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Komponere Eleven skal kunne eksperimentere med sang, talekor og 
instrumenter i enkle samspill. 
 

- komponere en enkel sang ut i fra enkle og klare kriterier 
- sette akkorder til sangen min, ved bruk av key-board 
- notere ned det jeg komponerer 
 

Veslefrikk 
Bruke piano app på I-pad , f.eks 
Garageband 

Eleven skal kunne komponere melodier og lydillustrasjoner til 
tekster og lage egne tekster til musikk. 
 

- lage melodi til en tekst jeg har fått, og sette akkorder til 
den ved bruk av key-board 
- notere ned det jeg komponerer 
 

 

Eleven skal kunne improvisere dans og bevegelse og samtale om 
hvordan dans kan illustrere et musikalsk forløp. 
 

- samtale om hvordan dans kan vise en historie  

Lytte Eleven skal kunne gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, 
dynamikk, tempo og form. 
 

- gjenkjenne og beskrive tempo og form 
 

 

Eleven skal kunne gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og 
folkemusikk fra andre kulturer. 
 

- gjenkjenne norsk folkemusikk 
- gjenkjenne folkemusikk frå andre kulturer 

 

Eleven skal kunne delta i samtaler om hva som er særegne trekk 
ved enkelte musikksjangere. 
 

- kjennetegnene til musikksjangrene 
nasjonalromantikken, (klassisk musikk) og rap musikk 
- samtale om disse sjangrene 
 

 

Eleven skal kunne gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, 
strenge- og slagverkinstrumenter. 
 

- navngi og gjenkjenne lyden av strengeinstrumentene 
fiolin, batch, cello, kontrabass 
- navngi og gjenkjenne lyden av slagverkinstrumentene 
marimba, "fisk", maracas, cymbal, gong-gong og 
tambourine 
 

 

Eleven skal kunne gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik 
bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha. 
 
 

- fortelle om egne musikkopplevelser 
- gjøre rede for ulike bruksområder og funksjoner  for 
musikk somtanker, følelser, forståelse, filmmusikk, opera, 
musikal, konsert o.l. 
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Musisere Eleven skal kunne holde en jevn puls i ulike tempi. 
 

- holde jevn puls i skolekoret  

Eleven skal kunne imitere og improvisere over enkle rytmer og 
klanger. 
 

- improvisere enkle rytmer og klanger på  
rytmeinstrumenter, og xylofon 

 

Eleven skal kunne spille enkle ostinater og melodier etter gehør. 
 

- synge ostinater og melodier etter gehør i skolekoret 
 

 

Eleven skal kunne beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og 
synge med fokus på intonasjon. 
 

- synge sanger fra ulike sjangre med fokus på intonasjon 
i skolekoret 

 

Eleven skal kunne danse et utvalg norske og internasjonale 
folkedanser. 

- danse Zorba 
- danse Per Sjuspring 
- danse linedance 

Ulike danser "ut på gulvet" 

Eleven skal kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med 
andre. 

- fremføre sang, spill og dans sammen med skolekoret 
- fremføre sammen med klassen til jul 
- fremføre sammen med klassen til sommeren 
 

 

 

 


