
 

Årsplan for faget Musik i 5. og 6. klasse 2020-21 

Medbring computer/telefon med netadgang til hver lektion. 

Uge 
 

Forløb og aktivitet  Fagligt område  Materialer og arbejdsformer  
Metoder og evaluering 

4 lektioner 
 
33+35: 5. kl. 
34+36: 6. kl. 

Creative Dance  Dans 
Leg og bevægelse 

Kommunikere gennem dans. 
Brug af fantasi til at skabe og udtrykke bevægelserne.  

6 lektioner 
 
37+39+44: 5. kl. 
38+43+45: 6. kl. 

Kirkelyt  Musikhistorie 
Musikanalyse 
Musikoplevelse 

Forløbet er delt i 6 afsnit.  
Vi skal nå 2 afsnit per uge. 
Plenum-lytteøvelse-plenum. 

2 lektioner 
 
46: 5. kl. 
47: 6. kl. 

You Gotta Move  Sang 
Spil 

Spil et funknummer som sammenspil i klassen, og rap og 
syng flerstemmigt på engelsk. 

2 lektioner 
 
48+50: 5. kl. 
49: 6. kl. 

Nu’ det jul  Sang 
Spil 

Lær sangen med fokus på melodi, rytme og tekstudtale.  
Tal om indholdet af sangteksten og om hvilket udtryk, 
det er vigtigt at I får frem i sangen. 

6 lektioner 
 
2+4+8: 5. kl. 
1+3+5: 6. kl. 

Musik i reklamer  Komposition 
Arrangement 
Musikkens funktion 

I lærer tre forskellige typer af musik at kende, som 
anvendes i reklamefilm. I skal arbejde med at kende 
forskellige musikalske virkemidler, og selv kunne skabe 
jingler med musikalske virkemidler. 

6 lektioner 
 
10+12+15: 5. kl. 
9+11+14: 6. kl. 

Disko  Dans 
Leg og bevægelse 

I arbejder med dansedelen af musikgenren disko.  
I skal lære forskellige grundtrin og øve jer på to 
dansekoreografier. Forløbet slutter af med, at I skal 
skabe jeres egne dansekoreografier til disko. 

10 lektioner 
 

George Ezra  Spil  
Sang 

Læsning af små fagtekter om George Ezra, musikgenre 
og -historie. Sammenspil og fremførelse for andre. 
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17+19+21+23: 5. kl. 
16+18+20+22+24: 6. kl. 
Livemusik 
hele året 

Hold øjne og øre åbne!  Lyt til og iagttag professionelle 
musikere. 
Finde forståelse og temaer i 
musikken. 
Lær musikere og musikgenre at 
kende. 
Få inspiration til egen musikalsk 
skaben og udøvelse. 

Lyt til forskellige musikgenre. 
Opsøge musikken i byen i Koncerthuse såvel som på 
gaden. 
Se dokumentarfilm om musikeres liv og karriere. 
Aktiv deltagelse i samtaler om musikken du og dine 
klassekammerater oplever og hører. 

 

Fælles Mål for faget Musik efter 6. klasse: 

Musikudøvelse:  Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Sangrepertoire, sangteknik, fællesdans, spil. 
Musikalsk skaben:  Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk. Arrangement, komposition, improvisation, bevægelse. 
Musikforståelse:  Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder. 

Musikoplevelse, musikhistorie, musikkens funktion, analyse. 
Se mere på Musik. Fælles Mål. 2019 
 
 
5. og 6. klasse har musik hver anden uge på skift. 90 minutter hver gang. 
Undervisningen tilrettelægges efter klassetrin og elevernes individuelle forudsætninger.  
 

Forbehold for ændringer.  
Gitte Grønne. August 2020 
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