
Læreplan for musikk 1.klasse 2020/2021 

Fag:…………………………Musikk……………………………………………… Klasse: …1…..       

Hovedområd
er / 
tverrfaglig 
temaer 

Kompetansem
ål 

Læringsmål Lærestoff Arbeidsmåt
er 

Vurderingsfor
m 

Utøve musikk 

 
Oppleve 

musikk 

 
Kulturforståel

se 

 
Folkehelse og 

livsmestring 
I musikkfaget 

handler det 

tverrfaglige temaet 

folkehelse og 

livsmestring om at 

eleven utvikler evne 

til å uttrykke seg 

gjennom spill, sang, 

andre vokale uttrykk 

og dans. 

 

utøve et repertoar 
av sangleker, 

sanger og danser 

hentet fra 
elevenes nære 

musikkultur og fra 
kulturarven 

 

Jeg skal kunne 
et utvalg kristne 

sanger og si noe 

om hva disse 
handler om.  

 
Jeg skal kunne 

delta i sanger, 
samspill og leker 

av variert 
repertoar.  

 
 

Salmeboka 
Musikkisum 

(Se 

kr.domsplan) 
NRKSuper, 

Lesekorpset.  
Youtube. 

 
 

Muntlige 
ferdigheter 

Å kunne regne 

Synge ukas 
salme.  

Synge dagens 
sang som 

trekkes. 
Synge bokstav 

og 
alfabetsanger. 

Synge sanger 
knyttet til 

høytider. 
Leke sangleker 

både ute og 
inne, for 

eksempel Frys-

leken, Ta den 
ring osv.  

Just Dance. 
 

Observere om 
eleven deltar, 

synger med og 

kan teksten 
og/eller dansen.  



 

 

Utøve musikk 

 

Oppleve 
musikk 

 

utforske 

 og 
eksperimentere 

med puls, rytme, 
tempo, klang, 

melodi, dynamikk, 

harmoni og form i 
dans, med 

stemmen og i spill 
på instrumenter 

Jeg skal 

eksperimentere 
med musikkens 

elementer  
 

Jeg skal delta i 

dans, sang og 
instrumentspillin

g.  

Musikkisum 

Salaby.no 

Muntlige 

ferdigheter 
Å kunne regne 

 
 

Observere om 

eleven deltar i 
rytmeøving og 

spilling, med 
instrumenter, 

sang og dans.   

 

Lage musikk 
 

Oppleve 

musikk 

leke med 
musikkens 

grunnelementer 
gjennom lyd og 

stemme, lage 

mønstre og sette 
sammen 

mønstrene til 
enkle 

improvisasjoner og 
komposisjoner, 

også med digitale 
verktøy 

 

Jeg skal leke 
meg med å lage 

musikk.  
 

Jeg skal kjenne 

til enkle digitale 
hjelpemidler for 

å lage musikk.  
 

 

Musikkisum. 
Salaby.no 

Garage Band. 

Digitale 
ferdigheter 

Å kunne regne 
Synge og lage 

andre lyder 

med stemmen 
og kroppen.  

Lage rytmer til 
sanger vi 

synger.  
Lage egne 

sanger i Garage 
Band.  

Lytte til og feks 
leke seg med 

dur/moll på 
Salaby. 

 

Fremføring av 
musikk fra Garage 

Band for klassen. 
Observasjon.  

 



Utøve musikk 

 

Lage musikk 
 

Oppleve 

musikk 
 

Kulturforståel

se 
 

 

Folkehelse og 
livsmestring 
I musikkfaget 

handler det 

tverrfaglige temaet 

folkehelse og 

livsmestring om at 

eleven utvikler evne 

til å uttrykke seg 

gjennom spill, sang, 

andre vokale uttrykk 

og dans. 

formidle 

opplevelser av 
ulike musikalske 

uttrykk gjennom 
samtale og 

kunstneriske 
uttrykksformer 

 

Jeg skal kunne 

uttrykke følelser 
for musikk ved å 

tegne eller male.  

Tegneark 

Male/tegnesake
r.  

Ulike 

ferdigheter 
Male eller tegne 

til musikk, både 
i dur og moll.  

Samtale om det 
de har uttrykt 

etterpå.  
Danse og 

bevege seg fritt 
til musikk.  

Presentere 

kunsten sin for 
klassen, evt henge 

opp i gangen på 
småskolen.  

Observasjon.  

 

 


