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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Alle områder dækker 
hele skoleåret og er 
udtryk for hele 
undervisningsforløbet 
fra børnehaveklasse til 5. 
klasse.  

   

Sange 
 

Et bredt udsnit af nye og 
gamle danske sange samt 
udenlandske, -især engelske 
sange med fundament i 
”Dansk Sang – Max”. 
Stigende sværhedsgrad efter 
alder/udvikling. I de mindste 
klasser bruges tegninger og 
bevægelser til at huske og 
udtrykke indholdet. 

Opbygning af et bredt sangrepertoire med løbende 
erkendelse af opbygning(form), karakter og udtryk såvel 
musikalsk som tekstmæssigt. Klang, dynamik, intonation 
og vejrtrækning. Indøvelse af evnen til at lytte og indgå i et 
fælles lydbillede. Sang som værktøj til at øge den sociale 
bevidsthed. 

Leg  Leg med sang og 
instrumenter. Historier og 
idéer med instrumenter, 
tegning og lyde som 
hovedelement. 
Hjemmelavede instrumenter. 

Brug af lyd og instrumenter til udvikling af fantasien. 
Hvordan laver man lyd og hvordan kan man genkende 
instrumenterne udfra lyden og udseendet.  

 Instrumentspil Percussion, klaver og guitar 
samt diverse medbragte 
instrumenter (violin, 
trommer, blæserinstrumenter 
osv). Tekstrytmer/remser 
oversat til 
rytmeinstrumenter. Klappe-
øvelser/figurer med samtidig 
puls i fødderne. Forenklet 
nodelære (toner, rytmenoder 
–og skemaer). Akkorder og 
becifring 

Træning af puls/rytme, periodefornemmelse og dynamik fra 
helt enkle figurer til mere komplicerede, polyrytmiske 
stykker. Improvisation og organiseret fremførelse.  

Korsang, klang og teori Løbende udvikling med 
flerstemmighed og kanons. 
Sideløbende øvning og 
kendskab til noder og 
tonernes placering. 
Rytmelære. Bevidstgørelse 
via solmisation (do-re-mi). 
Dur/mol. Harmoni og 
disharmoni 

Evnen til at indgå i en samlet klang/helhed – herunder at 
kunne formidle og gengive en fælles musikalsk oplevelse 
og stemning med klang, tekst og dynamik. Lære at forstå 
vigtigheden af koncentration og selvdisciplin som vej ind til 
store, fælles og individuelle musikalske oplevelser. 
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Musiklytning og 
musikhistorie 

Musik fra hele verden. 
Instrumentgenkendelse. 
Symfoniorkestret og 
rock/jazz-bandet´s 
opbygning og de forskellige 
instrumenters lyd, klang og 
betydning for helheden. 
Elektrisk og akkustisk 
musik. Synthesizere og 
naturlige lyde. I de mindste 
klasser ”musiktegneserie” til 
forskellige musikeksempler. 
Løbende gennemgang 
(forenklet) af musikhistorien 
via en musikalsk tidsrejse. 

Udbygge evnen til at lytte og genkende musikken og 
instrumenterne og heraf styrke den musikalske oplevelse. 
Koncentration og fordybelse. Musikkens rolle i verden. 
Musikkens betydning for humør og følelsesliv.  

 

 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


