
Morgensang i kirken for 0. - 5. klasse 

Af Hans Boas, sognepræst i Lystrup-Elev pastorat 

 

I skoleåret 2014-15 har vi haft morgensang i Lystrup Kirke en gang om måneden fra kl. 8.10-8.30. 

Alle elever fra 0. til 5. klasse deltager sammen med deres lærere. Vi har delt eleverne sådan at 0.-2. 

klasse kommer den ene dag og 3.-5. klasse den anden dag. Det har været meget givende for 

børnene at opleve glæden ved at kunne synge sammen i kirkerummet, og vi fra kirkens side er 

meget glade for samarbejdet med Lystrup Skole om dette nye tiltag.  

Baggrunden:  

Der er flere kirker i store byer, som med god tilslutning har arrangeret fællessangsprojekter for 

skolelever i forbindelse med højtiderne. Men hvorfor ikke benytte sig af den lokale kirke, og så 

gøre det lidt hyppigere? Lystrup Skoles musiklærere var med på ideen. Fra præstens og 

organistens side var ideoplægget tænkt henvendt til en enkelt årgang, men det viste sig, at 

lærerne ønskede at brede dette tilbud ud til alle eleverne fra 0.-5. klasse.  

Folkeskolens fælles mål, læseplaner og vejledninger for kristendomskundskab og musik:  

Men skolereformen fra 2014 indførtes begreberne ”den åbne skole” og ”understøttende 

undervisning”. Morgensangen i kirken passer fint ind i reformens intention om at gøre skolen 

mere åben og inddragende i forhold til lokalsamfundet.  

Om den åbne skole hedder det på Undervisningsministeriets hjemmeside:  

Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale 

idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Samarbejdet skal 

bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. 

Kommunen bliver forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- 

og musikliv 

Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at 

lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere 

udsnit af deres evner og interesser. Det skal bidrage til at hæve det faglige niveau. 

I læseplanen for faget kristendomskundskab fremhæves salmesangen særligt under arbejdet med 

”kristne udtryk”: En særlig rolle spiller den danske salmeskat som den kommer til udtryk i 

salmebogen og bruges i relation til højtider og i forbindelse med kirkelige handlinger.  

Som et bilag til vejledningen for faget findes en liste med forslag til salmer, der er relevante i 

folkeskolens kristendomsundervisning.  

I læseplanen for faget Musik nævnes kendskab til salmer på de fire yngste klassetrin.  

Eleverne skal opbygge kendskab til et repertoire af nye og ældre sange og salmer. Det drejer sig 

om børnesange, årstids- og højtidssange samt salmer og bibelhistoriske sange (1.-2. klassetrin). 



Eleverne skal udbygge deres repertoire med nyere og ældre sange og salmer, herunder viser, 

årstids- og højtidssange … Der tages udgangspunkt i den danske sangtradition i bred forstand  

(3.-4. klassetrin).  

Om ”Den åbne skole” hedder det i forholdet til faget kristendomskundskab bl.a.:  

I den åbne skole inddrages det omgivende samfund i højere grad end tidligere i skolens 

undervisning – enten ved at tage mere ud af skolen på ekskursioner eller feltarbejde eller ved at 

trække forskellige ressourcepersoner ind på skolen. I kristendomskundskab gøres det omgivende 

samfund til et studieobjekt … Kirken og præsten er en oplagt samarbejdspartner … Ud over 

samarbejdet med institutioner og personer betinger den åbne skole en forøgelse af ekskursioner og 

feltarbejde i undervisningen … På grund af fagets timetal kan det være en fordel at undervisningen 

planlægges tværfagligt og evt. med inddragelse af den understøttende undervisning for at skabe 

de nødvendige tidsmæssige rammer.  

I vejledningen for faget kristendomskundskab forholder man sig også til brugen af den 

understøttende undervisning. Her kan man læse følgende:  

Som tidligere nævnt har der gennem en årrække været opfordret til og arbejdet med integration af 

praktisk-musiske elementer i undervisningen i kristendomskundskab. Det være sig dans, drama og 

rollespil samt billedskabende aktiviteter og musiske udtryk. Typisk vil sådanne aktiviteter optage 

mere tid end læsning og samtale, hvorfor de aldrig for alvor er slået igennem i den enkeltfaglige 

undervisning, men primært i relation til tværgående samarbejde. Med den understøttende 

undervisning levnes der i skolens samlede undervisningsplan endnu mere plads til aktiviteter af 

denne type til gavn for elevernes differentierede læring. 

