
FAGPLAN SANG 

INDIVIDUELL  
LÆRER: RUDI KJØL OG PAULA STRAND  
  

Innledning  

Fagplan for sang består av to hoveddeler. Den generelle delen beskriver forhold som 

danner plattform for all sangundervisning i kulturskolen. I fagdelen beskrives forhold 

som progresjon og metodikk. Fagdelen er delt inn i begynnernivå, mellomnivå, 

viderekomne nivå 1 og viderekomne nivå 2.   

  

GENERELL DEL  

  

Mål   

Hovedmålet er å lære å bruke stemmen som et instrument. Dette skjer gjennom 

undervisning hvor sang- og musikkglede står i fokus.   

  

Undervisningsmateriell   

Noter og tekster deles ut på timen. Eleven er selv ansvarlig for å skaffe en perm eller 

mappe til å oppbevare utdelt materiale i. Vi anbefaler en ringperm som det er lett å bla 

i. Denne skal være med på alle sangtimer.   

  

Organisering av undervisningen   

Kulturskolen har ukentlig undervisning 38 uker i året. Elevene har i hovedsak enetimer 

på 22,5 minutter. Gruppeundervisning kan forekomme, og da utvides 

undervisningstiden. Tidvis kan timeplanen omorganiseres i form av prosjektuker, eller 

i arbeid frem mot større konserter.   

Gruppeundervisning vektlegges, både av sosiale og musikalske hensyn. Samspill gir 

eleven stor gevinst i forhold til kommunikasjon, samarbeid, konsentrasjon, 

lytting/gehør, rytmesans, klangfølelse og musikalsk opplevelse av en større helhet.  

Konsertdeltakelse er en del av undervisningen, fortrinnsvis som aktiv deltaker, men 

også som lytter. Kulturskolen arrangerer flere konserter i løpet av året, men også 

mindre arrangement hvor elevene tilbys å delta. Konsertarenaer kan for eksempel 

være på institusjoner rundt om i kommunen, interne elevkonserter, synge for 

klassen/SFO, skolekonserter, kommunestyremøte osv. Undervisningen foregår i Øyer 

Kulturskoles lokaler. Ved fravær skal lærer varsles i god tid på epost eller sms.   

  

Øving   

På sangtimen legges grunnlaget for at eleven skal kunne lære seg ulike teknikker og 

sanger. For å lære å mestre instrumentet, er eleven avhengig av gode øvingsforhold 

hjemme, og av gode øvingsrutiner. Jevnlig øving hjemme, gjerne 5 minutter daglig 

eller mer, er med på å gi elevene de beste forutsetninger for å oppleve fremgang, 

mestringsfølelse og spilleglede, både i øvesituasjonen hjemme og på sangtimen.  



FAGDEL  

  

Begynnernivå   

- Grunnleggende stemmebruk   

- Grunnleggende notelære   

- Synge enkle solostykker og unisone melodier sammen med andre   

- Samspill   

- Delta på konserter alene eller sammen med andre.   

  

  

Mellomnivå   

- Jobbe med pust og støtte   

- God holdning   

- Lære å orientere seg i notebildet   

- Synge enkle solostykker   

- Samspill   

- Delta på konserter   

  

  

Viderekommende 1   

- Jobbe med sangteknikk   

- Jobbe videre med pust og støtte   

- Lære å synge enkle sanger fra noter   

- Lære å jobbe selvstendig med stoffet   

- Synge sanger fra forskjellige genre   

- Jobbe med å formidle innholdet i sangen   

- Samspill   

- Delta på konserter   

  

  

Viderekommende 2   

- Jobbe videre med sangteknikk   

- Kunne anvende sangteknikk i solostykker   

- Kunne uttrykke seg i ulike genre og evt. spesialisere seg innen en sjanger  

- Kunne formidle tekstens innhold   

- Øve selvstendig på stoff fra undervisningen   

- Kunne øve inn enkelte stykker på egen hånd   

- Samspill   



- Delta på konserter   

 

 

Organisering av undervisningen 

 

- Paula kjører 30 minutters timer skoleåret 2019/20 p.g.a studier      

(kompenserer fravær). 

- Rudi kjører 25 minutters timer.  

- En vanlig time er 22,5 min. 

- Sangavdelingen har fast julekonsert i Øyer kirke. I år blir dette 

4.desember.          Som regel legges det opp til ekstra øvinger og prøver i forkant 

av konserten. Det   kan også forekomme fellesøvelser for å øve inn felleslåt. 

- Prøver så langt det lar seg gjøre at alle skal delta på 1 huskonsert i løpet 

av året. 

- For noen blir det opptredener på kommunsestyremøte. 

- Fast vårkonsert i amfiet. Som regel skjer dette i amfiet. 

- Opptredener ved behov på helsehuset.  

- Opptredener ved behov på morgensamlinger på Solvang og Aurvoll. 

- Oppptredener ved behov på kurs og konferanser. 

- Kultuskolelørdag 

De sangelevene som er selvgående og som føler for å dra ut på egenhånd kan bli 

spurt om å opptre ulike steder, uten at lærer er med. 

 

 

 

 


