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Lærer: Mette og Jannie     

Forord til Musik – 5. Klasse 

Trinmål for faget musik efter 6. klasse:  
Musikudøvelse  
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem 
i stand til at  
  • deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse � 
  • synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer samt sange på andre sprog, først  
               og �fremmest engelsk, norsk og svensk � 
  • synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale såvel med som uden mikrofon � 
  • deltage i vokal flerstemmighed med opmærksomhed på det musikalske udtryk � 
  • anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i sammenspil � 
  • betjene musiklokalets tekniske udstyr � 
  • deltage i sammenspil i forskellige stilarter � 
  • være opmærksom på det musikalske udtryk i sammenspillet � 
  • bruge notation som støtte for musikudøvelsen � 
  • deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer. � 
Musikalsk skaben � 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der     
            sætter dem i stand til at � 
  • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder computer, i skabende  
              musikalsk arbejde � 
  • skabe lydforløb med udgangspunkt i fortællinger, tekster eller billedforløb � 
  • udføre improvisation over en fastlagt akkordfølge � 
  • skabe enkle melodier eller små musikstykker ved hjælp af computer � 
  • arrangere musik ud fra eksperimenter og drøftelser. � 
Musikforståelse � 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter de I 

stand til at � 
  • lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forskellige genrer og stilarter � 
  • lytte til levende, professionelt fremført musik med forståelse for koncertsituationen � 
  • fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer � 
  •  lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forskellige genrer og stilarter � � 
  • anvende enkle akkordmønstre efter anvisning � 
  • anvende notation som hjælp til at få overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke   
              med �flere stemmer � 
  • gøre rede for forskellige instrumenters virkemåde og deres rolle i sammenspilsrelationer � 
  • identificere vigtige træk ved musik fra udvalgte perioder i den vesterlandske musikkultur og  
               vise �kendskab til nogle centrale musikhistoriske skikkelser � 
  • vise kendskab til musik fra andre kulturer � 
  • samtale om musikkens funktion og virkning som samlende, stemningsskabende,  

   opildnende og ma�nipulerende � 
  • samtale om, hvordan musik optræder både som kunstnerisk udtryk og som vare. � 
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________________________________________________________________________________________________________ 

De	frie	grundskoler	skal	stå	mål	med,	hvad	der	almindeligvis	kræves	i	folkeskolen,	jf.	Lov	om	friskoler	og	private	grundskoler,	
lovbekendtgørelse	nr.	786	af	15/06-2015.		

Undervisningsplaner	herunder	slutmål	og	trinmål	for	fag	på	Den	Nye	Friskole	tager	udgangspunkt	i	Fælles	Mål	under	
Undervisningsministeriet.	Der	henvises	i	øvrigt	til	nedenstående	link	(find	fag	samt	klasse):	

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Alfabetisk	

I	alle	fag	inddrages	skolens	værdigrundlag	med	dens	temaer	samt	målsætningen	om	”Why”-tilgangen	i	alle	meningsfulde	
sammenhænge.	
	

	

	

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer 

33-
36	

Opstart	–	vi	starter	med	at		

synge	et	par	sange.	

Musiklytning	

Musikforståelse: 
Lytte 
opmærksomt og 
med forståelse 
for stemninger i 
musik	
	

Arbejde	med	

forforståelse	for	

underlægningsmusikkens	

betydning	for	

stemninger.	(eleverne	er	

samlede)	

Eksemplariske	

filmklip.	

	

37	 Featureuge	TEAMBUILDING	

38	-
41	

	

Stemningsskabende	

musik/underlægningsmusik	

Musikalsk skaben: 
Arrangere musik 
ud fra 
eksperimenter og 
drøftelser. �	
Skabe lydforløb 
med udgangspunkt 
i fortællinger, 
tekster eller 
billedforløb	

Arbejde i grupper og 
fremlægge for hinanden 
(proces og produkt). 
	

Computere	og	

musikinstrumenter.	

42	 Efterårsferie	

43	–	
44	

	

Stemningsskabende	musik	

fortsat….	

	 	 	

45-
46	

Ønskekoncert	fra	

sangbogen	

Musikudøvelse:	

Deltage	i	
fællessang	og	
fællesskab	
	

Alle	elever	sammen	 Dansk	sang	
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47-
48	

Featureuge	TEATER	

49	–	
51	

	

Julesange	og	kor	–	2-

stemmig	

	Musikudøvelse	

og	musikalsk	

skaben:	

Fastholde	en	
stemme	
Lytte	til	hinanden	
Synge	med	
korrekt	
intonation	

Der	bliver	evt.	øvet	hver	

for	sig	–	afslutningsvis	

fælles	

	

52	 Juleferie	

1	–	5	

	

Nodelære		 Musikforståelse:	

Kende	
nodeværdier	
Kende	nodens	
navn	

Eleverne	bliver	delt	i	2	

hold,	hvor	de	skiftevis	

har	teori	og	praksis	

Kompendium	med	

noder	og	værdier	

Keyboard	

6	 Featureuge		LEGO	HOUSE	

7	 Vinterferie	

8	–	
15	

	

Sammenspil	 	Musikalsk	

skaben	

Musikudøvelse:	

Kan	lytte	til	
hinanden	
Kan	spille	på	et	
instrument	eller	
synge	i	en	
mikrofon	
	

	

	

Peter	Riis´	

materialer	og	

instrumenterne	i	

musiklokalet	

16	 PÅSKEFERIE	

17-
18	

Sammenspil	fortsat….	 	 	 	

19	 Featureuge	EUROVISION	

20	–	
26	

	

Skolestomp	 Musikudøvelse,	

musikforståelse	

og	musikalsk	

skaben:	

Kan	holde	en	
rytme	
Kan	forskellige	
rytmer	
Kan	selv	lave	en	
rytme	

	 	

	

Med	forbehold	for	ændringer	i	løbet	af	skoleåret	(fx	grundet	spændende	tilbud	i	faget/til	klassen,	aktualitet/nyheder	og	lign.)	
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