
 

Årsplan for faget Musik i 7. og 8 klasse 2020/21  

 
Faget er prøvefag i 8. klasse med start fra dette skoleår. 
Medbring computer/telefon med netadgang til hver lektion. 

Uge 
 

Forløb og aktivitet  Fagligt område  Materialer og arbejdsformer 
Metoder og evaluering 

34-37 
4 uger 
 

Musikkens opbygning  Spil 
Musikanalyse 
Komposition og arrangement 
Sangskrivning 

Fælles oplæg. 
Gruppearbejde. 
Fremvisning for de andre grupper. 

38-39 
2 uger 
 

Guitarkursus  Grundlæggende instrumentkendskab 
Kunne stemme og kende til at skifte strenge 
Grundlæggende akkorder indøves 

Lars Iversen, tidligere lærer på Balletskolen, 
underviser i kunsten at spille på 
guitar/strengeinstrumenter. 

43-47 
6 uger 
 

Valgfag - what to do?  Musikanalyse 
Musikhistorie 
Musikoplevelse 
Musikliv 
Musik i medier 

Vi hører den første podcast sammen. 
Derfra aftaler vi at høre podcasten som 
lektie/hjemme forud for fælles debat i timen. 
Afslut evt. med en prøve på prøven. 

49-51 
3 uger 
 

Syng!  Sang 
Sangteknik 

Kor, kanon, flerstemmig og solosang. 
Udvælg sange, syng sammen og for hinanden. 
Evt. sange fra Skolernes Sangdag 2020. 

1-4 
4 uger 
 

Lukas Graham  Musikanalyse  
Komposition og arrangement  
Digital produktion  
Spil  
Musik i medier 

Kort om Lukas Graham. 
Sammenspil. Sang Lukas Graham ”Love someone”. 
Kort introduktion til loop-pedalen. 
Kreative processer – Komposition og digital 
produktion med Garageband. 

7.: 5-11 
8.: 5-8 
incl. fagdag 
5 uger 

Skriv din egen sang  Komposition og arrangement 
Sangskrivning 

Fælles oplæg. 
Gruppearbejde. 
Fremvisning for de andre grupper. 
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7.: 12-16 
8.:9-12 
4 uger 
 

Queen   Musikanalyse 
Musikhistorie 
Fremførelse 
Musikoplevelse 

Fælles oplæg. 
Gruppearbejde. 
 

7.: 17-18 
8.: 14-15 
2 uger 
 

Pesto  Komposition og arrangement 
Spil 

Forløbet afsluttes med at spille de forskellige 
hjemmeproducerede numre, samt dialog om 
arbejdsprocessen omkring disse. 

7. klasse 
min. 3 uger 
maj/juni 

Musikproduktion  Musikanalyse  
Komposition og arrangement  
Digital produktion  
Spil  

Forløb fra dansksangdigital.dk 
Udkommer i september 2020.  
 

8. klasse 
maj/juni 

Prøven  Forberedelse til prøve 
Afholdelse af prøve 

Valgfag i musik afsluttes med en praktisk og 
mundtlig gruppeprøve med ekstern sensor.  

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 (valgfag) efter 7.-8. klasse 

Musikudøvelse:  Eleven kan udtrykke sig musikalsk i fællesskab med andre. Sang, spil, fremførelse, samt viden og brug af musikudstyr. 
Musikalsk skaben:  Eleven kan arbejde eksperimenterende med kreative processer i musik. Sangskrivning, digital produktion, komposition  

og arrangement. 
Musikforståelse:  Eleven kan forholde sig kvalificeret til musikalsk praksis og musiks betydning. Musikoplevelse, musikliv, musikhistorie,  

musikanalyse og musik i medier. 
Se mere på Musik (valgfag). Fælles Mål. 2019 
 
Forbehold for ændringer. 
Gitte Grønne. August 2020 

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 

https://dansksangdigital.dk/forloeb/queen
https://dansksangdigital.dk/forloeb/pesto
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf19/nov/191129-proevevejledning-i-valgfaget-musik-obligatorisk-proeve.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20-%20Musik%20valgfag.pdf
mailto:post@balletskolen-odense.dk

