
Årsplan musik 2017/2018 
- i 0. klasse 

 

Musiktimerne vil året igennem være opbygget af følgende struktur: 

 

Startsang  Vi synger goddag til hinanden 😊 

 

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

  

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

 

Arbejdsområde  Rim og remser, sammenspil, musiklytning 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. 

 

Farvelsang  Vi synger farvel 😊 

 

Uge 33-37 Musik og musiklokalet 

En introduktion til musik. Hvordan ser musiklokalet ud og hvad indeholder musiklokalet? Eleverne 

lærer blandt andet gennem sange, hvordan de forskellige ting i musiklokalet lyder, samt hvordan vi 

færdes i musiklokalet? Eleverne lærer desuden goddag- og farvelsangen.  

 

Uge 38-41 Puls, rytme og percussioninstrumenter 

Vi arbejder med pulsfornemmelse, enkle rytmer og stifter bekendtskab med musiklokalets 

percussioninstrumenter. Desuden spiller vi på percussioninstrumenter til et nummer. 

 

Mål: Eleven har viden om puls og periode 

 Eleven kan anvende percussion som ledsagelse til leg og sang 

 Eleven har viden om spilleteknik på percussioninstrumenter 

 Eleven kan genkende klangen af og navngive forskellige typer af instrumenter 

  

  

Uge 42 Efterårsferie 

 

 

Uge 43-45 Sang og leg i musik 

Der er fokus på forskellige sange med tilhørende lege og fagter 

 

Mål:   Eleven kan synge med på nye sange 

   Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege 



  Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik 

Uge 46 Emneuge 

 

 

Uge 47-51 Kan du få øre på musikken? 

Vi arbejder aktivt med lytning og klassisk musik. 

 

Mål: Eleven kan lytte opmærksomt til musik 

 Eleven har viden om aktiv lytning 

 

 

Uge 52-53 Juleferie 

 

Uge 1-6 Sammenspil (emneuge uge 4) 

Vi spiller på instrumenter og synger i mikrofon. 

 

Solen brænder rød og hed + Solen stiger 

 

Mål:  Eleven kan deltage i enkelt sammenspil 

Eleven har viden om rytmiske og melodiske figurer 

Eleven har viden om tempo og udtryk 

Eleven har viden om forskellige typer af instrumenter 

 

Uge 7 Vinterferie 

 

Uge 8-11 Sang og kazoo 

 

Vi arbejder med stemmen, herunder korsang og stumsang, og vi prøver kræfter med kazoos. 

 

Mål: Eleven har viden om stemmebrug 

 Eleven har viden om puls og periode 

 Eleven kan synge efter musikalske anvisninger 

 

Uge 12+13: Emneuge og påskeferie 

 

 

 

Uge 14-19: Rim, remser og improvisation (forestilling uge 16) 

 

Eleverne arbejder med rim og remser, herunder rytmisk improvisation både med krop og stemme. 

Desuden skal de prøve kræfter med bodypercussion.  

 

Mål:  Eleven kan fremsige rim og remser udtryksfuldt 

 Eleven har viden om tekst og rytme i rim og remser 

 Eleven kan skabe lydillustrationer med krop og stemme 

 

Uge 20-26: Boomwhackers (emneuge uge 24) 



Vi arbejder med toner og boomwhackers. Eleverne prøver kræfter med de sjove instrumenter, hvor 

det kræver koncentration og samarbejde at få det til at lyde af noget. 

 

Mål:  Eleven har viden om forskellige typer af instrumenter  

 Eleven har viden om tempo og udtryk 

 Eleven kan deltage i enkelt sammenspil 

  

 

 


