
Bø Kulturskole 
- En kulturskole for alle! 

 
 

FAGPLAN FOR SANG 
 

Målgruppe/inndeling Organisering av undervisning Innhold Mål 
Nybegynner : nye elever fra ca 2. 
trinn i grunnskolen. 
 
Mellomstadiet: elever som har spilt 
en stund (1-6 år). 
 
Viderekomne: elever som har spilt 
lenge (lengre enn 6 år). 

• Individuell undervisning, 
samspill/gruppeundervising, 
seminarer/workshop og 
konserter. 
 

• Ukentlig undervisning 36 uker i 
året. Hovedsakelig enetimer på 
20 - 30 minutter, men elevene 
kan også undervises i små 
grupper på 2-3 elever, da med 
felles time på 40-60 minutter. 
 

• Noter/leksebok skal være med på 
hver time. Elevene anbefales å 
samle noteark etc. i en egen 
perm som er med på 
undervisingstimen.  
 

• For god progresjon bør det settes 
av tid til øving hver dag, helst 
minimum 20 minutter. 

 

Forkurs/Barnesang:  

• Bli kjent med ulike 
sjangre, og ulike sanger. 

• Gehør og skalaøvelser 

• Enkel oppvarming 

• Synge for andre 
 
Nybegynner: 

• Holdningsøvelser 

• Pusteøvelser 

• Øvelser for naturlig 
tonedanning. 

• Oppvarmingsøvelser 

• Jobbe med 
tekstforståelse og uttale 
i enkle sanger. 

• Jobbe med klang og 
musikalsk frasering 
gjennom øvelser og i 
enkle sanger. 

 
 

 

• Utvikle kreativitet.  
 

• Utvikle selvstendig 
arbeidsmåte.  

 

• Utøve musikk og opparbeide 
stemmebruk i forhold til ulike 
sjangre.  

 

• Utvikle tekniske ferdigheter i 
forhold til anatomisk 
kunnskap, tonedannelse, 
pust, klang og holdning. 

 

• Sangglede og Mestring! 

 



Fagstoff/Materiell lærer: 
 
”Sangeleven i fokus”, Nanna-Kristin Arder 
”Komplett sångteknikk”, Cathrine Sadolin 
 

Mellomstadiet: 

• Ha innarbeidet en god 
holdning 

• Kunne varme opp og 
trene  stemmen på egen 
hånd 

• Vite hvordan naturlig 
pusteteknikk foregår 

• Kunne lese litt noter  

• kunne orientere seg i 
notebildet (forstå 
sangens form, 
repetisjonstegn, hus, 
coda, dal segno) 

• Kunne forskjellen på de 
vanligste noteverdiene; 
fjerdedelsnote, halvnote, 
helnote og 
åttendelsnote samt 
punktering 

• Kunne lese de mest 
brukte taktartene  

• Kunne de forskjellige 
pausetegnene 

• Kunne de vanligste 
dynamikkuttrykkene 
(styrkeangivelsene) 

• Kunne utføre legato og 
staccato og kjenne til 
noen av de vanligste 
musikalske 
foredragstegnene  

• Kunne framføre sanger 
utenat 

• Ha erfaring med og 
trygghet i å opptre foran 
et publikum 

• Kunne arbeide på egen 



hånd med sangtekster, 
tekstforståelse og egen 
tolkning av teksten i 
sanger 

• Kunne synge tostemt 
med andre 
(duett/ensemble) 

 
Viderekomne 

• Kontinuerlig arbeide 
med å videreutvikle 
tekniske ferdigheter. 

• Arbeide mer med det 
musikalske uttrykket, 
klang og interpretasjon. 

• Opparbeide et variert 
repertoar. 

• Delta i ensembler med 
andre elever. 

• Opparbeide 
selvstendighet i forhold 
til innlæring av sanger 
og forberedelse til 
opptredener. 

 

    
 


