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FAGPLAN FOR SANG 

MODUM KULTURSKOLE 
”Kulturskole for alle” 

  
Organisering av undervisningen 
Ukentlig undervisning 38 uker i året. Enten individuell eller gruppe-undervisning. 

Generelt 
Nær kontakt mellom lærer og foresatte er viktig for å oppnå gode ønskede resultater. 

Målgruppe/alder/inndeling  
I denne fagplanen er undervisningen delt i 4 nivåer: 
Nybegynnernivå, mellomnivå, viderekomne og gruppeundervisning. 

Historikk og bruksområde  
Stemmen har blitt kalt ”det første instrument” – den er det ”musikkinstrumentet” som ligger 
oss aller nærmest. Hvert menneskes stemme er helt unik, det er bare du som kan uttrykke 
det som er deg. Sangen er ofte den første musikken vi møter når vi er små, og den er en 
viktig ledsager for oss gjennom hele livet. Menneskene har sunget for hverandre i gode og 
vonde stunder gjennom alle tider. I alle verdens kulturer finnes det sang, og sangen er en 
viktig måte å videreføre tradisjoner på, og fortelle historier om oss selv og tidligere 
generasjoner. Sang kan være mye forskjellig: Alt fra mektige korverk til inderlige vuggesanger 
eller hymner, fra virtuose operaarier til heftige heavy metal-brøl, fra soulens ”wailing” til 
hemningsløs fri improvisasjon. Stemmen har enorme variasjonsmuligheter! Men felles for de 
ulike stilartene er at det bør ligge en sunn og naturlig stemmeteknikk til grunn. Sang er et 
håndverk som kan læres, og med god og langsiktig jobbing kan stemmen utvikles til et 
velklingende og fleksibelt instrument som kan takle de fleste musikalske utfordringer. 

 

1. Nybegynnernivå: 

Innhold  Beskrivelse 

Kjennskap til egen 

stemme 

Praktiske øvelser og kunnskap om sin egen stemme: 

holdningsøvelser, pusteøvelser, øvelser for naturlig 

tonedanning, oppvarmingsøvelser. Vi jobber med tekstforståelse 

og uttale i enkle sanger. 

Grunnleggende noter og 

teoriopplæring 

Eleven får en innføring i enkelt teori og musikuttrykk gjennom 

sangene og lærer hvordan han/hun skal orientere seg i et 

notebilde. Eleven får innblikk i noteverdier, styrketegn, 

repetisjoner med hus osv. Vi jobber med klang og musikalsk 

frasering gjennom øvelser og i enkle sanger. 

Mestringsopplevelse Det legges stor vekt på trivsel, humor, og sangglede i timene 

Musikalske opplevelser 

sammen med andre 

(lærer, medelever) 

Konsertopptredener enten alene eller i grupper. Samspill med 

andre instrumenter. 
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 2. Mellomnivå: 

 

3. Viderekomment nivå:  

 

Innhold Beskrivelse 

Teoriopplæring Vi jobber videre med notekunnskap. Innlæring skjer gjennom 

praktisk arbeid med materialet, samt noe ren teori. Eleven skal 

kunne 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.  

Kjennskap til 
musikksjangre og 
stilarter 

Vi synger repertoar som spenner over flere sjangre og stilepoker. 

Eleven skal kunne forstå de vanligste dynamikkuttrykkene 

(styrkeangivelsene), kunne utføre legato og staccato og kjenne 

til noen av de vanligste musikalske foredragstegnene, kunne 

framføre sanger utenat. 

Musikalske opplevelser 
sammen med andre 
(lærer, medelever) 

Eleven blir oppfordret til å delta på kulturskolens prosjekter, 

både tverrfaglige og rent sangfaglige prosjekter. Eleven skal ha 

erfaring med og trygghet i å opptre foran et publikum. Eleven 

skal kunne synge tostemt med andre (duett/ensemble).  

 

Innhold Beskrivelse 

Teknikk Eleven skal kunne varme opp og trene stemmen på egen hånd, 

og kunne arbeide selvstendig med sangtekster, tekstforståelse og 

egen tolkning av teksten i sanger. Kontinuerlig arbeid med å 

videreutvikle tekniske ferdigheter, arbeide mer med det 

musikalske uttrykket, klang og interpretasjon  og opparbeide et 

variert repertoar.  

Teori og gehør Gehørsang – synge det man hører. Prima vista – synge etter 

noter. Opparbeide selvstendighet i forhold til innlæring av sanger 

og forberedelse til opptredener.  

Musikalske opplevelser 

sammen med andre 

(lærer, medelever) 

Konsertopptredener enten alene eller i gruppe. Samspill med 

andre instrumenter. Delta i ensemble / kammermusikk med 

andre elever.  
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 4. Sang gruppeundervisning: 

 

Dette tilbudet er for kulturskolens sangelever og andre interesserte, i grupper på 4-8 elever:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Innhold Beskrivelse 

Musikkglede Oppleve glede gjennom timene med de andre i gruppen. 

Konsertopptredener. Variert repertoar. Avspenning, 

holdningsøvelser, pusteøvelser og stemmetrening er en viktig 

start på øvelsen hver gang. Vi jobber med to- og trestemte 

sanger, og har fokus på naturlig tonedanning, pust, klang, 

intonasjon, tekstuttale og formidling. De som ønsker det kan få 

prøve seg på solo- oppgaver. 

 

Kjennskap til egen 

stemme 

En viss innføring i holdning, pusteteknikk, teksting, frasering og 

klang. 

Musikalske opplevelser 

sammen med andre 

(lærer, medelever) 

Synge sammen. Det å synge sammen i en gruppe styrker 

fellesskapsfølelsen. Vokalgruppen består av en liten gruppe 

sangere. Det forventes at du i flerstemt sang mestrer å synge din 

stemme alene. Hvert år setter gruppen opp en forestilling der 

det fremføres sangnummer med koreografi, for eksempel 

musikalnummer. Opptak til denne gruppen gjøres etter erfaring. 


