
 

 

  
Læreplan – Lene Fogsgaard  
  
  

Faglighed  Kreativitet  Fordybelse  Udvikling  
Elevens faglige udvikling og indsigt 
i begrebet ”musik” som helhed  

At kunne tænke ud af boksen og 
turde tage chancer  

At dykke helt ned i et stof  Menneskelig, socialt, individuelt  

De redskaber jeg benytter i min 
undervisning for at understøtte 
kerneværdien “Faglighed” er fx 
følgende:  
  
Mine elever bliver bedt om at lytte til 
musik de skal spille, og gerne til 
forskellige indspilninger og 
forskellige kunstnere, da de så får 
indblik i at musik fortolkes på 
forskellig vis. Vi lytter også til 
sangen sammen i timen.   

Mine elever får tekniske og 
musikalske udfordringer, alt efter 
deres niveau. Og nogle gange for 
de en stor udfordring, og andre 
gange noget der er for let, for at 
give dem forskellige oplevelser.  
    

De redskaber jeg benytter i min 
undervisning for at understøtte 
kerneværdien “Kreativitet” er fx 
følgende:  
  

  Mine elever lærer at lave deres egne 
melodier og at improvisere for at få 
mere ejerskab, og for ikke altid kun at 
spille andres musik.  

  Mine elever bliver opfordret til at lave 
egne akkord sange, for at få mere 
ejerskab og for ikke altid kun at spille 
andres sange.  

  Mine elever er selv med til at 
bestemme og finde ud af at musik kan 
spilles og fraseres på forskellig  
vis, og at man ofte ikke spiller et 
stykke musik på samme måde hver 
gang.  
  

De redskaber jeg benytter i min 
undervisning for at understøtte 
kerneværdien “Fordybelse” er fx 
følgende:  

     
  Mine elever lærer at spille musikken 

udenad, da det er en rigtig sund proces, 
og gerne giver et andet overskud både 
teknisk og musikalsk.  

  Mine elever er selv med til at vælge hvad 
de vil spille, og jeg hjælper dem med at 
lære det de selv ønsker, da de ofte er  
mere motiverede, når det er noget de 
selv brænder for.    

 Mine elever får ro og tid til at løse 
forskellige tekniske eller musikalske 
udfordringer, og vi spiller gerne det 
samme stykke musik i flere uger, hvis 
interessen og udholdenheden tillader 
det.  
  

De redskaber jeg benytter i min 
undervisning for at understøtte 
kerneværdien “Udvikling” er fx følgende:  

   
Jeg snakker en del med mine elever og 
viser en naturlig interesse for dem som  
mennesker og hvad de ellers 
interesserer sig for. Den viden jeg får 
om dem, kan jeg bedre bruge til at 
forklare både tekniske og musikalske 
udfordringer. Jeg bruger derfor 
referencer som de bedre kan forholde 
sig til.   

Mine elever bliver opfordret til at deltage i 
koncerter og sammenspil for at give 
dem sammenhold, og for at vise at 
individet bidrager til fællesskabet. Og for 
at de forhåbentlig kan inspirere 
hinanden.  
  

 


