
                                                              Evaluering 6 kl musik 

            Undervisningsplan musik 6.klasse 16/17 

                                                                            Musik  

                                                                     We are all mad 

 

Vi skal arbejde med, musikanalyse, musik begreber, form, stemninger og dynamik. Vi arbejder ud fra the 

Beatles album Stg. Pepper fra 1967 med fokus på nummeret Lucy in the sky som. Målet er at børnene får 

nogle redskaber så de kan begynde at opleve musikken tre dimensionalt, og tale varieret om og ind et 

musikstykke samt give viden om sammenhænge og strukture. Vi tager udgangspunkt i en gymnasies 

eksamensopgave, netop en analyse af Lucy in the sky som vi gennemgår sammen, og i fællesskab laver en 

analysemodel som 6 klasse kan anvende resten af året på selvvalgte stykker musik, som fremlægges for 

klassen.   Kerne stof mål og evaluering findes nederst i rubrikken om musik/lyt. Overstreget med gult  

 

Klappes rytmer i 3/4  

 

 

 

 

 

 



Vers/intro synges med guitar akk. 

 

 

     Alle lære at spille forspillet på marimba med den nedadgående basgang i grupper 

                                  ’ 

                              Hver især spiller fælles for klassen det de har nået af melodien 

                            



Analyse arbejde: 

Der lyttes og tælles takter                      Sangen synges i kor                            Der danse til Lucy in the sky 

                

Form A.B,C stykker findes, taktarts skift mellem 3/4 og 4/4 lokaliseres. 

                                  

 



Fælles evaluering efter hver time 

 

Evaluerings skema 2 gange årligt med afsæt i fællesmål mm. 

                                            

 

 

 



Jeg henviser til disse links fra sommerkoncerterne forgående år hvis et klart billede af musikundervisningen, 

resultater og indhold ønskes.    

https://www.youtube.com/watch?v=cNAI_3mnsdo 

https://www.youtube.com/watch?v=P-vdWpNWDNM 

 

6. klasse 

Emne opgaver Kerne stof Tværfaglige 

mål/relevans 

Personlige/sociale 

mål 

Mål 

kor Synge nye og 

gamle sange 

Sange på 

andre sprog. 

 

.  

Flerstemmig sang 

Kanons. 

Tonalitetsfornemmelse 

Stemmetræning 

Klang 

Intonation 

Teknik 

 

Sprog 

undervisning 

Læsning 

 

Modtage en fælles 

besked. Modtage 

præcis instruktion. 

Se sig selv som et 

vigtigt led i en 

større 

sammenhæng.  

Det gode arbejde. 

Øve sig 

Nå et mål 

Fordybelse 

At klassen fungere 

som et ”skole” kor. 

Sang glæde  

Bredt udvalg af 

stilarter. Fælles 

evaluering efter 

hvert modul 

Sang, spil og 

 bevægelse 

Synge, 

spille/klappe 

og danse på 

samme tid. 

(Udvidet 

sanglege) 

Afrikansk dans 

og trommespil 

Puls fornemmelse 

Koordination 

Rytmik 

Kropslig bevidsthed 

Tonalitet  

improvisation 

Læsning. 

Skrivning 

Modtage en fælles 

besked. 

 Modtage præcis 

instruktion. Se sig 

selv som et vigtigt 

led i en større 

sammenhæng.  

Det gode arbejde. 

Øve sig 

Nå et mål 

Fordybelse 

At det enkelte barn 

får en musikalsk og 

kropslig bevidsthed 

Giver barnet mulig 

for at får indflydelse 

på musikalsk udtryk.  

musikglæde 

Fælles evaluering 

efter hvert modul 

 

Teori/hørelære Arbejde med 

teori i små 

kurser og lege. 

Computer 

programmer.  

Imitation 

Notation 

Intervaller 

Skalaer 

Klange 

Tonalitets 

fornemmelse 

Node læsning 

Matematik Modtage en fælles 

besked.  

Modtage præcis 

instruktion. 

Det gode arbejde. 

Øve sig 

Fordybelse 

At det enkelte barnet 

får forståelse for den 

teoretiske side af 

musik, samt danne 

sig et overblik og 

færdigheder der 

kan/skal anvendes i 

Musikudøvelse 

generelt. 

 Giver barnet mulig 

for at får indflydelse 

på musikalsk udtryk. 

https://www.youtube.com/watch?v=cNAI_3mnsdo
https://www.youtube.com/watch?v=P-vdWpNWDNM


Rytme 

læsning/gengivelse 

Dynamik 

Lytte 

 

 

 

Fælles evaluering 

efter hvert modul 

Instrumentalundervisning. 

