
Musik i Børnehøjde 
 

 
Assens Musikskole og ASK har udviklet samarbejdet omkring Musik i Børnehøjde over en 
mangeårig periode. 
 
I januar 2016 blev målene for indholdet beskrevet som det kan ses i følgende beskrivelse. 
  
Siden 2016 har samarbejdsprojektet udviklet sig på flere forskellige måder. 
Idéen om at sætte skærpede mål er stadig rammen og to-lærer ordningen er stadig det 
bærende element. 
 
Indholdet i undervisningen har imidlertid fået langt flere facetter, og er nu mere forankret i 
de undervisningsmuligheder som lærerne, elevskaren og undervisningsvilkårene giver. 
Det gør udviklingen meget levende, og bevarer undervisernes ”udviklings- og 
samarbejdslyst”. 
   
To-lærer ordningen er på mange måder blevet svaret på hvordan gode musiktimer bliver 
til, og sikrer samtidig musiklærernes holdbarhed i forhold til faget. 
Derudover er ordningen nu også med til at løse folkeskolernes stadigt stigende mangel på 
interesserede og kvalificerede musiklærere. 
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Musik i Børnehøjde i 0.-2. klasse 
 
Jeres barn deltager nu i projektet Musik i Børnehøjde med ekstra sang og musik i 0.-2. klasse. 
Projektet er finansieret af Assens SangKraftcenter og tilbydes på alle skoler i Assens Kommune. 
Projektet gennemføres i samarbejde med den enkelte skole og Assens Musikskole. 
 
Musikkens byggeklodser 
Fra 0.-2. klasse deltager jeres barn i 18 uger hvert år i et forløb med Musikkens byggeklodser.  
Det foregår i de skemalagte musiktimer.  
En musikpædagog fra Assens Musikskole kommer i klassen og danner et mini-team sammen med 
børnenes egen musiklærer.  
I velkendte, trygge rammer får børnene gennem bevægelse, sang og teori færdigheder inden for 
alle musikkens begreber og byggeklodser, bl.a.:  
 
♫ noder         ♫ rytmer    ♫ rim og remser        ♫ motorik          ♫ musikalske former og udtryk         

 
Spirekor 
I 2. klasse suppleres Musikkens byggeklodser med en ekstra sangtime, Spirekor, også  i 18 uger. 
Her er der særligt fokus på at udforske stemmen og udvikle sangglæden.  
Der arbejdes med: 
 

♫ at lære gode sange    ♫ at synge rent      ♫ at synge flerstemmigt     ♫ at udtrykke sig musikalsk  
 
    

Sang og musik styrker både børnenes identitet og deres fornemmelse af fællesskab med andre. 
Det er en ballast for livet - uanset hvilken vej, man i øvrigt kommer til at gå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENMEN Gary Blehm 

 
Assens SangKraftcenter, ASK, er sat i verden for at gøde jorden for den livslange glæde ved sang. 
 

Alle børn i Assens Kommune skal synge og være fortrolige med deres stemme som instrument. 
Sådan lyder ASK’s vision for børnene. ASK er en selvejende institution, der arbejder for at sprede glæden ved sang til 
alle borgere i Assens Kommune. ASK arbejder tæt sammen med skoler, Musikskole, kommune og kirker. ASK er 
finansieret af Det Obelske Familiefond og Assens Kommune og støttes desuden af Vor Frue Kirke, fonde og erhvervsliv. 
Læs mere på www.sangkraft.dk 

mailto:assens@sangkraft.dk
http://www.sangkraft.dk/
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Undervisningsministeriets Slutmål og trinmål, for faget MUSIK inde for kompetenceområdet MUSIKFORSTÅELSE: 

Hvilke skærpede kompetencer opnås ved Musik-Byg? 

Grøn = opnår trinmåls niveau. 

Rød = Skærpede kompetencer. 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

Slutmål efter 2. klasse    Trinmål efter 0. klasse 
 

Trinmål efter 1. klasse 
 

Trinmål efter 2. klasse 

Puls og rytme 
Rim om remser, kanondanse, folkedanse 
 
Noder 
Nodesystemets opbygning med linier og mellemrum 
G-nøglen og dens placering 
Nodeskala og tonernes navne fra c1-c2 
 
Rytmeværdier 
1/2 - node, 1/4-delsnode og 1/8-delsnoder med 
tilhørende 
pauser.  Punkteret  1/4-del med 1/8 – del. 
Rytmesprog 
 
