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Fælles mål efter 2 kl Ahi Internationale Skole Fællesmål efter 4.kl Ahi Internationale Skole 

 deltage 

opmærksomt i legende 

musikalsk udfoldelse 
 

2.3.kl
iii
  deltage 

opmærksomt og med 

bevidsthed om egen rolle i 

fælles musikalsk udfoldelse 
 

4.5kl
iii
 

 følge og holde en 

puls 
 

2,3.kl
iv
  synge et repertoire 

af nye og ældre danske 

sange og salmer 
 

4.5kl 

 synge med på et 

repertoire af nye og 

ældre danske sange og 

salmer med vægt på 

børnesange samt årstids- 

og højtidssange 
 

2.3.kl  synge med god 

intonation og klang samt 

tydelig tekstudtale i mindre 

grupper 
 

4.5 kl 
v
 

 fremsige et 

udvalg af rim og remser 
 

2,3kl
vi
  holde en enkel 

over- eller understemme i 

gruppe i flerstemmig sang 
 

4.5.kl 

 synge med god 

intonation i større 

grupper 
 

2.3kl  deltage i 

fremførelse af enkelt 

opbyggede talekorsatser, 

herunder rap 
 

4.5kl
vii

 

 synge efter 

anvisninger på tempo, 

toneleje og udtryk 
 

2.3.kl  anvende 

musikinstrumenter fra 

forskellige 

instrumentgrupper i enkle 

sammenspilsarrangementer 
 

4.5kl
viii

 

 anvende 

forskellige 

musikinstrumenter som 

ledsagelse til leg og sang 
 

2.3.kl  deltage i 

sammenspil med varierede 

rytmer og stemmeforløb 
 

4.5.kl 

 deltage i 

sammenspil med enkle 

rytmiske og melodiske 

figurer 
 

2,3.kl 
ix
  spille enkle 

melodiske forløb efter gehør 

og med støtte af notation 
 

4.5 kl
x
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Musik skaben. 

 

Fælles mål efter 2 kl Ahi Internationale Skole Fællesmål efter 4.kl Ahi Internationale Skole 

 anvende krop, 

stemme og 

forhåndenværende 

klangkilder i skabende 

musikalsk arbejde 

 

2.3.kl 
xii

  anvende krop, 

stemme, 

musikinstrumenter og 

andre klangkilder i 

skabende musikalsk 

arbejde 

 

4.5kl 

 skabe 

lydillustrationer over rim, 

remser, eventyr eller 

egne fortællinger 

 

2.3kl
xiii

  skabe 

lydillustrationer over 

fortællinger, tekster eller 

billedforløb 

 

4.5kl 

 udføre enkle 

improvisationer med 

ledsagelse af grundpuls 

 

2.3kl
xiv

  udføre enkle 

improvisationer som del 

af et musikalsk forløb 

 

4.5 kl
xv

 

 skabe små rim, 

remser og sange 

 

2.3kl
xvi

  skabe små 

melodier med 

udgangspunkt i 

sangstemmen, ved hjælp 

af musikinstrumenter 

eller computer 

 

4.5kl
xvii

 

   arrangere enkle 

musikalske forløb 

sammen med andre 

 

4.5 kl 
xviii

 

 

 

 

 deltage i sanglege 

og bevægelseslege 
 

2.3.kl  deltage i lettere 

fællesdanse 
 

4.5 kl
xi
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Musikforståelse. 

 lytte 

opmærksomt til korte 

musikstykker, der 

associerer til noget 

konkret 

 

2.3.kl
xix

  lytte 

opmærksomt til musik 

med tydelige 

karakteristika 

 udtrykke 

oplevelse af musik 

nuanceret og bevidst i 

ord, billeder og 

bevægelse 

 

4,5,kl
xx

 

 udtrykke 

oplevelse af musik i ord, 

billeder og bevægelse 

 

