
Fagplan musikk  

INNLEDNING 
Kjernen i kulturskolens musikkopplæring er instrumental-/vokalopplæringa, samspillsaktivitetene og 
konsertene, basert på en langsiktig motorisk, teknisk og uttrykksmessig trening, og i et vidt 
sjangerspenn. 
  
Det utøvende musikkfaget har solide metodiske tradisjoner for opplæring i ulike stryke- og 
blåseinstrumenter, tangentinstrumenter og sang, strengeinstrumenter, folkemusikkinstrumenter og 
bandinstrumenter, og en høyt kvalifisert yrkesgruppe i lærerne. Slik blir musikktilbudet en viktig 
underskog både for høyere musikkutdanning, for lokalt/regionalt musikkliv og for profesjonell 
musikkutøving. 
  
Musikktilbudet skal sørge for at alle elever får utnyttet sitt potensial så langt som overhodet mulig. 
Tilbudet skal fange opp de elevene som viser særskilte forutsetninger og som vil inn på en senere 
profesjonsutdanning. 
  
Læringssynet tilsier at alle unge har et iboende potensial for sang og spill; opplæringen er 
talentutvikling fra første stund. Viktige handlinger er å utøve, formidle, lytte, reflektere og skape. 
  
En intensjon med musikkfaget er å gjøre elevene til aktive og medvirkende deltakere i sine 
læringsprosesser. 
  
Breddeprogram, Kjerneprogram og Fordypningsprogram vil til sammen gi elevene tilgang til det brede 
og fordypende spekteret ved musikkfaget. 
 
MUSIKKOPPLÆRINGA OG KULTURLIVET 
Kulturskolens musikklærere og lokalmiljøets korps, orkestre, band, spelemannslag og kor har stor 
gjensidig interesse av å samarbeide om elevenes utvikling, mestring, motivasjon og behov. Mens 
kulturskolen bidrar med lærerkompetanse, bidrar ensemblene med viktig samspillstrening og 
lederskap. Det er viktig at elevene opplever en helhetlig opplæringsarena der instrumentalopplæring, 
øving, ensemblespill og formidling – på tvers av aldersgrupper – er et helhetlig felt. Det bør derfor 
etableres et tett samarbeid med ledere og styrer i organiserte samspillsensembler i lokalmiljøet. Dette 
kan skje gjennom gode samhandlingsmodeller og felles tiltak for kompetanseutvikling. 
  
MUSIKK I NÅTID OG FRAMTID 
Musikkelevene skal være framtidas musikkutøvere, musikkpedagoger, musikkskapere og 
publikummere. Musikkopplæringa gir gode betingelser for denne utfoldelsen ved å gi elevene 
kunnskaper og erfaringer som de kan ha glede av gjennom hele livsløpet. 
  
Musikkutøving er, i tillegg til at det har sin kunstneriske egenverdi, en kilde til mestring, selvinnsikt, 
selvuttrykk, erkjennelse, undring, oppdagelse og samhandling. 
  
De unge kommer til å leve i et samfunn som blir mer og mer globalisert. Kulturskolens 
musikkopplæring må bidra til å utvikle en kompetanse som gjør det mulig for dem å forberedes til 
dette, bli verdibevisste, ansvarsbevisste, utvikle personlige uttrykk og innlevelsesevne. Ensemblene blir 
en arena der disse egenskapene kan bli realisert. Elevene lærer å møte oppmerksomhet rettet mot 



individet, forventningspress, krav om «iscenesetting» av seg selv. Her forenes solospill og lagspill, 
likeverdige musikere lytter til hverandre, resultatet avhenger av alle. 
  
I dag er forståelsen av kultur og samfunn påvirket av inntrykk fra hele verden. Uttrykk, innhold og 
formidlingsformer er preget av stort mangfold når det gjelder musikksjangrer, etnisitet og tradisjon. 
Dette åpner for en ny forståelse av hva musikk kan være som kulturell møteplass og som kunstnerisk 
uttrykk. Musikkopplæringa står i et spenningsfelt mellom fortid, nåtid og framtid. Den skal gjenspeile 
mangfoldet og samfunnets dynamikk, samtidig skal den ivareta historie og tradisjoner. 
  
En moderne forståelse av det utøvende feltet tilsier et musikkollegium som representerer både en 
klassisk, tolkningsbasert musikktradisjon og en muntlig, gehørbasert tradisjon og som deler, utveksler 
og tar med det beste fra begge tradisjonene. Der det fins lærerkompetanse, bør en legge ekstra vekt 
på undervisningstilbud som er knyttet til instrumenter der rekrutteringen er mangelfull. En solid 
underskog er viktig for utdanningskjeden. 
  
Når de unge får delta i flerkulturelle uttrykk og ta instrumentet sitt med inn i nye kombinasjoner av 
musikk, visuelle uttrykk, tekst og bevegelsesuttrykk, vil det kunne styrke kulturforståelse og 
ytringsfrihet. 
  
OVERORDNA MÅL 
Gjennom arbeidet med musikk skal elevene 

 oppnå gode ferdigheter på instrumentet sitt, på alle nivåer og ut fra ambisjonsnivå 

 oppleve mestringsglede og positiv selvutvikling 

 utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom 

 bli aktive lyttere med et nært forhold til musikk 

 utvikle evnen til samspill og samarbeid 

 få muligheter til fordypning som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning i 
musikk 

 bli ressurspersoner som bidrar til et levende kulturliv 
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