Med hensyn til det tværfaglige samarbejde lægges der i vejledningen op til at faget musik 

inddrages, for så vidt angår indøvning af salmer og bibelhistoriske sange.  

 

Samarbejdet med den lokale skole 

Det er oplagt at lade fagene kristendomskundskab og musik indgå i samarbejde med kirken, når 

intentionen er at udbygge elevernes kendskabet til salmerne, men også til den danske sangskat i 

det hele taget. I kirken har vi en lang og stærk tradition for at synge sammen. Og det gør vi også 

gerne med børnene.  

Fra kirkens side havde skrevet et oplæg til skolens musiklærere indeholdende et udvalg af salmer 

og danske sange, som lærerne supplerede med nogle af de børnesange, som eleverne er særligt 

glade for at synge. Det blev en skøn blanding af noget klassisk og noget nyt, men ordnet efter 

temaer som f.eks. Noas ark, engle, efterår og høst, vinter, skabelsen, forår og fugle.  

Programmet for skoleåret 2014-15 findes længere nede i dokumentet.  

Skolens leder var naturligvis også blevet orienteret om det nye tiltag og bakkede op om det på den 

betingelse, at der ikke forekommer nogen form for forkyndelse i forbindelse med morgensangen.  



Lystrup Skole ligger så tæt på Lystrup Kirke, at eleverne kan gå til kirken på 5 minutter. Derfor kan 

morgensangen starte allerede kl. 8.10. Nogle af eleverne skulle lige vænne sig til det anderledes 

rum, som jo netop er velegnet til fællessang på grund af den gode akustik.  

Forberedelse af morgensangen 

Mange af eleverne har allerede sunget sangene, når de kommer over i kirken. 

Musiklæreren har produceret en mappe med samtlige sange og salmer (tekster + noder).  

Organisten har indspillet sangene på klaver, så de ligger tilgængelige for lærerne som lydfiler. Det 

er altså muligt ved hjælp af skolens elektroniske udstyr at afspille lydfilerne og synge sangene 

klassevis. Ved morgensangen på skolen har eleverne også haft mulighed for at synge nogle af 

sangene, inden de kommer i kirken.  

Organisering af morgensangen:  

Vi står op, når vi synger og sidder ned, når vi lytter.  

Eleverne er placeret tæt sammen på bænkene og på gulvet. Det vælger vi, for at give eleverne en 

oplevelse af, at alle kan være med i fællessangen. Lærerne sidder iblandt børnene.  

Vi starter med to minutters opvarmning af krop og stemme. Så går vi i gang med sangene.  

Vi bruger Powerpoint, alle sangtekster ses på væggen, så vi har et fælles fokus. Der er valgt 

forskellige billeder, som illustrationer til sangene.  

Organisten eller musiklæreren akkompagnerer på flyglet som er placeret oppe foran, så eleverne 

også kan se den, der spiller.  

Præsten fortæller lidt ind imellem sangene. Det kan være betragtninger over temaet – en 

stemningsskabende fortælling, en kort genfortælling af et eventyr, en bibelhistorie eller en 

skønlitterær fortælling (f.eks. en af Astrid Lindgrens fortællinger). Det er en god idé at inddrage et 

billede i forbindelse med fortællingen. Der kan sagtes tales stort om alt det lave, uden at 

fortællingen og den personlige betragtning får forkyndende karakter.  

Vi har som regel et ”ekstranummer” som er en reprise af en af de sange, vi har sunget tidligere.  

Det er vigtigt at morgensangen ikke varer mere end 20 minutter. Så er koncentrationen brugt op.  

Der har været en meget positiv tilslutning fra elever og lærere. Vi håber, at vi kan fortsætte det 

gode samarbejde næste år, evt. med justeringer af sange og tekster.  

 

 

 

 


