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Undervisningsplan – 3. klasse Musik. 
 

Emne Yellow Submarine 

Tema  Regnbuehavet 

Fag  Musik 

Klasse  3.klasse 

 

Formål  

”Yellow Submarine” er en animationsfilm skabt af The Beatles med afsæt i såvel en fortælling som 

sange/musik, der understøtter handlingen og budskabet. Det handler således også om udenlandsk 

musiktradition fx mht. engelsk sprog, rock, 60’rnes musikopbrud og andre kulturers musikkultur. 

Børnene skal i musik-timerne opleve såvel numrene fra filmen som andre værker, der såvel uddyber som 

supplerer dem. Ligesom de skal lære at udtrykke oplevelsen i såvel ord som bevægelse, farver mm.   

I forbindelse med at vi synger danske sange fortælles noget om såvel komponist, tekstforfatter, situationen 

den er skrevet i som hvad sangen handler om, så børnene også får en kulturhistorisk tilgang til sang og 

musik – og oplevelsen af det. Børnenes udøvelse af numrene handler både om at bruge stemmer, kroppen 

og instrumenter. 

Sangvalg tager også afsæt i temaet på Mellem trin ”Tidenshav”. Vi vil således synge/spille sange, der 

handler om vand, hav, fisk o.l. 

Kernestoffet har fokus på nodelære, puls, kropslig bevidsthed, når vi synger og spiller er vi sammen/del af 

noget større. 

 

Faglige mål 
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Bøde kompetencer  

Forandring    

- tilpasse sig fleksibelt 

- reflektere 

- leve sig ind i en situation/musikken 

- involvere sig 
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- placere sig selv i et ”indre” forhold til andre mennesker, man spiller sammen med 

- formidle egne følelser 

- åbenhed 

 

Læring 

- åbenhed overfor læring 

 

Relation 

- interesseudvikling 

Mening 

- tillid til egne muligheder for at klare sig 

- indfølingsevne 

- selvtillid og mod 

 

Struktur 

Struktur for musiktimer vil typisk være: 

Opstart fælles i klassen, går i musiklokalet 

Opvarmning af stemmer og krop 

Sange og sanglege 

Sammenspil/instrumentallære 

Musiklyt /musikhistorie 

Teori/hørelære 

Evaluering 

 

Værdsættelse og evaluering 

Der er en flydende evaluering undervejs i musik-udøvelsen, så der kan justeres.  

Dertil kommer børnenes eget udtryk, når det fx lykkedes af synge og spille sammen. 

Der værdsættes og evalueres fælles i afslutningen af hvert modul. 

 


