
 

Årsplan for faget Musik i 3.- 4., 5. og 6. klasse 2019/20 

Emner: 
 

Mål:  Oplevelser og materialer:  Arbejdsformer, metoder og 
evaluering: 

Danmark dejligst 
 
 
 
 
 
August - september  

● Kende musiktraditioner i dansk kultur.  
● Synge med intonation og klang. 
● Afprøver sangteknikker og 

-dramatisering. 
● Fællessang, kanon og flerstemmigt. 
● Medskabende dans. Bruger viden om 

rytme, form og dansetrin. 

Traditionelle og kendte danske sange, 
sanglege og folkedans fra bl.a. “Sving egen”. 

Sange af kendte danske digtere og musikere: 
Kim Larsen, Halfdan Rasmussen, Sigurd 
Barrett. 

Aktiv deltagelse i musikalsk 
fællesskab. 
Kende sange og sanglege og 
kunne skabe variationer over 
disse med musikkens 
grundelementer.  

Musikhistorie 
 
 
 
Oktober - november 

● Kende den danske musiks historie i 
hovedtræk. 

● Reflekterer over sangene og deres 
historie i historien. 

● Formal og associativ lytning. 

“Musik i Danmark” af Jens Hartmann. 
Film om musikkens historiske udvikling. 
Lytte til musik og udtrykke sig analytisk og 
kreativt/musisk, ekspressivt og intuitivt. 
 

Lytte til og synge gamle sange 
og nyere klassikere. 
Syng for hinanden. 2 og 2/ flere/ 
allesammen. 
 

Nu er det jul 
 
 
December 

● Kende nye og gamle jule- og 
vintersange.  

● Synge kor og kanon. 
● Synge og spille klassiske sange. 

Talekor om jul. Musikalsk postkort. 
Improvisation og egne kompositioner. 

Syng for resten af skolen til 
morgensang. 

Elementær rytme og 
nodelære 
Januar - februar 

● Eksperimenter med rytmer og toners 
notation. 

● Kende og bruge konventionel notation. 

Rytmer og toner bliver til melodier. 
Intuitivt notation af rytmer og toner bliver til 
konventionelle noder.  

2 og 2/flere/allesammen. 
Fremvisning for hinanden. 

Fløjte, guitar, klaver 
mm. 
 
 
Marts - april 

● Spiller på instrumenter ud fra gehør og 
begyndende notation. 

● Spille sammen og lytte til hinanden. 
● Afprøve rytmer og bevægelser med 

sikker puls- og periodefornemmelse 

Det lille instrumentkursus. 
 
Bl.a. “Syng og spil med blokfløjte” af Jesper 
Gilbert Jespersen/Dansk Sang. 
Dramatiserings- og rytmeøvelser. 

Øve rytmer med krop, stemme, 
instrumenter og it. 
Spille sammen og for hinanden. 
Øve i mindre grupper, solo og 
alle sammen. 

Sammenspil 
 
 
 

● Stifter bekendtskab med el-bassens 
notation. 

Udfra noder og akkorder arrangere vi vores 
egne sammenspilsarrangementer. 
Eksperimentering med musikkens 
grundelementer. 

Sammenspil på akustiske og 
elektriske instrumenter. 

DET KONGELIGE TEATER BALLETSKOLEN ODENSE  
The Royal Danish Theatre Ballet School Odense 

Jernbanegade 20     DK-5000    Odense C 
Telefon: 63 12 32 12   E-mail: post@kglteater-odense.dk   CVR: 26804493 

mailto:post@balletskolen-odense.dk


 

Maj - juni  ● Stifter bekendtskab med tangenter, 
noder og opbygning af dur- og mol 
akkorder på klaveret. 

  Orkestre i mindre grupper. 
Fremvisning for andre på 
skolen.. 

Livemusik 
 
Hele året 

● Iagttage professionelle musikere. 
● Finde forståelse og temaer i musikken. 
● Få inspiration til musikalsk skaben . 

Opsøge musikken i byen - i Koncerthuset 
såvel som på gaden. 

Aktiv deltagelse i ekskursioner 
og samtaler om det, vi oplever 
og hører. 

 

Forenklede Fælles Mål for faget Musik i 3., 4., 5. og 6. klasse. Teksten i parentes gælder 5. og 6. klasse 

Musikforståelse (lytte): Musikoplevelse, instrumentkendskab, analyse og musikhistorie: Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret 
om musik (fra forskellige genrer, kulturer og perioder). 
Musikudøvelse (udføre): Sang, sangteknik, fællesdans og sammenspil: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med 
bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse. (Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse). 
Musikalsk skaben (skabe): Lydformning, komposition, improvisation og bevægelse: Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter. 
(Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk). 

http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-musik  

Undervisningen tilrettelægges efter klassetrin og elevernes individuelle forudsætninger.  

3. og 4. klasse har 60 minutters Musik om ugen. 

5. og 6. klasse deler musiktimer, så de har 90 minutters Musik hver anden uge og Billedkunst hver anden uge. 

Jeg bestræber mig på, at faget “spiller sammen” med morgensangen og den øvrige undervisningen i både læseskolen og dansesalen. 

Forbehold for ændringer!  
Gitte Grønne. August 2019 
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