Solmisation 
Dur-skala do- do' med tilhørende håndtegn 
Mol-skala la - la'  med tilhørende håndtegn 
 
Dynamik 
Kende betydningen af: 
Piano (p), mezzoforte ( mf) og forte ( f) 
Crescendo og diminuendo   (  <  > )  

 
Rim og remser med enkel 
bodypercussion 
Lettere fællesdanse 
 
D-R-M på to linier 
 
 
 
 
1/4-delsnode og 1/8-delsnoder  
med tilhørende pauser 
 
 
 
S- M 
 
 
 
 
P – mf - f 
 

 
Kanondanse, folkedanse 
 
 
Nodesystemet 
G-nøgle 
Tonerne G, A, B (H) 
F,G,A  og C, D, E 
 
1/2 - node, 1/4-delsnode og 1/8-
delsnoder 
med tilhørende pauser 
 
 
 
S-M,  S – L – M,  M – R – D 
 
 
 
 
Crescendo og diminuendo   (  <  > )  
 

 
Træning af de lærte elementer 
 
 
 
 
 
 
 
Punkteret  1/4-del med 1/8 – 
del. 
 
 
 
 
D-R-M-F-S-L-T-D' 
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Artikulation 
Staccato og legato 
 
Tempobetegnelser 
Adagio – andante – allegro 
 
Tyde et nodebillede 
Titel, melodi, tekst ,tonegentagelse, trin og spring 
 
Elementær formanalyse 
Antal linier, form ABA,  AABA,  AA'B etc. 
 
Taktarter:  2/4, 4/4, 3/4, 6/8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Genkende retning 
 
 
 
 
2/4, 4/4 
 

 
 
Staccato og legato 
 
 
 
 
 
Tonegentagelse, trin og spring 
 
 
 
 
3/4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/8 

 

 

Slutmål efter 6. klassetrin 

 
Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin 

Lytte åbent og opmærksomt til 

indspillet og levende fremført musik 

udtrykke deres oplevelse af musik i 

ord, billeder og bevægelse gøre rede 

for forskelligartede musikstykkers 

form- og udtryksforløb anvende 

elementære musikteoretiske begreber 

anvende notation som hjælp til at skabe 

sig overblik over sammenhæng og 

formforløb i et musikstykke genkende 

forskellige instrumenters klang, 

beskrive deres virkemåde og gøre rede 

for deres funktion i sammen-

Lytte opmærksomt til korte 

musikstykker, der associerer til noget 

konkret 

 

Lytte opmærksomt til musik med 

tydelige karakteristika 

 

Lytte opmærksomt og med forståelse 

til musik i forskellige genrer og 

stilarter lytte til levende, professionelt 

fremført musik med forståelse for 

koncertsituationen 
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spilsrelationer identificere vigtige 

kendetegn ved musik fra udvalgte 

musikhistoriske perioder og forskellige 

kulturkredse, først og frem mest den 

vesterlandske samtale om musikkens 

forskelligartede funktioner og 

virkninger i samfundslivet og i forhold 

til den enkelte 

 

 udtrykke oplevelser af musik i ord, 

billeder og bevægelse 

 

Udtrykke oplevelse af musik nuanceret 

og bevidst i ord, billeder og bevægelse 

 

Fortolke et stykke musik gen nem 

selvvalgte udtryksformer 

 

 Udtrykke elementer i et musikstykke i 

leg og dramatisering 

 

 

gøre rede for formforløb og stemning i 

små musikstykker på baggrund af 

elementer som dynamik, klangfarve og 

motiver vurdere relationen mellem 

tekst og melodi i sange fra det 

almindelige repertoire 

 

Gøre rede for formforløb og stemning i 

musikstykker i forbindelse med 

udøvelse og lytning 

 

 Bedømme, hvilken af to toner, der er 

højest, samt om en tonerække går op 

eller ned kende forskel på puls og 

rytme høre forskel på dur og mol 

 

Anvende de erhvervede 

musikteoretiske begreber i samtale om 

musik ved musikudøvelse og 

musiklytning 

 

Anvende enkle akkordmønstre efter 

anvisning 

 

 Annvende notation til rytme og lyd 

 
Anvende notation som hjælp til at 

forstå den rytmiske eller melodiske 

udvikling i en enkelt stem me 

 

Anvende notation som hjælp til at få 

overblik over sam men h æ ng og 

formforløb i et musikstykke med flere 

stem mer 

 

 Genkende klangen af størstedelen af 

musiklokalets instrumenter 

 

