
Musik
Mål for musik efter 6. klassetrin

Musikudøvelse
Målet med undervisningen er, at eleverne kan

• deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse 
• synge 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 
• synge flerstemmigt 
• 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
Målet med undervisningen er, at eleverne kan

• bruge 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
Målet med undervisningen er, at eleverne kan

• 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 
• gøre rede for form og stemning i musikstykker i forbindelse med udøvelse og lytning 
• spille enkle akkordmønstre efter anvisning 
• anvende notation 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 
• tale om musikkens funktion og virkning som samlende, stemningsskabende, opildnende og 

manipulerende 



• tale om, hvordan musik optræder både som kunstnerisk udtryk og som vare.

Musikken i det daglige

På Midtdjurs Friskole indgår musikken som en naturlig del af skolens daglige liv. 

Morgensang:
Udover musiktimer på skemaet for 0.-5. klasse har vi hver dag morgensang, hvor vi synger sange 
der passer til årstid, evt. højtider og/eller det emne, morgensamlingen handler om. Nogle gange 
spiller eleverne selv til morgensangen

Tværfaglighed:
Musikken tænkes ind i de andre fag, hvor det passer naturligt ind. F.eks. som sanglege, rim og 
remser i sprogfagene. Det kan også være som lydillustrationer til en historie i dansk, en snak om 
musikkens betydning i en film eller andet. Nogle gange figurerer det også som et separat 
værkstedsfag.

Teater:
Skolens årlige teaterforestilling indeholder også altid musik; det være sig sang, dans, sammenspil 
og solospil.

Sangens dag:
I foråret afholdes sangens dag, hvor der hvert år fokuseres på forskellige aspekter af sang og musik.

Valgfag:
Elever fra skolens ældste klasser har desuden mulighed for at vælge musik som valgfag, hvor fokus 
er på sammenspil.
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