
Årsplan musikk 9.trinn 2021/2022

Demokrati: Bli kjende - Periode 1

Tverrfaglege tema:

● Folkehelse og livsmestring

● Demokrati og medborgerskap

Kompetansemål:

Musisere/komponere/lytte

● skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter
● velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene
● øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk

Tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

4 veker

Dans og leikaktivitetar

● Rytmeleik

● Stomp

● Bli - kjend leikar (tryggleik)

● Dans

● Kreativ dans

Dans og leikaktivitetar

● Fokus på å gjere elevane trygge i

samspel med kvarandre

● Fokus på kva musikk er/kva vi gjer

i musikkfaget

Framlegg til fleirfagleg:

Munnleg:

Dialog i klasserommet

● Kva er musikk/

● Kva betyr musikk for deg

● Musikkminne

Skriftleg:



Demokrati: Jazz og Blues - Periode 2

Tverrfaglege tema:

● Demokrati og medborgerskap

● Folkehelse og livsmestring

Kompetansemål:

● velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene
● øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk
● bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk
● improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner
● gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk
● gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere

Tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 - 8 veker

Jazz og Blues

● Musikkteori

● Musikkhistorie

Arbeide med gjennomgang av

fagstoff

● historisk

● døme på folksongs til jazz

og blues

● musikkteori

Lage Blues - gruppearbeid

● Forelesning

● Dialog i klasserommet

● Gruppearbeid

● Prøve

Framlegg til fleirfagleg:

Munnleg:

Bluesoppgåve/lage blues i grupper

Skriftleg:

Skrive lyrikk, tekst som passar til musikken

Prøve om temaet

Notasjon



Juleprogram - Periode 2/3

Tverrfaglege tema:

Folkehelse og livsmestring

Kompetansemål:

● velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene
● øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk
● improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner
● skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter
● uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare
● gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike

former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk

Tidsbruk Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker

Lage juleprogram

● Musikk, dans, drama

● Samarbeid, formidling

● Engasjement og ekte

Samarbeid på tvers av klasser

● idemyldring

● kutte ned/velge ut i samarbeid

● øve

Framlegg til fleirfagleg:

Vi legg ned all undervisning siste dagane

før juleprogrammet, i tillegg handlar dette

om å samle trinnet, sosialt, samspel,

engasjement og samarbeid!

Munnleg:

Øvingar

Framføring

Skriftleg:

Planar om gjennomføring

Kunne forstå ein sceneplan



Folkemusikk - Periode 4

Tverrfaglege tema:

● Demokrati og medborgerskap

● Folkehelse og livsmestring

Kompetansemål:

Anbefalt

tidsbruk

Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 - 8 veker

Folkemusikken

● innføring i kva folkemusikk

er ( i eige og andre land)

● fagleg presentasjon

● folkevise

● folkedans Framlegg til fleirfagleg:

Mat&helse, norsk, engelsk, samf,fag, krle

Munnleg:

Lage eit stev og framføre dette

Skriftleg:

Skrive eit stev

Notasjon (repetisjon, folkemusikk)



Pop&Rock  - Periode 5

Tverrfaglege tema:

Kompetansemål:

Anbefalt

tidsbruk

Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 - 8 veker

Pop&rock historia

● Gjennomgang av utviklinga

● PP - presentasjon om artist

mellom 1980  - 2022 +

Malakoff artist

● Besøk av Malakoff

rockfestival

Gjennomgang av fagstoff

Gruppearbeid

Forelesning

Framlegg til fleirfagleg:

Munnleg:

Presentasjon av artist

Skriftleg:

PP av artist



Bli kjende - Periode 6

Tverrfaglege tema:

Kompetansemål:

Anbefalt

tidsbruk

Innhald og tema Arbeidsmåtar Vurdering

6 veker
Leik og dans aktivitetar

Are og Odin oppgåve

Munnleg:

Skriftleg:


