
Relevante kompetansemål i Musikk for konsertforestillingen Alt kan skje!  
 
 
 
Lytte 
 
1.-7. Trinn: 
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 utfyller hverandre i en dynamisk helhet, der 
måloppnåelse på ett område samtidig utvikler kompetanse på et annet. 
 
 
1-2. trinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
•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 gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse 
•lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet 
 
3-4. trinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
•gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og form 
•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 


