
Fagplan kor 

Sola kulturskole deler kortilbudet inn i to grupper etter alder: Sola kulturskoles barnekor (3.-

7.klasse) og SolaVox Ungdomskor – rytmisk kor (8.klasse – 3.vgs). 

Elevene lærer å bruke stemmen sin på en sunn og hensiktsmessig måte og utvikle sitt 

stemmepotensiale, samt få et innblikk i ulike sangtradisjoner og musikalske stilarter.  

Korundervisningen bidrar til økt sangglede samt utvikler elevenes sangferdigheter og 

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

Sangene vi velger å synge i undervisningen er avhengig av korets ferdighetsnivå, størrelse og 

aldersbesetning. Vi bruker et variert repertoar som kan bestå av norsk og internasjonal 

folkemusikk, middelalder, rytmisk/populærmusikk, samt ønsker fra elevene. 

 

Uavhengig av nivå fokuserer undervisning på bevisstgjøring av stemmen som instrument, 

med fokus på sangtekniske ferdigheter som pust og støtte, kroppsholdning, klang, formidling 

og ulike stemmeregister. De ulike nivåene bygger på hverandre, hvor sangglede og mestring 

er gjennomgående på alle nivåer.  

 

Begynnernivå:  

 Bli kjent med stemmen  

 Lytte og være del av et musikalsk fellesskap  

 Huske melodier og tekster utenat 

 Grunnleggende notelære 

 Grunnleggende rytmiske ferdigheter  

 Enkel unison og flerstemt sang 

 

Mellomnivå:  

 Tekstinnlæring med fokus på formidling 

 Gehørtrening og samklangtrening  

 Bevisstgjøring av pust og funksjonell kroppsholdning 

 Utforske klang og ulike stemmeregister 

 Innlæring av sanger ved etterligningsprinsippet, tekstark og noter 

 Formidlingsevne og uttrykk  

 Rytmiske og sangtekniske øvelser  

 

Viderekommet nivå:  

 Synge i ulike stemmegrupper 

 Harmonilære 

 Flerstemte musikkarrangementer, både à cappella og med piano 

 God beherskelse av register/egalitet, pust/støtte, kroppsholdning og klang/resonans 



 Bevisstgjøring og mestring av tekstarbeid og formidling  

 Notelære og elementær musikkteori 

 Fokus på samklang og frasering  

 Oppøving av evne til god intonasjon og musikalsk minne. 

 Reflektert holdning til egen rolle i det musikalske felleskapet  

 

Korundervisningen leder frem mot framføringer foran et publikum. Korene vil få muligheten 

til å delta på flere arrangement og konserter arrangert av Kulturskolen i løpet av skoleåret.  

 