(Kurser) 

Guitar, bas, 

slagtøj, 

Marimba 

klaver, 

trommesæt, 

solosang, 

blokfløjte 

 

 

Teknik 

Puls fornemmelse 

Koordination 

Rytmik 

Kropslig bevidsthed  

Imitation 

Notation 

Intervaller 

Skalaer 

Klange 

Tonalitets 

fornemmelse 

Node læsning 

Rytme 

læsning/gengivelse 

Dynamik 

Sammenspil 

Det gode arbejde 

Øve sig 

 

ingen Modtage en fælles 

besked. Modtage 

præcis instruktion. 

Se sig selv som et 

vigtigt led i en 

større 

sammenhæng.  

Det gode arbejde. 

Øve sig 

Nå et mål 

Fordybelse 

At det enkelte 

barnet, på et grund 

nive får færdigheder, 

på de enkelte 

instrumenter, der 

kan anvendes i 

sammenspil, eller 

videre udvikles. 

Musikglæde  

Fremfører det 

tillærte  for et 

publikum. Giver 

barnet mulig for at 

får indflydelse på 

musikalsk udtryk 

Fælles evaluering 

efter hvert modul 

 

 

Sammenspil Sammenspil 

på div. 

Instrumenter 

 

Teknik 

Sang. 

Puls fornemmelse 

Koordination 

Kropslig bevidsthed  

Imitation 

improvisation  

Skalaer 

Sprog 

undervisning 

Læsning. 

Matematik 

Skrivning 

 

Kan være 

numre der 

har relevans 

til emner. 

Modtage en fælles 

besked. Modtage 

præcis instruktion. 

Se sig selv som et 

vigtigt led i en 

større 

sammenhæng.  

Det gode arbejde. 

Øve sig 

Nå et mål 

Fremfører det 

tillærte for et 

publikum.  

Giver barnet mulig 

for at får indflydelse 

på musikalsk udtryk  

Indspilning af numre 

i computer program 

Musikglæde  

Fælles evaluering 



Klange 

Tonalitets 

fornemmelse 

Node læsning 

Rytme 

læsning/gengivelse 

Dynamik 

Sammenspil 

Det gode arbejde 

Øve sig 

 

Fordybelse efter hvert modul 

 

Musik lyt/historie 

 

Gennem 

fortælling, 

film klip/cd . 

Arbejde med 

computer  

Undersøgelse. 

 

Historie 

 stilarter  

Instrumenter 

Kan være 

numre, 

personer der 

har relevans 

til emner. Så 

som. Tid, land 

mm. 

Lytte  

Det gode arbejde. 

Fordybelse. 

At det enkelte barn 

opnår forståelse for 

indstrumemters 

lyd/klang og rolle. 

Opnå forståelse af 

musikken udvikling i 

historisk perspektiv 

 Stifte bekendtskab 

med betydningsfulde 

komponister og 

musikere.  Fælles 

evaluering efter 

hvert modul 

 

 

 

6. klasse 

5 min Opstart 

20min Kor 

10min Sang. spil og bevægelse 

10min Teori 

30min 

Sammenspil/instrumentallære  

10min Musiklytning/historie 

5 min  Evaluering 

Indhold: 

 

Kor: 

      1.    Stemmetræning 

      2.    Sange fra andre lande 

      3.    Lære nye og gamle sange 

      4.    Musikalsk sammenhørighed 

      5.    Flerstemmig sang 

      6.    Kanons 



. 

 

 Sang. spil og bevægelse 

1.   koordination 

2.   Rytmik 

3.   Imitation  

4.   Improvisation 

 

 Teori/hørelære: 

    1.    Intervaller 

    2.    Værk analyse 

    3.    Læse 16/dels og triol rytmer 

    4.    Tonal imitation 

 

Sammenspil/instrumentallære: 

1.    Guitar kursus  

2.    bas kursus 

3.    klaver/keyboard 

4.    Slagtøj. 

5.    Sammenspil div. Stilarter.  

    6.     Arbejde med musik på computer 

     

Musiklytning /musikhistorie 

 

1 Lære at lytte 

2 Lære om forskellige instrumenter og genkende 

deres lyd og rolle. 

3 Blive præsenteret for forskellige stilarter. 

4 Musikkens udvikling gennem historien 

      5 At stifte bekendtskab med nogle af      

         Musik personer gennem tiden    

 



  

 


