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FORMÅLET MED FAGET MUSIKK 

Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har 
dermed ulike funksjoner og også ulik betydning for hver enkelt av oss. Musikk tar opp i seg, uttrykker og formidler 
stemninger, tanker og følelser ved alle sider av det å være menneske. Musikk er derfor en kilde både til selverkjennelse og 
mellommenneskelig forståelse på tvers av tid, sted og kultur. 

Som et allmenndannende kunstfag skal musikkfaget gi elevene grunnlag for å kunne oppleve, reflektere over, forstå og ta del i 
musikalske uttrykk. Som et skapende fag skal musikkfaget gi grunnlag for utvikling av kreativitet og skapende evner slik at elevene blir i 
stand til å skape musikalske uttrykk ut fra egne forutsetninger. 

Musikkopplevelsen er uforutsigbar, men ikke forutsetningsløs. I dette ligger erkjennelsen av at musikkopplevelsen ikke bare er intuitiv, 
men at kjennskap til musikk, kunnskap om musikk, utvikling av musikalske ferdigheter og refleksjon om musikk til sammen danner 
grunnlag for musikkopplevelsen forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring. I arbeid med musikk står den musikalske 
og menneskelige samhandlingen sentralt, og i musikkfaget skal samvær og samhandling balanseres mot mestring på en slik måte at 
elevene på alle årstrinn oppnår kvalitet i musikkutøvelsen på det nivået de befinner seg. 

Musikkfaget spiller en sentral rolle i en tilpasset opplæring i en inkluderende skole. Gjennom innhold og aktivitetsformer som søker å 
møte elevenes uttrykksbehov og gi rom for estetiske opplevelser, kan faget bidra til erkjennelse, innlevelse, utfoldelse og deltakelse. Dans 
er en naturlig del av musikkfaget og bidrar til mangfold i elevenes musikalske uttrykksformer. Musikkfaget ivaretar både musikalsk 
mangfold og sjangerbredde. Samisk og norsk musikk, andre kulturers folkemusikk, kunstmusikk og ulike former for improvisert og 
rytmisk musikk inngår i musikkfaget. 

Det er derfor en forutsetning for å oppfylle formålet med faget at man innenfor alle hovedområdene på alle trinn arbeider med 
sjangerbredde og musikalsk mangfold. Slik kan holdninger til å møte ulike musikalske uttrykk med åpenhet og nysgjerrighet utvikles. I et 
flerkulturelt samfunn kan faget medvirke til positiv identitetsdanning gjennom å fremme tilhørighet til ens egen kultur og kulturarv, 
toleranse og respekt for andres kultur og forståelse for musikkens betydning som kulturbærer og verdiskaper lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Musikk knytter estetikk og teknologi sammen og vil naturlig kunne inngå i andre fags arbeid med teknologi og design. 

Samarbeid med profesjonelle musikere og kunstnere og samarbeid mellom grunnskole og kulturskole muliggjør møter med kunstuttrykk 
av høy kvalitet og gir elevene anledning til å være medskapende i arbeids- og formidlingsprosessen. Elevenes musikalske bakgrunn og 
den musikk- og dansekompetansen elevene tilegner seg utenfor skolen, bør tas i bruk i faget der det er naturlig. Den samlede 
kompetansen i musikk og dans bidrar til å oppfylle skolens mål om å utvikle skapende, samhandlende og integrerte mennesker som er i 
stand til å realisere seg selv på måter som kommer individ og samfunn til gode. 



GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I MUSIKK 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I musikk 
forstås grunnleggende ferdigheter slik: 

 
Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal 
framføring. I tillegg dreier det seg om å kunne sette ord på hva en hører og selv ønsker å uttrykke og å formidle egne musikkopplevelser 
og refleksjoner om musikk som fenomen. 
 
Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer blant annet bruk av ulike former for notasjon. Dette er nødvendige verktøy både som 
støtte til musikalske forløp, som ledd i improvisasjons- og lytteøvelser og for å kunne nedtegne og ta vare på egenkomponert musikk og 
dans. Skriving benyttes også til å eksperimentere med språklig rim, rytme og klang og til å formidle musikalske opplevelser, ideer og 
formuttrykk og å reflektere over kunnskap i faget. 
 
Å kunne lese i musikk dreier seg om å kunne tolke og forstå ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for notasjon. Evne til å 
konsentrere seg over tid er en viktig forutsetning for lesing. Gjennom lytting, musisering og tolkning av musikalske uttrykk og symboler 
gir musikkfaget viktige bidrag til dette. Lesing av tekster vil være av betydning som grunnlag både for ens egen komponering og som en 
kilde til refleksjon. 
 
Å kunne regne i musikk innebærer å bli kjent med musikkens grunnelementer og ulike musikalske mønstre, variasjoner og former og å 
kunne beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk. Gjennom gjenkjennelse og anvendelse av musikkens grunnelementer 
utvikles forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk. 
 
Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og 
komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne 
komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk. 
 

 

  



MUSIKK 

Musisere 

Lytte 
Kompo-

nere 

HOVEDOMRÅDER I MUSIKK 

Musisere 
Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og 
eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på 
ulike instrumenter og dans, innenfor ulike musikalske sjangere og uttrykk på alle årstrinn. Dette 
innebærer bruk av musikkens grunnelementer (puls, rytme, tempo, klang, melodi, dynamikk, 
harmoni og form), trening av musikalsk hukommelse og forestillingsevne og musikkorientering 
i praksis. Sentralt i dette hovedområdet står øving, musikalsk kommunikasjon, samspill, 
samhandling og formidling. 

Komponere 
Hovedområdet komponere har musikkopplevelse og musikalsk skaping som faglig fokus og omfatter 
skapende arbeid med musikk og dans innenfor varierte uttrykk. Her inngår å utforske og eksperimentere med 
musikkens grunnelementer, utforske stemmen, sette sammen musikalske forløp i lyd og bevegelse og skape egne musikalske uttrykk. 
Dette innebærer bruk av musikkens grunnelementer på varierte måter, oppøving av musikalsk hukommelse og forestillingsevne og 
trening i musikalsk kommunikasjon og formidling. Ulike musikkinstrumenter og digitale verktøy anvendes både i musikalsk skaping og til 
opptak og bearbeiding av lyd og musikk til ens egne komposisjoner. Komponere omfatter også musikkorientering og refleksjon om musikk 
og musikalske erfaringer. 

Lytte 
Hovedområdet lytte har musikkopplevelse og refleksjon som faglig fokus. Å kunne lytte er en grunnleggende forutsetning både for 
musikkopplevelse og for egen utøvelse, alene og i samspill med andre. Et samfunn med overflod av lyd og musikk krever musikalsk skjønn 
og vurderingsevne hos den som lytter. Hovedområdet omfatter utvikling av følsomhet for musikkens grunnelementer og ulik bruk av 
disse og kjennskap til og fortrolighet med ulike former for musikk. Her inngår arbeid med barnesangkultur, samisk musikk og 
folkemusikk, kunstmusikk, improvisert og rytmisk musikk. Musikalsk mangfold og sjangerbredde som ivaretar hovedlinjer innenfor ulike 
musikalske sjangere, utgjør således en faglig kjerne i dette hovedområdet på alle årstrinn. Musikkorientering inngår også i 
kunnskapsgrunnlaget i dette hovedområdet og omfatter både musikkteoretiske emner og musikksosiologiske temaer knyttet til musikkens 
bruk og funksjon i ulike samfunn i fortid og nåtid. Slik kan hovedområdet lytting bidra til å gi dybde og perspektiv til arbeid med å 
musisere og komponere, og hovedområdene i musikkfaget utfyllerhverandre i en dynamisk helhet, der måloppnåelse på ett område 
samtidig utvikler kompetanse på et annet. 



