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Musikfaget er anderledes end andre fag. En del af faget handler om dygtiggørelse og opøvelse af færdigheder. Den 
slags kræver tid og mange gentagelser. Derfor er det naturligt, at man som musiklærer har flere forskellige dele af 
faget kørende samtidig. Det er naturligt i en time at lave forskellige ting, for eksempel: 

 - Synge sammen
 - Bevægelse
 - Rytmik
Nogle forløb – som for eksempel sammenspil – kan dog kræve så meget tid, at man ikke foretager sig andet i den 
time.

For indskolingen gælder, at eleverne skal introduceres til musik gennem lyd, billede, bevægelse, sang, møde med 
instrumenter m.m. Musikundervisningen i 1. klasse er ganske anderledes end 
undervisningen i 3. klasse, men en del materiale er velegnet til alle tre klassetrin i indskolingen.

I indskolingen vil man ofte arbejde med flere mindre forløb på samme tid og skifte mellem disse. Derfor er langt de 
fleste af vores forløb i indskolingsportalen ganske korte og fylder ikke en hel lektion ud. 
Det gælder om at have værktøjskassen fyldt op med forskellige gode, relevante, tillidsskabende, sjove, pædagogiske 
forløb og virkemidler, og det er vigtigt at aktiviteterne har et niveau, hvor alle kan være med.

Timerne bliver derfor ofte delt op, helt naturligt. En lektion i indskolingen kan for eksempel se således ud:

Hvad skal/kan jeg nå på et skoleår?
Du skal omkring fælles mål. Der er forskel på kravene til de forskellige klassetrin i indskolingen, men hvis du følger 
årsplanerne nedenfor, kommer du omkring kompetencemålene på alle klassetrin. Der ligger materiale i årsplaner-
ne til ca. 20-25 ugers undervisning, der er hermed plads til gentagelse af forløb, julesange, andre årstidssange og 
fordybelse i enkelte forløb. 
Nedenstående årsplan er fremstillet primo 2022. Der kommer løbende nyt materiale på portalen og årsplanen 
bliver løbende justeret.

1. klasse 

Du skal bruge din krop
1 uges forløb
Forløbet kan bruges som op-
varmning og gentages

Blæs slå og spil
2-3 ugers forløb

Forløb på Spil Smart Portalen:     Mål:   

Musikudøvelse
Sanglege og bevægelseslege
Musikalsk skaben
Improvisation, bevægelse

Musikforståelse
Musikoplevelse, instrumentkendskab

Hej og velkommen

En sang, sangleg eller an-
den enkel aktivitet, der sky-
der timen i gang og sporer 
eleverne ind på musik

Forløb/aktivitet 1

En bevægelsesaktivitet

Eller 

En sangaktivitet

Forløb/aktivitet 1
En aktivitet med instrumen-
ter

Eller

En videns-aktivitet, hvor 
eleverne lærer om musikhi-
storie, instrumenter etc.

Timens afslutning

Afslutning af timen, en 
enkel aktivitet, der samler 
klassen
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1-2-3 Prøv og se – melodispil
2-3 ugers forløb 

Kanonsang og akustisk  
sammenspil Mester Jacob
2-3 ugers forløb 

Opvarmning med slagtøj
1 uges forløb
Forløbet kan bruges som  
opvarmning og gentages

Akustisk sammenspil
Jeg har fanget mig en myg
3 ugers forløb 

Lille store verden
2-3 ugers forløb 

Nangijala
2-3 ugers forløb 

Tidsrejsen
3 ugers forløb 

Forløb på Spil Smart Portalen                                        Mål:

Musikudøvelse
Spil
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil, sangrepertoire, sangteknik
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil
Musikalsk skaben
Improvisation, lydformning
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil, sangteknik
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikudøvelse
Sangrepertoire, sangteknik

Musikudøvelse
Sangrepertoire, sangteknik

Musikudøvelse
Spil, sangrepertoire, sangteknik
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab
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Du skal bruge din krop
1 uges forløb
Forløbet kan bruges som opvarmning  
og gentages

Lydformning
2 ugers forløb

Melodispil
1-2-3 Prøv og se 
2-3 ugers forløb

Musik fra 3 verdensdele
2 ugers forløb 

Sangen om venner
3 ugers forløb - sammenspil

Blæs slå og spil
2-3 ugers forløb

Opvarmning med slagtøj
1 ugers forløb
Forløbet kan bruges som  
opvarmning og gentages

Melodispil
De sorte tangenter
2-3 ugers forløb

Musik fra 3 verdensdele 2
2 ugers forløb 

Tidsrejsen
3 ugers forløb 

Forløb på Spil Smart Portalen                                        Mål:

Musikudøvelse
Sanglege og bevægelseslege 
Musikalsk skaben
Improvisation, bevægelse

Musikudøvelse
Spil
Musikalsk skaben
Lydformning, komposition
Musikforståelse
Musikoplevelse, instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil
Musikalsk skaben
Improvisation

Musikforståelse
Instrumentkendskab
Musikforståelse
Musikoplevelse, instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil, sangrepertoire, sangteknik
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikforståelse
Musikoplevelse, instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil, lydformning
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikforståelse
Musikoplevelse, instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil, sangrepertoire, sangteknik
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab
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Melodispil
1-2-3 Prøv og se 
2-3 ugers forløb

Blæs slå og spil
2-3 ugers forløb

Melodispil
De sorte tangenter
2-3 ugers forløb

Musik fra 3 verdensdele
2 ugers forløb 

Opvarmning med slagtøj
1 ugers forløb
Forløbet kan bruges som  
opvarmning og gentages

Slå jer løs på slagtøj
1 ugers forløb

Sangen om venner
3 ugers forløb - sammenspil

Tidsrejsen
3 ugers forløb 

Musik fra 3 verdensdele 2
2 ugers forløb 

Lydformning
2 ugers forløb

Forløb på Spil Smart Portalen                                        Mål:

Musikudøvelse
Spil
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikforståelse
Musikoplevelse, instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikforståelse
Musikoplevelse, instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil, lydformning, 
Musikalsk skaben
Improvisation

Musikudøvelse
Spil
Musikalsk skaben
Improvisation

Musikudøvelse
Spil
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil, sangrepertoire, sangteknik
Musikalsk skaben
Improvisation
Musikforståelse
Instrumentkendskab

Musikforståelse
Musikoplevelse, instrumentkendskab

Musikudøvelse
Spil,
Musikalsk skaben
Lydformning, komposition
Musikforståelse
Musikoplevelse, instrumentkendskab
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Herudover er er det en god ide;

 - at synge fra diverse sangbøger, så I kommer godt rundt i den danske sangskat og får   
  sunget en masse skønne sange, årstidssange, salmer osv. 
 - at lære forskellige rim og remser, både de helt klassiske “gode gamle” og nye 
 - at danse en masse:  stopdans, kædedans, folkedans, boogie woogie osv.

God fornøjelse!
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