Vise kendskab til musikinstrumenters 

lyddannelse og genkende deres klang 

 

re rede for forskellige instrumenters 

virkemåde og deres rolle i sam 

menspilsrelationer 

 

 Forstå, at der er forskellige 

musikgenrer 

 

se kendskab til musikeksempler, som 

repræsenterer et genre- og stilm æssigt 

varieret repertoire og nogle centrale 

skikkelser med tilknytning til den 

Identificere vigtige træk ved musik fra 

udvalgte perioder i den vesterlandske 

musikkultur og vise kendskab til nogle 

centrale musikhistoriske skikkelser 
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valgte musik 

 
vise kendskab til musik fra andre 

kulturer 

 

 Fortå, at musik bruges i mange sam 

men h æ nge 

 

Samtale om musikkens funktion i 

forskellige sam men h æ nge bl.a. ved 

fester og religiøse handlinger og i 

medier 

 

Samtale om musikkens funktion og 

virkning som samlende, stem 

ningsskabende, opildnende og 

manipulerende samtale om, hvordan 

musik optræder både som kunstnerisk 

udtryk og som vare 
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Undervisningsministeriets Slutmål og trinmål, for faget MUSIK inde for kompetenceområdet MUSIKUDØVELSE: 
 
Hvilke skærpede kompetencer opnås ved SPIREKOR? 
Grøn = opnår trinmåls niveau. 
Rød = Skærpede kompetencer. 
 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: 
 
Slutmål efter 6. klassetrin 

 
Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin 

Deltage aktivt i fælles musikalsk 

udfoldelse i sang og spil synge et 

alsidigt repertoire af sange og salmer 

synge med god intonation og klang 

deltage i vokal flerstemmighed 

anvende et bredt udvalg af 

musikinstrumenter og musiklokalets 

tekniske udstyr deltage i sammenspil 

med opmærksomhed på det musikalske 

udtryk opnå et basalt, men sikkert 

kendskab til notation bruge notation 

som støtte for musikudøvelse deltage i 

bevægelsesaktiviteter og i fællesdanse 

af dansk og udenlandsk oprindelse 

 

deltage opmærksomt i legende 

musikalsk udfoldelse følge og holde en 

puls 

 
 
Bevidsthed om stemmens mange 
udtryksmuligheder 
 
Deltage i kanondans 

deltage opmærksomt og med 

bevidsthed om egen rolle i fælles 

musikalsk udfoldelse 

 

deltage lyttende og medskabende i 

fælles musikalsk udfoldelse 

 

 Synge med på et repertoire af nye og 

ældre danske sange og salmer med 

vægt på børnesange samt årstids- og 

højtidssange fremsige et udvalg af rim 

og remser 

 

Synge et repertoire af nye og ældre 

danske sange og salmer 

 

synge et repertoire af nye og ældre 

danske sange og salmer samt sange på 

andre sprog, først og fremmest engelsk, 

norsk og svensk 

 

                   Synge med god intonation i større 

grupper synge efter anvisninger på 

tempo, toneleje og udtryk 

 

 

Synge med god intonation og klang 

samt tydelig tekstudtale i mindre 

grupper 

 

Synge med god intonation og klang 

samt tydelig tekstudtale såvel med som 

uden mikrofon 
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Holde en enkel over- eller 

understemme i gruppe i flerstemmig 

sang de 

 

Holde en enkel over- eller 

understemme i gruppe i flerstemmig 

sang de 

 

Deltage i vokal flerstemmighed med 

opmærksomhed på det musikalske 

udtryk 

 
 Anvende forskellige musikinstrumenter 

som ledsagelse til leg og sang 

 

Anvende musikinstrumenter fra 

forskellige instrumentgrupper i enkle 

sammenspilsarrangementer 

 

Anvende et bredt udvalg af 

musikinstrumenter fra forskellige 

instrumentgrupper i sammenspil 

betjene musiklokalets tekniske udstyr 

 
 Deltage i sammenspil med enkle 

rytmiske og melodiske figurer 

 

Deltage i sammenspil med varierede 

rytmer og stemmeforløb 

 

Deltage i sammenspil i forskellige 

stilarter være opmærksom på det 

musikalske udtryk i sammenspillet 

 
 deltage i sanglege og bevægelseslege 

 
Spille enkle melodiske forløb efter 

gehør og med støtte af notation 

 

bruge notation som støtte for 

musikudøvelsen 

 
  Deltage i lettere fællesdanse 

 

deltage i fællesdanse fra forskellige 

kulturer 

 
    
 


