
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

 

Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner 

gjennom arbeid med ulike uttrykk.  

 

Læreplan/kompetansemål: 

(Fra faget musikk) 
 

Musisere: 

1. Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder  

3. Improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør 

4. Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser 

5. Delta i framføring med sang, samspill og dans  

14. holde en jevn puls i ulike tempi  

17. beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og synge med fokus på intonasjon  

19. framføre sang, spill og dans i samhandling med andre  

 

Lytte: 

9. samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo  

10. gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter  

11. samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak  

25. delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved enkelte musikksjangere 
Strategisk plan: Alle elever i Aktivitetsskolen skal få et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag.  

Aktivitet Beskrivelse og mål for 
aktiviteten 

Kursforløp Når Ansvarlig 

Ullevål Stjernekor 
 
1. trinn i gruppe 1 
 

Mål for kurset:  
- Elevene skal lære å synge i kor  
- Elevene skal lære å synge rent  
- Elevene skal lære ulike 
oppvarmingsøvelser  

Oppstarten  
- Snakke sammen om hvilke sanger vi skal lære oss. 
Mathias og Astrid foreslår forskjellige sanger, og vi 
har avstemming på hvilke sanger elevene vil at vi 
skal synge.  

Hver tirsdag 
 
1. trinn:  
Kl. 14-14.40 
 

Mathias Langfeldt 
og Astrid Rodvelt 
Anvik 



 

2.,3., og 4. trinn i 
gruppe 2.  

- Elevene skal lære et variert utvalg av 
sanger og sjangere 
- Elevene skal lære hvordan man lager 
og fullfører et prosjekt/produkt  
- Elevene skal lære hvordan man 
opptrer under fremføring 

- Oppvarming 
- Sanglek 
- Begynne på sangene. Elevene i gruppe 2 får 
tekstene utdelt (bruker sangperm), gruppe 1 lærer 
mest mulig utenat fra starten. Lytte til sangen før vi 
lærer den del for del.  
 
De videre øvelsene: 
- Vi starter hver øvelse med oppvarming og 
sangleker. Vi snakker om sangteknikker, 
musikksjangre, lytter til sangene vi skal lære og 
lærer oss å høre de ulike instrumentene.  
- Vi øver inn sangene steg for steg, og lærer oss flere 
sanger etter hvert som de første er øvd inn. Vi 
synger sanger både på norsk og engelsk.  
- Vi begynner etter hvert å rette øvelsene i større 
grad mot fremføringen som skal være til kursets 
slutt. Vi fokuserer på å synge rent, være samkjørte 
og generelt øve på hvordan man opptrer under en 
fremføring.  
 
Konsert 
- Kurset avsluttes med en konsert hvor vi fremfører 
det vi har jobbet med.  

2.,3., og 4. 
trinn: 
Kl. 14.45-15.30 

 