FELLES TEMAER OG SAMARBEIDSPARTNERE PÅ SKOLEN  

Disse arrangementene inngår i vår musikkopplæring og må legges inn i planene for musikkundervisningen. 

 

Røris, Trivselselederprogrammet og Just Dance/GoNoodle 

Skolen bruker Røris, Trivselslederprogrammet og Just Dance/GoNoodle som 
aktiviteter i skolehverdagen for mer fysisk aktivitet. Elevene på 4.-7.trinn får 
opplæring i trivselslederaktiviteter, deriblant dans. På den måten blir elevene 
vant med å skulle uttrykke og bevege seg til musikk.  

Den kulturelle skolesekken og musikkskolen 

Samarbeid med profesjonelle aktørerer gjennom den kulturelle skolesekken, 
dekker formålet med faget på dette området og tar for seg en rekke 
kompetansemål i musikk. Skolen samarbeider også med kulturskolen i 
musikklek på SFO. Kompetansemålene den kulturelle skolesekken dekker, skal 
legges inn i periodeplanene til trinnene. 

 

  

Sangling til jul 

alle trinn 

Julegudstjeneste 

5.trinn 

17.mai kirken 

6.trinn 

Skoleavslutning  

7.trinn 

Sommeravsslutning 

alle trinn 



MÅL OG VURDERINGSKRITETIER 1.-2.trinn 

Kompetansemål etter 2.trinn  Lokale vurderingskriterier – 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Musisere 

 bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og 

tonehøyder 

 imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- 

og tonearter 

 improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør 

 delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, 

regler, sangleker og danser 

 delta i framføring med sang, samspill og dans  

 
 Jeg kan synge sanger om de ulike årstidene. 

 Jeg kan forskjellen på å synge sterkt og svakt, og 
lyst og mørkt. 

 Jeg kan noen enkle sangleker 

 Jeg kan sanger som har rim og regler i seg 

 
 

 
 Jeg kan høre om sanger går rolig eller hurtig og om 

de er lystige eller triste. 

 Jeg kan herme korte melodier. 

 Jeg kan synge enkle stemmer etter gehør 

 Jeg kan klappe enkle rytmer, både hurtig og rolig 

 Jeg kan synge foran andre mennesker 

 Jeg kan fremføre en innlært dans. 

 

Komponere 

 sette sammen musikalske grunnelementer som 

klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til 

små komposisjoner 

 utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å 

improvisere med lyd og bevegelse 

 

 Jeg kan bevege kroppen i sammenheng med 
musikkens uttrykk 

 Jeg kan bruke kroppen min som instrument til å 
spille sammen med innspilt musikk 

 

 

 Jeg kan dikte en sangtekst sammen med en voksen, 
til en kjent melodi. 

 Jeg kan spille på enkle rytmeinstrumenter som 
rytmeegg, triangel og pinner 

 

Lytte 

 samtale om hva som er særegent for et 

musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi 

 samtale om musikkens klang, melodi, rytme, 

dynamikk og tempo 

 gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen 

instrumenter 

 samtale om egen bruk av musikk og egen 

musikksmak 

 gi uttrykk for opplevelser 

 

 Jeg kan noen kjennetegn på ulike typer 
musikksjangere, som f.eks. rock, klassisk, 
folkemusikk og pop 

 Jeg kan samtale om hva jeg føler og hvilke bilder 
jeg får inni hodet når jeg hører på ulike 
musikksjangere 

 Jeg kan navngi noen instrumenter 

 Jeg kan kjenne igjen lyden til noen instrumenter og 
vite hvilket instrument det er. 

 Jeg kan høre og sette ord på lyder i rundt meg. 
 Jeg kan reflektere over hvilke lyder jeg hører og hva 

som lager lyden 
 

 

 Jeg kan forskjellen på ordene klang, melodi, rytme, 
dynamikk og tempo 

 Jeg kan gi eksempler på hvilke musikalske 
elementer som finnes i et musikkstykke 

 Jeg kan fortelle om i hvilke sammenhenger jeg 
hører og opplever musikk. 

