
Årsplan musik 2017/2018 
- i 5. og 6. klasse 

 

Musiktimerne vil året igennem være opbygget af følgende struktur: 

 

Grundtræning  Klang, rytme og puls, luft, ansats, støtte, intonation m.m. 

  

Ugens sang Eleven får kendskab til forskellige typer af sange og salmer på flere 

sprog og viden om tydelig tekstudtale og stilart 

 

Arbejdsområde  Sammenspil, musiklytning, musikanalyse, musikteori m.m. – målene 

står under de forskellige forløb 

 

Musikalsk leg  Eleven kan deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer og har viden om 

rytme, form og dansetrin, rytmetræning, kan skabe bevægelsesmønstre 

med sikker puls- og periodefornemmelse, eleven har viden om 

dansetraditioner og trin. 

 

Musiklytning  Vi kommer helt ned i gear. 

 

Uge 33-37 Boomwhacker – noder, akkorder og komposition 

Et forløb, hvor vi med udgangspunkt i boomwhackers, skal arbejde med noder, rytmer, akkorder og 

strums. Forløbet afsluttes med, at eleverne komponerer deres egen sang med udgangspunkt i den 

viden, de har opnået omkring bl.a. akkorder og strums. 

 

 

Mål: Eleven kan anvende notation og gehør i musikudøvelse 

Eleven har viden om notation og gehør 

 Eleven kan arrangere musik ud fra eksperimenter og egne ideer 

 Eleven har viden om arrangementsteknikker 

 Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i instrumenter 

  

 

Uge 38-41 Komposition af elektronisk musik 

Eleverne skal ved hjælp af blandt andet videoinstruktioner arbejde med programmet Audiotool, 

hvor de skal komponere deres egen elektroniske musik. 

 

Mål:  Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i digitale medier 

 Eleven kan bearbejde musik digitalt 

 Eleven har viden om digitale teknikker til at bearbejde musik   

  

Uge 42 Efterårsferie 

 

 

 

 



Uge 43-45 Tro, håb og hornmusik 

 

Eleverne oplever musik og klassiske instrumenter fra et anderledes miljø og arbejder med forståelse 

for musikkens funktion i forskellige sammenhænge. 

 

Mål: Eleven kan lytte opmærksomt til musik fra forskellige genrer 

 Eleven har viden om sammenhæng mellem musikgenre og lytteadfærd 

 Eleven kan analysere musikkens funktion og virkning 

 Eleven har viden om musikkens funktioner i sociale og kulturelle           

 sammenhænge 

 

Uge 46 Emneuge 

 

 

Uge 47-51 Sang og sammenspil til kirken 

Der arbejdes med korsang med enkle over- og understemmer samt sammenspil som skal vises i 

kirken inden juleferien. 

 

Mål: Eleven kan synge med god intonation og klang og har viden herom 

Eleven kan holde en enkel over- eller understemme og har viden om enkel  

flerstemmighed i kor. 

Eleven kan anvende musikinstrumenter i sammenspil 

 

 

Uge 52-53 Juleferie 

 

Uge 1-6 Musikhistorie (EMNEUGE uge 4) 

Eleverne arbejder med genrer, stilarter og de kulturer, de er opstået i. De får desuden viden om de 

første instrumenter, noder og moderne teknologi. 

 

Mål:  Eleven kan beskrive træk ved musik fra musikhistoriske perioder. 

Eleven har viden om perioder og fagord og begreber i musikhistorien 

 Eleven kan samtale om musik som kunstnerisk udtryk og som vare  

 

Uge 7 Vinterferie 

 

Uge 8-11 Improvisation  

Der arbejdes med improvisation, både på instrumenter og med stemmen. 

 

Mål:  Eleven kan synge i mikrofon 

  Eleven har viden om mikrofonsang. 

  Eleven kan improvisere i musikalske forløb 

  Eleven har viden om opbygning i musikalsk improvisation 

 

Uge 12+13: Emneuge og påskeferie 

 

 



 

Uge 14-19: Analyse og kendskab til nyere klassisk musik (uge 16 forestilling) 

Forløb om Per Nørgårds kanoniserede 3. symfoni. Der fokuseres på uendelighedsrækken, som 

udgør den grundlæggende musikalske byggesten i værket. Uendelighedsrækken reduceres til 

trommerytmer, som eleverne kan arbejde med at udregne og spille. 

 

Mål: Eleven kan udpege og navngive grundelementer i opbygningen af musikstykker 

 Eleven har viden om tema og motiv 

 Eleven kan beskrive elementære formforløb i korte musikstykker og har viden om 

centrale fagord og begreber 

 

Uge 20-26: Underlægningsmusik (EMNEUGE, uge 24) 

Eleverne arbejder med at udvikle bevidsthed om musikkens følelsesmæssige udtryk. I forløbet tages 

afsæt i et konkret stykke musik, som analyseres og opdeles. Musikken redigeres, så den 

underbygger en fortælling, og der produceres en færdig lydfil.  

 
*Der samarbejdes med dansk (6. klasse), hvor de i samme periode arbejder med fortællende tekster. 

*Der samarbejdes med dansk (5. klasse), hvor de i musik arbejder med at lave underlægningsmusik til deres egne digte 

til emnet i dansk ”Danmark i ord og billeder” 

 

 

Mål:  Eleven har viden om musik som kunstnerisk udtryk og forbrugsvare 

 Eleven har viden om enkel musikstykkers formål og struktur og instrumenter og 

digitale mediers udtryksmuligheder. 

 Eleven kan bearbejde musik digitalt og har viden om digitale teknikker til at bearbejde 

musik 

 Eleven kan analysere musikkens funktion og virkning 

 

 


