
Årsplan for faget Musik i 1., 2., 3. og 4. klasse, 2017/18  
 
Emner: 
 

Mål:  Oplevelser og materialer:  Arbejdsformer, metoder 
og evaluering: 

Musikudøvelse 
Sang 
Sangteknik 
Fællesdans 
Sammenspil 

Eleverne  
● Deltager aktivt i musikalsk fællesskab. 
● Synger med på forskellige typer af sange 

og salmer, samt få viden om tekst, melodi 
og historie. 

● Synger med intonation og klang, også i 
tostemmig sang. 

● Afprøver sangteknikker og -dramatisering. 
● Deltager i fællesdans, samt bruger deres 

viden om rytme, form og dansetrin. 
● Spiller på instrumenter ud fra gehør og 

notation. 

Et genremæssigt bredt udvalg af danske og 
udenlandske sange. Kanons. Rytmiske og 
klassiske, gamle og nye. 
Folkedanse, nye og gamle sanglege.  
Sammenspil på akustiske og elektriske 
instrumenter. 
Spille på Boomwhackers (april-maj). 
Orkestre i mindre grupper. Fremvisning. 
“Syng og Spil” af Jesper Gilbert jespersen. 
“Musik i luften” af Susanne Hvitved og Inger 
Ubbersen. Nodebook.dk 
“Trommeleg” af Søren Hedegaard. 

Hver lektion starter med 
en musikalsk Icebreaker, 
stemmeopvarmning 
(stemmetræning og 
sangteknik) og/eller 
fællessang. 
 
Undervisningen 
tilrettelægges efter 
klassetrin og elevernes 
individuelle 
forudsætninger. 
http://www.emu.dk/modul/
vejledning-faget-musik  
 
Jvf. årsplanerne for dansk, 
billedkunst, engelsk og 
kristendom i 1.-2. kl. vil 
musik i 1.-2. kl. “spille 
sammen” med disse fag. 
 
Ligeledes for musik og 
kristendom i 3.-4. kl. 
 
Forbehold for ændringer! 
Gitte Grønne 
August 2017 

Musikalsk skaben 
Lydformning 
Komposition 
Improvisation 
Bevægelse 

Eleverne 
● Skaber lydillustrationer med stemme, 

instrumenter og it. 
● Skaber bevægelsesmønstre med sikker 

puls- og periodefornemmelse. 

Udgangspunkt i Else Marie Pades 
eksperimentering med reallyde. 
Udgangspunkt i John Cage partiturer. 
Calypso og Body Percussion 
Orkestre i mindre grupper. Fremvisning. 

Musikforståelse 
Musikoplevelse 
Instrumentkendskab 
Analyse 
Musikhistorie 

Eleverne 
● Lytter til musik og udtrykke sig analytisk og 

kreativt/musisk, ekspressivt og intuitivt. 
● Stifter bekendtskab med tangenter, noder 

og opbygning af dur- og mol akkorder på 
klaveret. 

● Stifter bekendtskab med el-bassens 
notation. 

● Analyserer et klassisk stykke musik. 
● Analyserer et rytmisk stykke musik. 

“Peer Gynt” af Edvard Grieg, norsk 
komponist (1843-1907). 
“De fire temperamenter” af Carl Nielsen, 
dansk komponist (1865-1931). 
http://www.symfoniorkestretsinstrumenter.dk/ 
Analyse af et klassisk og et rytmisk 
musikstykke. 
Udtrykke musik i ass. genre musisk/kreativt 
(billedkunstnerisk/dramatisk/kropsligt). 

 


