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Små Komponister

En musikalsk workshop, hvor børn skaber deres egne musikstykker

2. klasse

Hvor Ishøj Kulturskole, Vejledalen 9, 2635 Ishøj

Varighed 2 timer

Forberedelse Obligatorisk forberedelse:
Hver elev medbringer desuden en ting efter eget valg, der kan bruges til at 
skabe lyd med som fx et grydelåg, en rasle eller det instrument, han eller 
hun spiller på og medbring tegningen fra lytteøvelse.
Valgfri forberedelse:
Der er mulighed for at forberede sig gennem lytteøvelser, som kan findes 
på youtube og andre små øvelser, som kan laves i klassen. Ark med små 
øvelser og links til youtube video tilsendes forud.

Billedkunst, musik, dansk

Små Komponister vil bidrage til opfyldelse af Fælles Mål særligt ift. disse 
aspekter:
 - Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til 
at udtrykke sig i og om musik.
 - Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i 
musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede 

Vi kan ikke alle være ”store komponister” som Mozart og Beethoven, men vi kan være ”små 
komponister”. Vi har alle musik inden i os, og vi kan alle mærke glæden ved at dele følelser, 
oplevelser og tanker i og gennem musikken. I workshoppen leger børn med lyd, rytmer, støj og 
toner og skaber deres egne små musikstykker sammen, som de kan spille for hinanden og for 
andre. Musikstykkerne skabes gennem fabuleren og fortælling og musikken formidles bl.a. 
gennem tegning og maling.

Formål At børnene oplever glæden ved at skabe musik sammen og glæden ved at 
være sammen i musikken.
At børnene møder en professionel musiker og oplever musikerens 
engagement og dygtighed.
At børnene udforsker deres musikalitet på en eksperimenterende og 
kreativ måde, lærer at stole på deres egne kreative idéer og at formidle 
idéerne til andre.
At børnene gennem det musikalske samvær oplever at kunne bryde vante 
roller og være sammen på nye måder.

Fælles mål

Klassetrin

Fag

Type Musik
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musiktilbud.
 - 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.

På det forberedende lærerkursus vil elevforløbet blive gennemgået. 
Formålet er, at give lærerne redskaber til både at forberede eleverne på 
forløbet, men også at gøre lærerne opmærksom på de elementer af 
forløbet, som de kan arbejde videre med efterfølgende, og i andre 
sammenhænge.

Arrangør Ishøj Kulturskole

Telefon 4357 6060 E-mail kulturskolen@ishoj.dk

Kontaktperson

Lærerkursus

Samarb. partner Figura

Gitte Sivkjær 4357 6060 gsi@ishoj.dk
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