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Musikfaget er anderledes end andre fag. En stor del af faget handler om dygtiggørelse og opøvelse 
af færdigheder. Den slags tager tid og mange gentagelser. Det er vigtigt, at disse discipliner konstant 
plejes.

Derfor er det naturligt, at man som musiklærer har flere forskellige dele af faget kørende samtidig. Det 
nytter ikke noget at lave et 6 ugers forløb i musikhistorie, og så samtidig holde pause fra sammenspil, 
sang, hørelære m.m. Så mister I de færdigheder I har opøvet.

Del dine timer op
Det er en god ide at dele dine timer op, for at skabe plads til behovet for både at spille, synge, øve og 
lære i hver time. Når dette er sagt, så vil der naturligvis være timer, hvor dette ikke er muligt eller timer, 
hvor I lader jer rive med og bruger al tiden på et emne – det er også en del af musikkens natur.

Nedenfor ser du et forslag til opdeling af dine timer. Tidsplanen er stram og uden pauser, det er op til 
dig at lægge dem, når det passer jer.

15 min 

Opvarmning, sang, teori, 
hørelære

Denne blok har en samlende  
funktion. Holdet mødes og 
siger pænt goddag. 

I synger en sang og sluttelig 
øver det I er i gang med at 
dygtiggøre jer i, sådan holder I 
jeres færdigheder i hørelære, 
teori, flerstemmig sang ved 
lige.

Intro       Arbejdstid                       Outro

70. min 

Forløb + sammenspil

I denne blok skal I arbejde med sammenspil og 
det musikfagsforløb I er i gang med. 

Forløbet kan både være et af de store ”Rundt 
om” forløb eller indstudering af nye færdighe-
der i de små forløb.

Du bestemmer selv den tidsmæssige opdeling 
i denne blok. Den vil se meget forskelligt ud, alt 
efter:

•   Om I er i gang med et sammenspils- 
 nummer I har spillet et stykke tid eller i  
 skal i gang med noget nyt 

• Hvilken del af et stort forløb I er i gang  
 med. Nogle er tidskrævende og andre  
 mere enkle.

• Om I er i gang med én af de kreative  
 opgaver, sangskrivning, komposition og  
 arrangement, der kræver fordybelse

Der vil også være gange, hvor du vælger kun at 
beskæftige dig med én af delene. Men husk, at 
det er vigtigt at berøre sammenspil i de fleste 
uger. Hvis du bruger tid på at oplære dine ele-
ver i opsætning af gearet, stemning af instru-
menter etc, vil du opdage at sammenspil i bare 
25 minutter, også giver mening.

5 min

Oprydning og opsamling 
på dagens undervisning. 

https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/
https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/
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Hvad skal/kan jeg nå på et skoleår?
Det er vigtigt, at du kommer omkring de bindende kompetencemål og der er også meget vigtigt, at du 
og eleverne kan føle jer trygge ved eksamen. Derudover skal man naturligvis også forholde sig til de 
vejledende færdigheds- og vidensområder og -mål. Det er mange ting på én gang.

Men der er godt nyt. Musik er en harmonisk og sammenhængende størrelse og det der er udtrykt i 
svære sætninger og paragraffer på EMU, giver heldigvis fint mening i musikkens praktiske væsen. 

Indhold på et år  
Vi vil foreslå dig at du bygger din undervisning op omkring 3-4 store ”Rundt om forløb” og samtidig 
kører sammenspil, teori, hørelære, rytmik, sang, musikoplevelser m.m. På den måde når du hele vejen 
rundt om valgfaget. Nedenfor kan du konkret se, hvor du får sat flueben, når du bruger vores store 
forløb. 

Udover at bruge materialet her på portalen, er er det en god ide;
 • at synge fra diverse sangbøger fx højskolesangbogen, så I kommer godt rundt i den   
  danske sangskat og får sunget en masse skønne sange, årstidssange, salmer osv. 
 • at tage på ekskursioner 

Rundt om Cuba & cubansk musik
6-8 ugers forløb

• Grej- og gear
• Sammenspil/kor
• Performance
• Sangskrivning/komposition/arrangement
• Musikhistorie

Store forløb:                                                Mål:

Sang, spil fremførelse,
Sangskrivning, digital produktion, 
musikoplevelse, musikliv, musikhistorie, 
musikudstyr, musikanalyse, komposition 
og arrangement

Sang, spil
fremførelse,
Sangskrivning, digital produktion, 
musikoplevelse, musikliv, musikhistorie, 
musikudstyr, musikanalyse, komposition 
og arrangement

Rundt om Grunge
6-8 ugers forløb

• Grej- og gear
• Sammenspil/kor
• Analyse
• Performance
• Sangskrivning/komposition/arrangement
• Musikhistorie

https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/
https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/oevrige-sammenspil-kor-arr/
https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/teori-og-hoerelaere-7-8-klasse-valgfag/
https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/teori-og-hoerelaere-7-8-klasse-valgfag/
https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/cuba-og-cubansk-musik/
https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/rundt-om-grunge/
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Samtidig og indimellem de store ”Rundt om” forløb, kører I; 

  • Masser af sammenspil
 • Teori, hørelære, rytmik i den mængde, der passer til elevernes behov og kunnen. 
 • Fælles sange
 • Ekskursioner

God fornøjelse!

Rundt om Improvisation
3-4 ugers forløb

• Grej- og gear
• Lær at improvisere
• Lær at improvisere, sammenspil
• Hvad er improvisation?

Store forløb:                                                Mål:

Sang, spil,
fremførelse,
musikoplevelse, musikudstyr, musikana-
lyse, musikhistorie

Sang, spil,
fremførelse,
Sangskrivning, digital produktion, musi-
koplevelse, musikliv, musikudstyr, musi-
kanalyse, komposition og arrangement

Rundt om Shotgun
3-6 ugers forløb 

• Grej- og gear
• Sammenspil/kor
• Analyse
• Performance
• Sangskrivning/komposition/arrangement

https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/oevrige-sammenspil-kor-arr/
https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/teori-og-hoerelaere-7-8-klasse-valgfag/
https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/teori-og-hoerelaere-7-8-klasse-valgfag/
https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/rundt-om-improvisation/
https://www.spil-smart.dk/vare-kategori/7-8-klasse-valgfag/rundt-om-shotgun-3-6-ugers-forloeb/

