
 

Årsplan for faget Musik i 1. - 2. klasse 2019/20  

Emner: 
 

Mål:  Oplevelser og materialer:  Arbejdsformer, metoder og 
evaluering: 

Høstfesten 
 
 
 
 
 
August - september  

● Kende musiktraditioner i dansk 
kultur/traditionelle danske 
høstsange. 

● Deltage i fællessang, sammenspil 
og fællesdans.  

● Deltage i dramatisering, folkedans 
og sanglege. 

Traditionelle og kendte danske 
sange, sanglege og folkedans fra 
bl.a. “Sving egen”. 
Sangene og dansene skal vi bruge 
til høstfesten. 

Aktiv deltagelse i musikalsk 
fællesskab. 
Ekspressiv og eksperimenterende 
tilgang til musikinstrumenter og 
sammenspil. 
 

Danmark dejligst 
 
 
 
 
Oktober - november 

● Synge med begyndende 
intonation og klang. 

● Bruge musikkens grundelementer.  
● Øve rytmer og dramatisering. 
● Stifte bekendtskab med 

Improvisere og lydcollage.  

Et genremæssigt bredt udvalg af 
danske . Kanons. Rytmiske og 
klassiske, gamle og nye. 
Folkedanse, nye og gamle 
sanglege.  

Synge forskellige typer af sange og 
salmer, samt få viden om tekst, 
melodi og deres historie. 
Stifte bekendtskab med 
sangteknikker og musikkens 
grundelementer 

Nu er det jul! 
 
 
December 

● Kende kulturelt forankrede sange. 
● Være medskabende og kreativ. 
● Deltage ekspressivt i musikalsk 

fællesskab. 

Synge kendte og mindre kendte 
vinter- og julesange.  
Skabe musikalske julekort. 
Improvisation. 

Syng for og med hinanden. 
Grupper viser hinanden, deres 
musikalske julekort og fortælling, 
som de har “komponeret”.  

De fire årstider 
 
 
Januar - februar 

● Formal og associativ lytning.  
● Aktiv lytning, samtale og 

refleksion. 
● Udtrykke musik musisk/kreativt. 

“De fire årstider” af Antonio 
Vivaldi, italiensk violinist og 
komponist (1618-1741). 
Lade indtryk bliver til udtryk. 

Eksemplarisk forløb. 
Værkets  stemninger og historie 
udtrykkes billedkunstnerisk, 
dramatisk og kropsligt. Udstilles. 

Alting har rytmer i! 
 
 
 
Januar - marts 

● Skabe lydillustrationer og rytmer 
med krop, stemme, instrumenter 
og it. 

● Øve rytmer og bevægelser med 
puls- og periodefornemmelse. 

Improvisation over kendte sange. 
Eksperimentering med egne 
lydudtryk, harmonier, komposition 
og notation. 
“Trommeleg” af Søren Hedegaard. 

Øve rytmer.  
Body Percussion, Boomwhackers. 
2 og 2/flere/allesammen. 
Fremvisning for hinanden og andre 
klasser. 
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Sammenspil 
 
 
 
April - juni 

● Spiller på percussion og akustiske 
instrumenter og Boomwhackers 
ud fra gehør og notation. 

● Skabe egne små kompositioner.  

Kombinere sang og sammenspil. 
Udvalgte melodier/sange fra 
“Musik i luften” af Inger Ubbesen 
og “Syng og spil” af Jesper Gilbert 
Jespersen/Dansk Sang. 

Orkestre i mindre grupper. 
Fremvisning for hinanden og andre 
klasser. 

Livemusik 
 
Hele året 

● Iagttage professionelle musikere. 
● Finde forståelse og temaer i 

musikken. 

Opsøge musikken i byen - i 
Koncerthuset såvel som på gaden. 

Aktiv deltagelse i ekskursioner og 
samtaler om det, vi oplever og 
hører. 

 
 
Forenklede Fælles Mål for faget Musik i 1.-2. klasse. 

Musikforståelse (lytte): Musikoplevelse, instrumentkendskab, analyse og musikhistorie: Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik.  
Musikudøvelse (udføre): Sang, sangteknik, fællesdans og sammenspil: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.  
Musikalsk skaben (skabe): Lydformning, komposition, improvisation og bevægelse: Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske 
aktiviteter. 
http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-musik  

Undervisningen tilrettelægges efter klassetrin og elevernes individuelle forudsætninger. 

Jvf. årsplanerne for dansk,  billedkunst og kristendom i 1.-2. kl. vil musik i 1.-2. kl. “spille sammen” med morgensangen og de øvrige fag i 
læseskolen og dansen. 

Forbehold for ændringer! 
Gitte Grønne. August 2019 
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