 

Veiledning i timene 

 

Fremføring for lærer i 

par eller alene. 

Vurdering med karakter. 

 

http://www.teatersport.com/


m i egen 

musisering og 

grunngi valgene 

* øve inn og 

framføre et 

repertoar av 

musikk og dans 

fra ulike 

sjangere med 

vekt på rytmisk 

musikk 

36 
Opphavsrett 

     

37-46 
*bruke digitalt 

opptaksutstyr 

og 

musikkprogram 

til å manipulere 

lyd og sette 

sammen egne 

komposisjoner 

*gjøre rede for 

regler for 

opphavsrett 

knyttet til bruk 

av musikk 

*improvisere 

over et 

eksisterende 

musikalsk 

materiale som 

inspirasjon for 

egne 

Komposisjon 

 

 

Bruk av nettstedet 

www.incredibox.com og 

soundation. 

Demostrasjon av 

lærer 

 

Innlæring av bruk 

av nettsidene 

«incredibox» og 

soundation i full 

klasse 

 

Individuelt arbeid 

med egen låt 

Innlevering av låt på It`s 

learning 

 

http://www.incredibox.com/


komposisjoner 

*uttrykke og 

formidle 

refleksjon om 

musikk som 

kunst- og 

kulturuttrykk og 

som 

underholdnings- 

og 

forbruksvare. 

46-51 * velge uttrykk 

og 

formidlingsfor

m i egen 

musisering og 

grunngi valgene 

* øve inn og 

framføre et 

repertoar av 

musikk og dans 

fra ulike 

sjangere med 

vekt på rytmisk 

musikk  

* skape egne 

danseuttrykk 

med 

utgangspunkt i 

musikkens 

karakter 

Dans 

 

Lære ulike danser 

 

Lage og fremføre 

selvkomponert dans 

Innlæring av danser Instruksjon av ulike 

danser fra lærer 

 

Komposisjon av 

dans i gruppe 

Veiledning i timene 

 

 

Fremføring for lærer i 

grupper.  

Vurdering med karakter 

 

46-51 
 * gjenkjenne og 

beskrive 

X Lytting, pop/rock-

historie 

 

Opus - musikk for 

ungdomstrinnet 

 

Gjenkjenne 

særtrekk 

- 

Prøve  



musikalske 

stiltrekk fra 

improvisert 

musikk og 

rytmisk musikk 

 * diskutere 

særtrekk ved 

rytmisk musikk, 

kunstmusikk og 

norsk, samisk 

og andre 

kulturers 

folkemusikk og 

gjøre rede for 

egne 

musikkpreferan

ser 

 * gjenkjenne og 

benevne 

forskjellige 

instrumenter og 

ensembler 

innenfor ulike 

sjangere 

 

 Lærerpresentasjone

r 

 

- Samtaler, 

spørsmål og 

diskusjoner 

 

- Lytting og 

samtale om musikk 

 

 

 


