
FAGDAGER I MUSIKK 
Komponere egen musikk



KOMPETANSEMÅL FRA NORSKFAGET

● planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i 
prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

● skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
● uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding



OPPDRAGET
1) Velg et tema som passer deg og tenk over hva du vil få frem med din 

tekst. Hvilken følelse vil du at lytteren skal sitte igjen med etter å ha hørt 
din sang? 

2) Bruk lyriske virkemidler i teksten (se oppgaveark)
3) Jobb med teksten - kan du forbedre setningene slik at sangen får mer 

klang og rytme? 
4) Finn en passende tittel
5) Husk at dere også skal komponere passende musikk til teksten - tenk 

igjen på hvilken følelse du vil gi lytteren. 



LYRISKE TEKSTER
Hensikten med lyriske tekster, er å uttrykke 
seg. Lyrikeren skriver tekster som kan være 
personlige, og har også gjerne et ønske om å 
påvirke lytteren til å ta en del av budskapet. 
Lyrikeren kan også ha et ønske om å gi 
lytteren en følelse eller skape en stemning.

Når vi lytter til lyrikk, er det først og fremst 
opplevelsen av teksten som er viktig. 



LYRISKE TEKSTER
Hensikten med lyriske tekster, er å uttrykke 
seg. Lyrikeren skriver tekster som kan være 
personlige, og har også gjerne et ønske om å 
påvirke lytteren til å ta en del av budskapet. 
Lyrikeren kan også ha et ønske om å gi 
lytteren en følelse eller skape en stemning.

Når vi lytter til lyrikk, er det først og fremst 
opplevelsen av teksten som er viktig. 

De fleste tekster er skrevet for en 
grunn. Og i mange tilfeller vil 
lyrikeren formidle et budskap, noe 
lytteren kan lære av sangen eller 
undre seg over etter å ha hørt 
sangen.



BEGREPER
TEMA: 

Det som teksten, bak alle ordene egentlig skal handle om. (Angst, forelskelse, 
sjalusi, lettelse, kjærlighet, glede, vennskap)

BUDSKAP: 

Den meningen lyrikeren vil formidle til lytteren. 