 Jeg kan fortelle om musikk som jeg liker 
 

 Jeg kan bruke språk til å forklare en musikalsk 
opplevelse 

 Jeg kan danse og/eller dramatisere et 
musikkstykkes innhold 

 

http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589
http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589
http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589


MÅL OG VURDERINGSKRITETIER 3.-4.trinn 

Kompetansemål etter 4.trinn  Lokale vurderingskriterier – 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Musisere 

 holde en jevn puls i ulike tempi 

 imitere og improvisere over enkle rytmer og klanger 

 spille enkle ostinater og melodier etter gehør 

 beherske et sangrepertoar fra ulike sjangere og 
synge med fokus på intonasjon 

 danse et utvalg norske og internasjonale 
folkedanser 

 framføre sang, spill og dans i samhandling med 
andre 

 

 Jeg kan noteverdiene i notehuset 

 Jeg kan klappe en jevn puls i ulike tempi 

 Jeg kan spille en jevn puls på et instrument 

 Jeg kan treffe riktig tone når jeg synger 

 Jeg kan synge ulike typer sanger, som f.eks. 
barnesanger og populærsanger(KorArti har mye på 
dette) 

 Jeg kan synge i kor 

 Jeg kan spille ulike rytmeinstrumenter i 
samhandling med andre 

 Jeg kan vise fram en lært dans for de andre i 
klassen 

 

 Jeg kan lage en kort melodilinje over en fast rytme 

 Jeg kan spille et melodisk motiv som klassen 
hermer etter 

 Jeg kan fortelle hva et ostinat er 

 Jeg kan spille et ostinat ved hjelp av et melodisk 
instrument 

 Jeg kan kjenne igjen et ostinat som spilles i et 
musikkstykke 

 Jeg kan danse ulike lekbaserte danser, eks. Per 
Spelmann, Ein bonde i vår by, Per Sjuspring 

 Jeg kan danse internasjonale folkedanser, eks. 
Masurka og Polka 

Komponere 

 eksperimentere med sang, talekor og instrumenter i 
enkle samspill 

 komponere melodier og lydillustrasjoner til tekster 
og lage egne tekster til musikk 

 improvisere dans og bevegelse og samtale om 
hvordan dans kan illustrere et musikalsk forløp 

 
 Jeg kan uttrykke følelser og bevegelser til ulik 

musikk 
 Jeg kan samtale om hvordan musikk påvirker 

oss(følelser) 
 Jeg kan tegne det musikalske forløpet 

 

 
 Jeg kan herme enkle talekor 
 Jeg kan lage enkle talekor, og sette til 

rytme(rytmerør) 
 Jeg kan bruke du ulike noteverdiene til å illustrere 

rytmen i Dovregubbens hall 
 Jeg kan lage tekst til Dovregubbens hall 
 Jeg kan lage en melodilinje til en kjent tekst 

 

Lytte 

 gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, 
dynamikk, tempo og form 

 gjenkjenne norsk og samisk folkemusikk og 
folkemusikk fra andre kulturer 

 delta i samtaler om hva som er særegne trekk ved 
enkelte musikksjangere 

 gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, 
strenge- og slagverkinstrumenter 

 gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk 
av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha 

 Jeg kan fortelle om innholdet i begrepene klang, 
melodi, rytme, dynamikk, tempo og form 

 Jeg kan de ulike noteverdiene 
 Jeg kan noen kjennetegn på samisk og norsk 

folkemusikk 
 Jeg kan si noe om forskjellen mellom samisk og 

norsk folkemusikk 
 Jeg kan høre forskjeller mellom norsk folkemusikk 

og folkemusikk fra andre kulturer i verden(f.eks. 
Indisk og Meksikansk).  

