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Grunnleggende ferdigheter 

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. 

 

 
 



Mål i musikk for 1. og 2. klasse: 
Målene fordeles på 2 skoleår i rullerende årsplan. Dette skoleåret bruker vi pensum for 1. år 

Rullere Musisere Komponere Lytte 
 

1. år 
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 

Sette sammen musikalske 
grunnelementer som klang, 
rytme, dynamikk og melodiske 
motiver til små komposisjoner 

  
 

Samtale om hva som er særegent for et 
musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi 
 
Samtale om musikkens klang, melodi, rytme, 
dynamikk og tempo 

  
Gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, 
dramatisering, dans og bevegelse 

  
Lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet 

 
2. år 

Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og 
tonehøyder 
 
Delta i leker med et variert repertoar av sanger, 
rim, regler, sangleker og danser 

  
Delta i framføring med sang, samspill og dans 

Utforske ulike musikalske 
uttrykk gjennom å improvisere 
med lyd og bevegelse 

Gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, 
dramatisering, dans og bevegelse 
 
Gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen 
instrumenter 

  
Samtale om egen bruk av musikk og egen 
musikksmak 

 
 
 
 
 
 



 
Årsplan 2014/2015 
 

Måned Tema Mål 
August/September • Sang – sangleker – rim og 

regler ( kommer også inn i 
norskfaget) 

 
 
 
 
 

• Delta i leker med et variert 
repertoar av sanger, rim, regler, 
sangleker og danser   

• ( juleavslutning, karneval, 17.mai, 
påske, rim og regler i norskfaget, 
sangleker og dans i gym) 

Bruke stemmen variert i ulike 
styrkegrader og tonehøyder ( kommer 
inn i rim og regler i norsk) 

 
Oktober • Lytte – natursti med lyder 

ute - hviskeleken – lyder i 
ulike rom 

 
• Lytte til ulike 

musikkstykker – 
Dovregubbens hall,  

     Vivaldis fire årstider 
 

• Lytte til og fortelle om lyder 
i dagliglivet 

Samtale om hva som er særegent for 
et musikkstykke, og hvilke 
assosiasjoner det kan gi (musikk 
gjennom den kulturelle skolesekken – 
samtale før og etter) 
 
Samtale om musikkens klang, melodi, 
rytme dynamikk, dans og bevegelse 
 

Gi uttrykk for opplevelser gjennom 
språk, dramatisering, dans og 

bevegelse 



November/Desember • Øving til juleavslutninga   
 

 

• Delta i framføring med sang, 
samspill og dans  ( juleavslutning 
og karneval) 

Januar / februar  • Komponere  - bruke 
instrumenter – jobbe i grupper 
og lage fremføringer for 
hverandre – enkel rytme med 
instrumenter, dans og 
stemmebruk 

Sette sammen musikalske 
grunnelementer som klang, rytme, 

dynamikk og melodiske motiver til små 
komposisjoner 

 
 

Mars/April * Klappe/spille rytmer til melodier, 
synge kanon, holde takt og tone i 
felles sang 

Imitere rytmer og korte melodier i 
ulike tempi, takt- og tonearter 
 
Improvisere enkle stemmer og rytmer 
etter gehør 

Mai/Juni • Sang – sangleker – rim og 
regler ( kommer også inn i 
norskfaget) 

Hoppe paradis og hoppe tau 
 

•  

 
 


