
ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 7. KLASSE 2019 - 2020 
 

Fagplanmål K06 Emne Mål (Konkrete!) Metode/produkt/ 

dokumentasjon/kartlegging 

Tidspunkt 

 Samtale om hvordan musikk 
både er et kunstnerisk uttrykk 

og en kommersiell vare 

 
Synge unisont og flerstemt i 

gruppe med vekt på intonasjon, 

klang og uttrykk 

 
Beherske enkelt melodispill etter 

gehør og enkle harmoniske og 

rytmiske akkompagnement 
 

Beherske noen norske danser og 

danser fra andre land 
 

 

LYTTE 
 

 

 
 

 

MUSISERE 

 
 

 

 
 

MUSISERE 

Kjenne til hvordan musikk 
brukes som virkemiddel i film 

 

 
 

Synge unisont i gruppe 

 

Spille et utvalg enkle 
akkorder på piano og/eller 

gitar 

 
 

Danse noen utvalgte 
ringdanser og folkedanser 

Se en film med mye 
musikalske uttrykk, med fokus 

på musikk som virkemiddel (Annie) 

 
Jobber med akkordene D-A-G på gitar.  

Vi synger/spiller Haba Haba av 

Lillebjørn Nilsen. 

Lage enkelt skjema på låten. 
  

 

 
Vi øver på BliME-dansen via 

www.nrksuper.no Denne framføres av 

heles skolen i slutten av Okt. 

 
August/september 

 

 
 

September/Oktober 

 

 
 

 

 
 

Oktober 

Oppfatte og anvende puls, 

rytme, form, melodi, klang, 
dynamikk, tempo og enkel 

harmonikk i lytting og 

musisering 
 

Framføre sanger og viser fra 

eldre og nyere tid 

 
 
 
MUSISERE 

 

Holde en jevn puls og spille 
 en rytmebevegelse i samspill 

 med andre 

 
Framføre moderne sanger 

alene, sammen med klasse 

eller mindre gruppe 

 

Ny låt til samspill. Elevene får være 
med på å bestemme hvilken. 

Igjen lager vi skjema med besifring. 

 
Denne sangen framføres på konsert for 

hele mellomtrinn før Juleferie. 

 

        

 
       Oktober/ 

November/ 

       Desember 

 
 

Gjenkjenne klangen til og benevne 

de ulike instrumentgruppene 
 

 

 
 
LYTTE 
 
 
 

 
Kjenne igjen et utvalg 

instrumenter innen rytmisk 

musikk 
 

 

Bruke nettressurser der elevene lytter til 
forskjellig instrumenter og ser 

instrumentene blir brukt. 

 
− www.musikipedia.dk 

 

  Januar 
 

 

 
 

 



Komponere og gjøre 

lydopptak ved hjelp av 

digitale verktøy 

 
 
KOMPONERE 

 

Bruke digitale verktøy til å 

gjøre egne opptak 
Lage enkle komposisjoner 

ved hjelp av digitale verktøy 

 

Jobber med Garageband og lager egne    

komposisjoner 
 

 

Januar / Februar 

Lage egne komposisjoner 
med utgangspunkt i enkle 

musikalske former og motiver 

og bruke grafisk notasjon til å 

lage skisser av 
komposisjonene 

 
KOMPONERE 

 
Komponere egne melodier 

eller rytmer, og fremstille 

disse grafisk 

Elevene lager ei grafisk 
fremstilling av egen 

komposisjon, slik at de er i 

stand til å gjenskape 

komposisjonen seinere 
 

Diskutere hvilke tegn som 

kan illustrere ulike lyder 
 

 
 

 

Januar/Februar 

 

Gjenkjenne musikk fra 

historiske hovedepoker i 
kunstmusikken 

 

LYTTE 

Oppdage musikalske 

lydbilder og stemninger i 

Griegs komposisjoner 

Lytte til utvalgte stykker fra 

Griegs ”Peer Gynt”. Det er en 

fordel å kunne fortelle 
historien underveis 

 

Mars 

Gi uttrykk for opplevelser i 

møte med verker av sentrale 
komponister fra 

kunstmusikken 

 

LYTTE 

Tegne eller male til 

stemningsfull musikk av 
Edvard Grieg 

Elevene tegner fritt etter 

musikk f.eks under arbeidet 
med Griegs ”Peer Gynt” 

Mars / April 

Framføre sanger og viser fra 

eldre og nyere tid 
 

Oppfatte og anvende puls, 

rytme, form, melodi, klang, 
dynamikk, tempo og enkel 

harmonikk i lytting og 

musisering 

 
 

 

 
 

MUSISERE 

framføre moderne sanger 

alene, sammen med klasse 
eller mindre gruppe 

 

Kunne imitere enkle rytmiske 
mønstre 

 

Holde en jevn puls og spille 

en rytmebevegelse i samspill 
med andre 

 

Ny låt til samspill. Elevene får være 

med på å bestemme hvilken. 
Igjen lager vi skjema med besifring. 

 

Denne sangen framføres på konsert for 
hele mellomtrinn før sommerferie. 

 

 
April / Mai / Juni 

     



     

     

     

     

     

     

     

     
 


