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Musik 

3. klasse 22/23 

Fagformål   

Stk. 1. Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i 

og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og 

aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud. 

Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig aktivt og skabende med musik. Faget skal medvirke til 

elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt 

øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. 

Stk. 3. I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en 

del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske 

perspektiv. 

 

Fagets tre centrale kundskabs- og færdighedsområder  

  

Musikudøvelsen 

 Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse  

 Eleven kan synge med på nye og ældre sange og salmer 

 Eleven har viden om tekst og melodi i nye og ældre sange og salmer 

 Eleven kan fremsige rim og remser udtryksfuldt    

 Eleven har viden om tekst og rytme i rim og remser 

Musikalsk skaben 

 Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter 

 Eleven har viden om klangkilder 
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 Eleven kan skabe lydillustrationer med krop, stemme og klangkilder, herunder digitale 

medier 

Musikforståelse 

 Eleven kan lytte opmærksomt til musik 

 Eleven kan udtrykke sig om musik 

 Eleven har viden om forskellige typer af instrumenter og kan genkende klangen 

 

Musikundervisningen i 3. klasse. 

Musikundervisningen er for 3. klasse to lektioner ugentligt.  

Undervisningen tager udgangspunkt i rytmik samt stomp og andre rytmiske indslag. 

Elevernes læringsprocesser vil primært ske gennem elevernes brug af krop og stemme. 

Det musikalske stof vil være præget af genkendelighed, enkelthed og overskuelighed. 

Det vægtes, at eleverne i musikundervisningen får nogle positive og sjove oplevelser 

omkring musikken med følelsen af fællesskab, hvor der er plads til alle uanset, hvilke musikalske 

evner eleverne hver især må besidde. 

I 3. klasse er den rytmiske forståelse i fokus. Eleverne vil blive præsenteret for noder og rytmer. 

Eleverne lærer også, hvad de forskellige noder kan og har kendskab til at kunne benytte dem. Vi vil 

klappe og trampe for at få rytmen ind i kroppen. Vi lærer at benytte noder i det praktiske og kan 

benytte dem til at lave en rytme. Vi vil bruge den rytmiske forståelse til blandt andet stomp. 

Naturen vil sidst på året blive brugt til at skabe musik i.  

Dette vil give eleverne en bedre forudsætning for at deltage aktivt i skolens daglige fælles 

morgensang. Der vil være knyttet fagter til nogle af sangene. 

Derudover vil undervisningen også indeholde sang- og bevægelseslege til styrkelse af elevernes 

motorisk og rytmiske sans. Samt øvelsen i at være opmærksom på og fastholde flere beskeder ad 

gangen.  
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Der arbejdes særligt omkring forståelse af rytme og toner med brug af forskellige sange og 

musikinstrumenter, der er velegnet til dette.  

 


