
FAGPLAN FOR ØYER 

KULTURSKOLES BARNEKOR  
LÆRER: INGER GRINI SKAGSOSET  

  

INNLEDNING  

Fagplan for Øyer Kulturskoles Barnekor består av to hoveddeler, den generelle delen og den 

faglige delen. Den generelle delen beskriver forhold som danner plattform for all 

korundervisning i kulturskolen. I fagdelen beskrives forhold som progresjon og metodikk og 

den er delt inn i 2 nivåer; begynnernivå og mellomnivå.  

GENERELL DEL  

Mål:   

Det overordnede målet for korarbeidet i Øyer kulturskole er tredelt; elevene lærer å bruke 

stemmen sin på en sunn og hensiktsmessig måte og utvikle sitt stemmepotensial, samt få et  

innblikk i ulike sangtradisjoner og musikalske stilarter. Sist, men ikke minst, får elevene 

mulighet til å uttrykke seg selv, og finne sin egen stemme – i både bokstavelig og overført 

betydning.  

Korundervisningen bidrar til økt sangglede samt utvikler elevenes sangferdigheter og 

kompetanse i et fellesskap preget av trygghet, trivsel og samhandling.   

Organisering av undervisningen:  

Koret deles i to grupper etter alder.                                                                                                  

1.-4. trinns elever  

5.-7. trinn  elever  

Undervisningsmateriell:  

Kor Arti’ fra Norsk Kulturskoleråd. https://www.korarti.no/  

  

 

 

 

  



FAGDEL  

Begynnernivå  

1. Innhold og arbeidsmåte:  

- Oppvarmingsøvelser  

- Gehørtrening    

- Innlæring av sanger ved etterligningsprinsippet  -  Sangleker og lek  

  

2. Repertoar:    

På begynnerstadiet synger barna unisone sanger. Litt ut i semesteret  trener vi 

enkel flerstemmighet, blant annet gjennom kanonsanger.  Repertoaret ønskes 

å  være stilmessig variert, og kan eksempelvis bestå av sanger fra norsk og 

internasjonal folkemusikk, middelalder, barokk, nasjonalromantikk, 

samtidsmusikk, rytmisk/populærmusikk, samt sanger fra norsk og internasjonal 

barnekorlitteratur. Sanger med bevegelser til er også mye brukt.   

  

3. Mål:  

Bevisstgjøring av stemmen som instrument, gjennom lek, med fokus på 

sangtekniske prinsipper knyttet til pust, kroppsholdning, klang og ulike 

stemmeregister.   

  

Følgende punkter vektlegges:   

- Grunnleggende tekstinnlæring med fokus på formidling.   

- Huske melodier og tekster utenat   

- Gehørtrening og samklangtrening  

  

4. Musikalsk forståelse:  

Gjennom fokus på glede, samsang og formidling skal eleven lære å lytte og 

innrette seg i et musikalsk fellesskap.  

  

5. Synge i ulike fora:  

Koret har minst en konsert i løpet av året, alene eller i samarbeid med andre 

aktører i det lokale kulturlivet. Koret deltar også på kulturskolens egne 

konserter. Koret tar på seg oppdrag fra næringslivet.   

  



 

Mellomnivå  

1. Innhold og arbeidsmåter  

- Oppvarmingsøvelser    

- Sangtekniske øvelser   

- Gehørtrening   

- Innlæring av sanger ved etterligningsprinsippet og/eller gjennom noter.   

- Interpretasjon   

  

2. Repertoar  

På mellomnivå kan det forventes at elevene synger enkle  flerstemmige 

arrangementer, både à cappella og med instrumentledsagelse. Repertoaret vil 

være mer utfordrende musikalsk/innholdsmessig og teknisk. Stil/sjangermessig 

bør repertoaret være variert, og kan eksempelvis bestå av sanger fra norsk og 

internasjonal  folkemusikk,  middelalder,  barokk,  nasjonalromantikk, 

rytmisk/populærmusikk, samt sanger fra norsk og internasjonal barnekorlitteratur 

og voksen korlitteratur.   

3. Mål:  

Bevisstgjøring av stemmen som instrument ved hjelp av sangtekniske 

prinsipper  knyttet  til  pust/støtte,  kroppsholdning, 

 klang/resonans,  og beherskelse av register/egalitet.   

Følgende punkter vektlegges:   

- Bevisstgjøring av tekstarbeid og interpretasjon   

- Fokus på samklang, frasering og formidling   

- Gehørtrening  

- Oppøving av evne til god intonasjon og musikalsk minne  

  

4. Musikalsk forståelse:  

Gjennom fokus på samsang, samklang og formidling får elevene lære å innrette 

seg i et musikalsk fellesskap og øve opp evnen til å uttrykke seg musikalsk. Det 

jobbes også mot utvikling av generell teknisk og musikalsk mestring og 

bevissthet.  

  

  

5. Synge i ulike fora:  

Koret har minst en konsert i løpet av året, alene eller i samarbeid med andre 

aktører i det lokale kulturlivet. Koret deltar på kulturskolens egne konserter. 

Koret tar på seg oppdrag fra næringslivet.   

 

 



Organisering av undervisningen 

Elevene har i hovedsak gruppeundervisning. Tidvis kan timeplanen 

omorganiseres i form av helgeøvinger, utvidet undervisningstid opp i mot større 

konserter og produksjoner. Dette blir så langt det lar seg gjøre avspasert 

senere.  

I år skal 1.-4.trinn ha et samarbeid med teatergruppa 2.-5.trinn om en 

juleforestilling, og 5.-7. trinn et samarbeid med teater 6.-7.trinn om en litt større 

forestilling på våren. I den forbindelse blir det noe felles øvinger. 

 

 