2.3kl  gøre rede for 

formforløb og stemning i 

små musikstykker på 

baggrund af elementer 

som dynamik, klangfarve 

og motiver 

 

4,5 kl 
xxi

 

 udtrykke 

elementer i et 

musikstykke i leg og 

dramatisering 

 

2,3 kl
xxii

  vurdere 

relationen mellem tekst 

og melodi i sange fra det 

almindelige repertoire 

 

4,5kl
xxiii

 

 bedømme, 

hvilken af to toner, der er 

højest, samt om en 

tonerække går op eller 

ned 

 

2,3, kl
xxiv

  anvende de 

erhvervede 

musikteoretiske begreber 

i samtale om musik ved 

musikudøvelse og 

musiklytning 

 

4,5 kl 

 kende forskel på 

puls og rytme 

 

2.3.kl  anvende notation 

som hjælp til at forstå 

den rytmiske eller 

melodiske udvikling i en 

enkelt stemme 

 

4,5 kl 

 høre forskel på 

dur og mol 

 

2.3kl  vise kendskab til 

musikinstrumenters 

lyddannelse og genkende 

4,5kl 
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deres klang 

 

 anvende notation 

til rytme og lyd 

 

2.3kl
xxv

  vise kendskab til 

musikeksempler, som 

repræsenterer et genre- 

og stilmæssigt varieret 

repertoire og nogle 

centrale skikkelser med 

tilknytning til den valgte 

musik 

 

4,5kl
xxvi

 

 genkende 

klangen af størstedelen af 

musiklokalets 

instrumenter 

 

2,3,kl  samtale om 

musikkens funktion i 

forskellige 

sammenhænge, bl.a. ved 

fester og religiøse 

handlinger og i medier 

 

 

 forstå, at der er 

forskellige musikgenrer 

 

2.3.kl  4,5kl 

 forstå, at musik 

bruges i mange 

sammenhænge 

 

2.3.kl
xxvii

  4,5 kl 

 

 

                                                           
i
 Er opnået gennem sanglege så som ”Bro,bro brille, stopdans m.m 
ii
 I det følgende betyder klasseangivelse at målet er opnået. 

iii
 Opnået gennem instrumentspil i fællesskab 

iv
 Er opnået i vore rytmeforløb 

v
 Vi har sunget sange med flere stemmer i grupper 

vi
 Er opnået ved at hver sang gennemgås takt for takt med fokus på toner  

vii
 Er opnået med elevernes egene skrevne raps 

viii
 Er delvis opnået. Vi har desværre ikke alle instrumentgrupper, men vi har berørt en del. 

ix
 Er opnået både gennem rytmeforløb samt gennemgang af sange. 

x
 Vi har gjort det med støtte af notation. Vi mangler at gøre det efter gehør. 

xi
 Dette mangler vi. Men vi vil prøve os med ”makulele” næste skoleår 

xii
 Der spilles rytme til vores sange 

xiii
 Dette mangler og der vil arbejdes med dette i det kommende skoleår. 

 
xiv

 Dette mangler da eleverne efter erfaring først er klar senere 
xv

 Opnået i vores rytmeforløb. 
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xvi

 Opnået blandt andet med elevernes egen sange og rap 
xvii

 Dette mangler. Men vi arbejder på at få mange små keyboards så det kan opnås. 
xviii

 Er opnået i vores x-factor forløb. 
xix

 Opnået via lytning til div. musikstykker 
xx

 Er opnået især med vores klassesk-musikforløb. 
xxi

 Dette mangler men vi vil arbejde med et til næste skoleår. 
xxii

 Dette mangler og vi vil arbejde på dette i næste skoleår 
xxiii

 -n- 
xxiv

 Til dels opnået, men vi mangler at arbejde mere specifikt med det. 
xxv

 Opnået i vores rytmeforløb 
xxvi

 Dette mangler og vi vil arbjede med det til næste skoleår. 
xxvii

 Dette mangler og vi vil arbjede med dette til næste år. 


