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MUSIKK 

MÅL FOR FAGET 
 
Alle 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 kan 
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 slik 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. 
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Musisere: Behersker besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter.  
Kan framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere. 
Kan bruke relevante faglige begrep i presentasjon av selvvalgt musikk. 
 
Komponere: Kan improvisere over et eksisterende musikkmateriale. 
Kan notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk/tradisjonell notasjon.  
Kan skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter.  
Kan bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette 
sammen egne komposisjoner.  
 
Lytte: Kan gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk.  
Kan diskutere særtrekk ved rytmisk musikk og kunstmusikk. 
Kan gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler i ulike sjangere.  
Kan uttrykke og formidle refleksjon om musikk. 
Kan gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling. 
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Musisere: Behersker delvis besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter.  
Klarer delvis å framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere. 
Kan bruke noen relevante faglige begrep i presentasjon av selvvalgt musikk. 
 
Komponere: Kan delvis improvisere over et eksisterende musikkmateriale. 
Klarer delvis å notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk/tradisjonell 
notasjon.  
Klarer delvis å skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter.  
Kan delvis bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og 
sette sammen egne komposisjoner.  
 
Lytte: Kan delvis gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk.  
Deltar i diskusjon om særtrekk ved rytmisk musikk og kunstmusikk. 
Gjenkjenner og benevner noen forskjellige instrumenter og ensembler i ulike 
sjangere.  
Kan delvis uttrykke og formidle refleksjon om musikk.  
Gjør delvis rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling. 
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Musisere: Sliter med besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter.  
Klarer ikke å framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere. 
Klarer ikke å bruke relevante faglige begrep i presentasjon av selvvalgt musikk. 
 
Komponere: Sliter med å improvisere over et eksisterende musikkmateriale. 
Klarer ikke å notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk/tradisjonell notasjon.  
Har vansker med å skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens 
karakter.  
Kan ikke bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette 
sammen egne komposisjoner.  
 
Lytte: Gjenkjenner og beskriver musikalske stiltrekk i liten grad.  
Deltar ikke i diskusjoner om særtrekk ved rytmisk musikk og kunstmusikk. 
Gjenkjenner og benevner få ulike instrumenter og ensembler i ulike sjangere.  
Sliter med å uttrykke og formidle refleksjon om musikk.  
Kan ikke gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling. 

 


