
Musik

Formål
Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe
sig i sang, musik og bevægelse og til at udtrykke sig på disse områder.
Gennem aktiv og praktisk beskæftigelse med musik gives eleverne muligheder, der kan glæde og
skabe nysgerrighed for hele livet.
Undervisningen skal øge elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab samt medvirke
til udvikling af deres koncentration og motorik.
Med udgangspunkt i dansk musiktradition skal undervisningen gennem oplevelse og fællesskab
give eleverne forståelse for musik som en del af kulturlivet, sådan at der gennem musikkens 
mangfoldighed
åbnes tilgang til kulturlivets mange sider, også som det udfoldes i andre lande med andre
musiktraditioner.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Musikundervisningen tager sit udgangspunkt i elevernes arbejde med at forstå og gengive musik.
Eleverne skal nå til en forståelse af sammenhængen mellem teknologi og musikudbud i dagens
samfund såvel som i andre historiske perioder. Samtidig skal eleverne nå til en erkendelse af den
brydning, der ligger mellem klassisk musik, pop og subkultur.
Der arbejdes med fire hovedområde: sang, instrumentalspil, bevægelse og musiklære, som i videst
muligt omfang integreres i de enkelte undervisningsaktiviteter.
Sang
I undervisningen indgår et bredt repertoire af først og fremmest danske sange af såvel ældre som
nyere dato. I de ældre klasser arbejdes der endvidere med udenlandske sange. Til enhver sang kan
der knyttes en god fortælling.
En vigtig del af sangundervisningen, gives gennem skolens morgensang. Hvor vi tilstræber at eleverne 
lærer et stort antal danske sange.

Instrumentalspil
I undervisningen inddrages relevante instrumenter. Eleverne skal have kendskab til forskellige 
instrumentgruppers klanglige og tekniske muligheder og forskelligheder.
Centralt i arbejdet står:
Udvikling af puls- og rytmefornemmelse, der oparbejdes gennem brug af slagtøj og bevægelse.
Udvikling af og forståelse for melodispil gennem brug af stavspil og enkle melodiinstrumenter som
fløjte og klaver.
Udvikling og forståelse af harmonisk opbygning gennem brug af akustiske og elektriske strenge-og
tangentinstrumenter.
Bevægelse
Med henblik på at udvikle elevernes erkendelse af musikalsk puls, form og udtryk arbejdes der med
gamle og nye sanglege, traditionelle danske og udenlandske danse. Der arbejdes endvidere med fri
bevægelse og dramatisering. Danse og sanglege forsøges sat ind i deres kulturhistoriske sammenhæng.



Musiklære
Eleverne skal gennem arbejdet med musiklære gøre erfaringer med musikkens opbygning. Derigennem
kvalificeres deres oplevelser af musikken, og de får skærpet deres evne til at lytte koncentreret,
aktivt og kritisk. Gennem arbejdet med både teori og samtaler om musik opbygges et fælles sprog
om musik, der giver mulighed for en fælles forståelsesramme. Centralt står også sammenhængen
mellem fortælling og musik, da begge udvikler både fantasien og oplevelsen af og med det musiske
sprog.
Undervisnings praksis
I børnehaveklassen og 1. Klasse gives musikundervisningen som en kombination af musik og idræt 
under betegnelsen ”Musik og bevægelse”. Her fokuseres især på puls og rytmisk fornemmelse samt 
kropslig forståelse. 
I 2. Klasse gives musikundervisningen som blokfløjteundervisning stadig kombineret med bevægelse 
og pulslege.  Her tilstæbes især at eleverne får et nodekendskab, således at de kan orientere sig 
musikalsk ved hjælp af lette noder. 
Fra 3. Klasse og op ad gives musikundervisningen især som sammenspils- og 
instrumentalundervisning. 
Yderligere tilstræbes det at vi bruger musik i skolens tematiske emneundervisningsforløb samt i vores 
dramaemneperioder.
Slutmål
Eleverne skal, når de forlader Gudenådalens friskole, kunne udtrykke sig ved hjælp af musik og sang, 
som et naturlig værktøj. Vi tilstræber desuden at eleverne lærer mindst 100 sange. 


