LÆRINGSMÅL
Instrument Basis (Instrumental og sang undervisning på hold 4-6 elever)

Kompetence
Område
Sociale færdigheder

Overordnede
Kompetencemål
Eleven kan på en positiv og
anerkendende måde Indgå i et
musikalsk læringsmiljø

Delmål 1
Færdighed

Delmål 2
Færdighed
Selvregulering

Delmål 3
Færdighed
Lytte til og vente på andres spil

Slutmål
Færdighed/ Forståelse
Eleven kan indgå socialt i den
musikalske sammenhæng og være
bevidst om egen rolle

Teknik

Eleven kan spille med
grundlæggende spilleteknik,
kropsholdning, samt håndtere
instrumentet hensigtsmæssigt
Eleven kan udpakke og spille på
instrumentet hjemme.

Udpakke og anvende instrumentet

Lære grundlæggende
spilleteknik

Eleven kan spille enkelte toner og
små simple melodier

Eleven kan spille med og forstår
principperne i den grundlæggende
teknik.

Eleven inspireres til at
spille på instrumentet hjemme

Eleven har lyst til at
spille på instrumentet sammen med
andre i andre sammenhænge.

Eleven kan forholde sig til
grundlæggende dynamiske
nuancer, frasering og
tempoangivelser
Eleven kan spille efter gehør,
imitere og improvisere på et
elementært niveau eller finde på
enkle melodier

Eleven arbejder med
puls og tempo

Eleven arbejder med dynamik
og frasering

Eleven arbejder med form og
udtryk

Ekkolege / Imitation

Gehørstræning
(efterklap / eftersang)

Improvisationslege og skaben af
enkle melodier

Krop og stemme

Eleven kan brug stemme og krop
som middel til forståelse af
musikken.

Eleven udvikler kendskab til brug af
egen stemme.

Eleven udvikler kendskab til
kropslig koordination.

Eleven kan koordinere stemme og
kropsligt udtryk.

Eleven kan spille med og forstår
principperne i grundlæggende
dynamiske, fraserings- og
tempomæssige nuancer
Eleven kan imitere et kort forespillet
motiv, forholde sig til elementær
improvisation og har en begyndende
erkendelse af melodisk bevægelse på
instrumentet
Eleven kan bruge stemme og krop i
en musikalsk sammenhæng.

Musikkendskab

Eleven kan bruge elementære
rytmer, noder og akkorder og
bliver præsenteret for enkle
former og genrer

Klap og rytme

Elementær nodekendskab

Kendskab til elementære
akkorder, former og genrer

Eleven har elementær forståelse af
musikkens grundbegreber.

Sammenspil

Eleven kan deltage i elementært
sammenspil

Eleven kan deltage i unisont
sammenspil med fælles puls

Eleven kan forholde sig til
vekselspil

Eleven kan sammen med andre
holde en separat stemme

Eleven kan agere i en elementær
flerstemmig sammenhæng

Øvning

Musikalsk
Udtryk

Gehørspil /
Improvisation /
musikalsk skaben

Kendskab til instrumentets
opbygning og funktion
Eleven kan spille med de andre i
timen

