
Til lærere som snart skal ha med 
klassen sin til Popsenteret 

 

HER KOMMER VIKTIG 
INFORMASJON OM  

KLASSEOMVISNINGEN  

«HISTORIEN OM OSS» 
 



Gjennom musikken vi liker forteller vi mye om 
hvem vi er, kulturen vi er en del av og tiden vi 
lever i.  

 

Når Popsenteret presenterer populærmusikkens 
historie fra de første kommersielle innspillingene i 
1904 og fram til i dag, er det med andre ord 
«historien om oss» det handler om.  

 



Opplegget er variert og veksler mellom visuelle, 
auditive, taktile og kinestetiske metoder.  

 

Elevene får alderstilpassede oppgaver knyttet til 
utstillingen. Gjennom disse får de oppleve hvordan 
populærmusikk kan ses i sammenheng med 
samfunnsutvikling, kulturutvikling, teknisk utvikling 
og medieutvikling.  

 

Klassen oppmuntres også til å bruke utstillingen 
som inspirasjon for egen innsats som artister i 
studio.  

 

 



FORARBEID  
På Popsenteret jobber elevene sammen 
som band.  

 

For at de skal få best mulig utbytte av 
besøket hos oss ber vi om at klassen er 
inndelt i band før dere kommer.  

 

Vi anbefaler at gruppestørrelsen er 3 – 5 
elever og at det er maks 8 band til 
sammen.   

 

Hvert band skal på forhånd ha bestemt seg 
for et bandnavn og hvilken låt de vil  lage 
coverversjon av.  

 

  



FORARBEID  
Gruppene kan velge mellom disse 
sangalternativene: 
 
1. Hvis dine ører henger ned 
2. Du skal få en dag i mårra 
3. Dum og deilig     
4. Forelska i læreren    
5. Suser av gårde      
6. Min første kjærlighet    
7. Oro Jaska Beana 
8. Super-SS-Rally-GT-Fastback-Hardtop-Sprint 
9. The Fox        
 
I studioene kan man velge mellom flere låter, 
men av pedagogiske årsaker ønsker vi at 
elevene spiller inn en av sangene listet opp her.  



FORARBEID  
Vi ønsker å ha oversikt over bandnavn 
og låtvalg før dere kommer.   

 

Vedlagte skjema fylles ut og sendes til 
skole@popsenteret.no  senest to dager 
før  omvisningen. 

 

 
 

  

mailto:skole@popsenteret.no


FORARBEID  
Det er ikke noe krav om at gruppene øver 
på de valgte låtene før de kommer, men 
resultatet blir naturligvis bedre når 
elevene har fått forberede seg. 

 

I løpet av 2 klokketimer skal elevene 
gjennomføre en «lynkarriere», noe som 
innebærer at det er lite tid til øving 
underveis. Det er derfor ekstra viktig at 
elevene er enig om en låt alle ønsker å 
synge inn.   

 
I studioene er det både sangtekst og 
hjelpevokal som er lett å følge.  

  



NÅR DERE KOMMER TIL OSS 

Omvisningen betales i kassen ved ankomst. Vi 
setter pris på at omvisningen betales med 
kort/kontant. Ev. rekvisisjon må inneholde:  

fakturaadresse, ressursnummer og koststed. 

 

Klassen vil bli vist til garderoben hvor de kan 
henge fra seg klær og legge sekker, vesker og 
verdisaker.  

 

Klær henger på eget ansvar i Popsenterets 
garderobe, men kan om ønskelig låses ned i 
flightcase.    

 

Klassen vil bli møtt av Popsenterets formidler i 
resepsjonen før omvisningen starter.  

 



OMVISNINGSSTART  
 

Omvisningen starter nøyaktig til oppsatt 
tidspunkt. 

 

Vær ute i god tid. Det kan være lurt å 
beregne 10 minutter til å henge fra seg  

ytterklær.  
 

  



LÆRERENS ROLLE  
 

Vi ønsker at læreren i samarbeid med 
Popsenterets formidler oppmuntrer til 
aktiv deltagelse og godt teamarbeid blant 
elevene.  

 

Vi fokuserer særlig på at alle 
medlemmene i bandet har en viktig 
stemme i prosessen mot det ferdig 
innspilte og designede resultatet.  



FELLES AVSLUTNING  
 

Omvisningen «Historien om oss» varer i 
to klokketimer uten pause og avsluttes 
med en felles oppsummering i senterets 
3. etasje.  

 

Popsenterets formidler følger deretter 
gruppen tilbake til resepsjonen. 



OVERORDNET MÅL  
 
«Gjennom innhold og aktivitetsformer som søker å møte elevenes 
uttrykksbehov og gi rom for estetiske opplevelser, kan faget bidra til 
erkjennelse, innlevelse, utfoldelse og deltagelse.» 

               (Lærerplanen for musikk)  

 

På Popsenterets skoleomvisninger dekkes 
sentrale kompetansemål. Blant annet er 
samhandling og mestring viktige 
nøkkelbegreper. Her får elevene delta i 
musikalske uttrykk ut fra egne 
forutsetninger, og erfaring med bruk av 
digitale verktøy i en innspillings og 
redigeringsprosess.   

 

Den interaktive og trygge rammen gjør 
Popsenteret til en inspirerende arena for 
læring.   



OVERORDNET MÅL  
 

Det er et mål at elevene opplever å ha 
fått et innblikk i hvordan musikk kan 
gjenspeile trekk ved samfunnsutvikling og 
ungdomskultur, og at omvisningen har 
bidratt til refleksjon rundt populær-
musikkens rolle i dagens samfunn.   

 

Vi håper også at omvisningen på 
Popsenteret gir elevene positive 
opplevelser knyttet til det å samarbeide 
om et særegent visuelt og musikalsk 
uttrykk.  

 



PRAKTISK INFORMASJON  

Hvordan komme seg til Popsenteret:  

11, 12 eller 13-trikken (blåtrikken) til 
Schous plass. Kryss parken og dere er 
fremme  

 

Adresse:  

Schous kulturbryggeri 

Trondheimsveien 2, bygg T 

 

For mer informasjon : 

Les om de ulike skoletilbudene på  

www.popsenteret.no/skole 

Kontakt Popsenterets pedagogisk avdeling  

skole@popsenteret 
 

http://www.popsenteret.no/skole