 Jeg kan navn på sentrale blåse- og 
strengeinstrumenter. 

 Jeg kan navn på ulike slagverkinstrumenter 
 Jeg kan gjenkjenne lyden av ulike blåse- og 

strengeinstrumenter 

 Jeg kan ulike særtrekk til sjangerne blues, viser og 
klassisk musikk. 

 Jeg kan fortelle om en musikkopplevelse jeg har 
hatt 

 Jeg kan samtale om hvilke funksjoner musikk har i 
ulike sammenhenger(konsert, begravelse, bryllup 
osv.) 

 

http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589
http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589
http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589


MÅL OG VURDERINGSKRITETIER 5.-7.trinn 

Kompetansemål etter 7.trinn - Musisere 
 oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering 

 synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk 

 beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement 

 framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid 

 beherske noen norske danser og danser fra andre land 

 delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår 

 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 Jeg kan lage en melodi over en fast rytme 

 Jeg kan uttrykke hvilken rytme, puls, form, 
melodi, klang, dynamikk, og tempo som inngår i 
en sang 

 Jeg kan danse pols og reinlender 

 Jeg kan danse salsa og swing 

 

 Jeg kan synge i tostemt kor 

 Jeg kan lytte for å få en renere klang i koret 

 Jeg kan lage en egenkomponert sang 

 Jeg kan lage bevegelse til en egenkomponert 
sang 

 Jeg kan spille en enkel rytme til en 
egenkomponert sang 

 

 Jeg kan spille enkle melodier etter gehør 

 Jeg kan spille i et rytmeorkester 

 Jeg kan fremføre en sang(i gruppe) fra ulike tidsepoker 
 

Kompetansemål etter 7.trinn - Komponere 
 improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre 

 uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans 

 lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene 

 komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy 

 
Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 

Kjennetegn på måloppnåelse 
 

 Jeg kan uttrykke følelser gjennom dans 

 Jeg kan lage egne komposisjoner ved hjelp av 
app’en Garageband 

 Jeg kan bruke Ipad til å gjøre et lydopptak av egen 
komposisjon 

 

 Jeg kan lage melodisk partitur med ulike 
symboler 

 Jeg kan spille og synge et melodisk partitur 

 

 

 Jeg kan en komposisjon bestående av melodilinje og 
ostinat 

 Jeg kan lage en grafisk notasjon ved hjelp av Ipad 

 

  



Kompetansemål etter 7.trinn - Lytte 
 gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken 

 diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk 

 gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister fra kunstmusikken 

 gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene 

 samtale om hvordan musikk både er et kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare 

 gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene 

Lokale vurderingskriterier – 5.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Lokale vurderingskriterier – 7.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

 
 Jeg kan fortelle navn på instrumenter i treblås, 

messing, tangenter og strengeinstrumenter 
 Jeg kan gjenkjenne klangen til ulike 

instrumentgrupper 

 
 Jeg kan særtrekk ved epokene i 

kunstmusikken(fakta) 
 Jeg kan særtrekk ved norsk- og samisk 

folkemusikk 
 Jeg kan samtale om hvordan musikk er en 

kjøp- og salg vare 
 

 

 
 Jeg kan lytte og kjenne igjen sjangertrekk hos ulike 

komponister 
 Jeg kan lytte og kjenne igjen sjangertrekk fra de ulike 

hovedepokene i musikkhistorien(Barokk, Renessanse, 
Nasjonalromantikken). 

 Jeg kan uttrykke hvilke følelser jeg får i møte med ulike 
musikkverk 

 Jeg kan lage en presentasjon av rockemusikkens utvikling 
 Jeg kan se og forstå hvordan musikken har endret seg 

gjennom tidene 
 

 

 

“Music expresses that which cannot be put into words and 

that which cannot remain silent”  
Victor Hugo 

http://www.goodreads.com/author/show/13661.Victor_Hugo

