
 

Årsplan for faget Musik i 7. 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, også i 

flerstemmigt sang. 
● Udtrykke, fortolke og Improvisere over 

kendte musikstykker. 
● Synge forskellige typer af sange og 

salmer, samt indhente viden om tekst, 
melodi og deres historie. 

● Bruge musikkens grundelementer. 
● Bruge sangteknikker og -dramatisering. 
● Medskabende tilgang og aktiv deltagelse i 

fællessang, sammenspil og folkedans. 

Nye og gamle nationalsange, folkeviser 
og traditionelle (børne)sange og remser. 
F.eks.: Go’daw min far”, “Jeg har fanget 
mig en myg”, “Danmarkskanon”, “Det er 
et yndigt land”, “Frit land”, “Det kønneste 
land” og traditionelle folkedanse. 

Eleverne skaber egne arrangementer og 
variationer ved brug af musikkens 
grundelementer. 
 
 

Et genremæssigt bredt 
repertoire af danske sange 
indstuderes.  
Rytmiske og klassiske sange 
med fokus på formal og 
associativ udtryk, komponist og 
tekstforfatter, kultur, genre og 
periode. 

Musikhistorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober - december 

● Kende og reflektere over musikhistoriske 
perioder. 

● Kendte kunstnere og musikstykker, der 
tilhører en bestemt tid og genre. 

● Eksperimentere, øver og udvikle egne 
musikalske udtryk. 

● Aktiv deltagelse og ansvarstagning i 
musikalsk fællesskab. 

● Skabe lydillustrationer med stemme, 
instrumenter og it. 

● Komponere egne mindre værker med 
sikker fornemmelse for genren. 

● Improvisere med sikker puls- og 
periodefornemmelse. 

Se film og lyt til podcasts om musikkens 
historie. 
“Historien om musik”Benedicte Riis. 
Lytte til musik fra historiske perioder. 
Musikhistorie kort fortalt/Aalborg 
Symfoniorkester. 
Kende Else Marie Pades 
eksperimentering med reallyde og John 
Cage partiturer. 
Improvisation over kendte sange.  
Kunstværker, hverdagsting, litteratur, 
natur osv. bliver til musik. 

Et genremæssigt bredt 
repertoire af udenlandske 
sange præsenteres. Både fra de 
klassiske og rytmiske genre. 
Eksperimentering med egne 
lydudtryk, stemninger, 
harmonier, komposition og 
notation medfører større 
erfaring og tillid til egne 
musikalske evner. Udvidelse af 
rigtigt og forkert - rummelighed. 
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Spil sammen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januar - marts 

● Arrangere og spiller på instrumenter ud fra 
gehør og notation. 

● Fortolke et eksisterende nummer. 
● Kende og bruge notation/noder og 

opbygning af dur- og mol akkorder på 
klaver, strengeinstrument og vokalt. 

● Træffe bevidste musikfagligte valg. 
● Sammenspil på akustiske og elektriske 

instrumenter. 
● Eksperimentere og improvisere med 

rytmer og bevægelsesmønstre. 

Brug instrumenter: Fløjte, guitar/elbas, 
klaver/keyboard, percussion, Body 
Percussion, Stomp og Boomwhackers. 
Lyt,  imiter og udfør, træf bevidste valg til 
form, variation, improvisation.  
 
 
 

Sammenspil, orkestre i mindre 
grupper, oplæg og fremvisning. 
 

Musikalske værker 
 
 
 
April - juni 

● Associativ og formal lytning. 
● Analysere klassisk musik. 
● Analysere rytmisk musik. 
● Musisk/kreativ proces: billedkunstnerisk, 

dramatisk, kropsligt.  

Bizet/”Carmen” fra 1875. 
Beatles/”Rubber Soul” og “Help!” begge 
fra 1965. Syng/arrangement “Yesterday” 
Shubidua/”Shubidua 7” fra 1980. 
Syng/arrangement “Stjernefart” 

Eksemplariske forløb. 
Grupper analyserer herefter et 
selvvalgt musikstykke og 
gengiver det i eget udtryk. 
Indtryk bliver til udtryk 

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. 

7. klasse har 90 minutters Musik hver uge, så de får tid til mange musikalske øvelser.  
Faget bliver fremadrettet et prøvefag. 16.9. skal jeg på kursus i “Musik som prøvefag”. Information følger! 

Forenklede Fælles Mål for faget Musik i 5.-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 udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. 
Musikalsk skaben (skabe): Lydformning, komposition, improvisation og bevægelse: Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk. 
http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-musik  

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

Gitte Grønne. August 2019 
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