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MUSIKOPLEVELSE LÆRER

OM ELEVOPGAVEN 
Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af et stykke musik, nemlig satsen Havmanden kalder som 
er 1. sats i værket Agnetes latter.  De skal gøre det uden at kende titlen. De skal finde de stemnings-
hoveder, som de synes passer til musikken. Sådan bliver de fortrolige med musikken, og deres valg 
af stemningshoveder bliver en indgang til at tale om satsen. Efterfølgende skal de se på et billede af 
undervandsskulpturen Agnete og havmanden af Suste Bonnén, som satsen er lavet til. De skal lytte til 
musikken igen og finde frem til, hvilken historie de oplever skulpturen og musikken kan fortælle.  
Eleverne ser filmklip 1: Birgitte Alsted i sit værksted  

Praktisk info til underviserne. Opgaven i musikalsk skaben i forbindelse med Birgitte Alsted laves i programmet Garage-
band, så den henvender sig til de skoler, der arbejder med Ipads.  Der findes instruktionsvideoer, der ligger under musi-
kalsk skaben på elevside 3
(Opgaven i musikalsk skaben i forbindelse med den anden elektroniske komponist, Ane Østergaard, laves i programmet 
Audacity og henvender sig til de skoler, der arbejder med pc).

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion ved folkeskolelæreren
• Lyt til satsen Havmanden kalder af Birgitte Alsted. Den ligger på forsiden af Fem spor – Elektronisk musik (Varighed 

3:36). Fortæl ikke eleverne titlen på satsen
 
Tal lidt med eleverne om, hvad de lægger mærke til i musikken. Det er en elektronisk sats, der består af lyde, der er bear-

bejdet på en computer
 
Mød komponisten Birgitte Alsted, der har lavet musikken. Hun præsenterer sig selv og sit værksted

Vis filmklip 1: Birgitte Alsted i sit værksted (filmklip og lydklip afspilles fra elevsiderne)

• Lad eleverne parvis tale sammen om, hvad de lægger mærke til ved Birgitte Alsted og hendes værksted. Lav efterføl-
gende en opsamling. Tal evt. med eleverne om

  °  hvad de ser i hendes hjem
  °  hvad hun laver ved sit flygel
  °  hvad hun laver ved sin computer, og hvad hun har omkring den: højttalere, hovedtelefoner, mikrofon
   °  andre ting de bemærker

• Fortæl eleverne at de skal arbejde med stemningen i musikken
 
• Tal med dem om, hvad en stemning er og om, hvordan musik kan påvirke ens stemning og danne billeder og forestil-

linger i ens hoved. Tal om at det er helt individuelt, hvad man oplever, når man lytter til musik. Der er ikke noget, der er 
rigtigt eller forkert
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MUSIKOPLEVELSE LÆRER

Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Sammenhæng mellem musik og stemning
• Vis elevside 1 på smartboard. Syng/spil forskellige fraser/melodier, der søger at udtrykke nogle af de stemninger, 

hovederne repræsenterer. Lad eleverne fortælle, hvilket stemningshoved de synes passer til musikken. Spil f.eks.
     ° Noget hurtigt, livligt og jazzet (glædelig)
     ° En langsom melodi i mol med meget trinvis bevægelse (sørgelig)
     ° Noget kromatisk/atonalt (uhyggelig)
     ° Et lille melodiøst tema i et langsomt tempo (fredelig)
     ° Find selv på flere

• Tal med eleverne om, hvorfor de enkelte musikeksempler (ofte) forbindes med bestemte stemninger.  
Hvad er det i musikken, der gør det? 

Elevopgave 1: Vælg stemningshoveder der passer til musikken 

• Dan grupper på 3-4 elever, print elevside 1 og del den ud. (Alternativt kan opgaven laves som klasseundervisning, hvor 
der skrives på elevsiden på smartboard)

     
• Spil lydklip 1 med Havmanden kalder gentagne gange, mens grupperne arbejder med deres oplevelse og med at finde 

de stemningshoveder, som de synes passer til musikken. Giv dem god tid.
     
• Lav en opsamling og skriv de stemningshoveder op, som eleverne har valgt. Er der mange, der har valgt de samme 

stemningshoveder? Tal med eleverne om, hvorfor de netop har valgt de stemningshoveder, de har. Hvad i musikken 
gør det?

Elevopgave 2: Hvilken historie fortæller skulpturen og musikken?

• Vis elevside 2 på smartboard og tal med eleverne om billedet af den undervandsskulptur, som musikken er lavet til
     
• Gennemgå opgaven (fortæl ikke titlen på satsen) og tal med eleverne om de sætningsbegyndelser, som de skal  

skrive videre på
     
• Print elevside 2, del den ud og lad eleverne arbejde med opgaven, mens lydklip 2 spilles gentagne gange
     
• Lav en opsamling, hvor eleverne fortæller, hvordan de har fuldført sætningerne
     
• Tal med eleverne om, hvad i skulpturen og musikken, der giver dem de oplevelser, som de har udtrykt i deres sætninger
     
• Tal med eleverne om, hvordan billedet af skulpturen er med til at forme oplevelsen af musikken
       
• Fortæl at eleverne i forbindelse med opgaven i musikforståelse får den historie, der er knyttet til skulpturen 
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MUSIKOPLEVELSE LÆRER

Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne

• Hvordan har vi udtrykt vores musikoplevelse?
     
• Hvad har vi lært om musik og stemning?
     
• Hvad har vi lært om Birgitte Alsted?
     
• Har vi lært andet?

Fem spor i ny dansk musik 
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OPGAVE 1: HVILKE STEMNINGSHOVEDER PASSER TIL MUSIKKEN?

MUSIKOPLEVELSE ELEV 1

Fem spor i ny dansk musik 
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Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 1

Birgitte Alsted i sit værksted

LY T T IL LYDKL IP 1 

Vælg de tre stemningshoveder neden for, som I synes passer bedst til musikken
 

De tre stemningshoveder, som vi synes passer til musikken er:
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OPGAVE 2: HVILKEN HISTORIE FORTÆLLER SKULPTUREN OG MUSIKKEN?

MUSIKOPLEVELSE ELEV 2
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LY T T IL LYDKL IP 2

Musikken er lavet til en undervandsskulptur, som I her ser et billede af.  
Der er knyttet en historie til skulpturen og musikken.
 
• Lyt til musikken, mens I ser på billedet af skulpturen
     
• Hvilke tanker og forestillinger får I om den historie skulpturen og musikken fortæller?
     
• Brug nedenstående sætningsbegyndelser og skriv videre på dem

Vi kommer til at tænke på: ______________________________________________________________ 

Det kan godt lyde som: _________________________________________________________________ 

Måske er der: _________________________________________________________________________

Vi tror historien hedder: ________________________________________________________________

Historien kunne også hedde: ____________________________________________________________

Undervandsskulpturen er skabt og fotograferet af: Suste Bonnén
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal lære handlingen i folkevisen Agnete og Havmanden at kende, som Birgitte Alsteds sats 
er inspireret af. Efterfølgende skal de lytte til musikken igen og finde frem til, hvordan nogle elemen-
ter i musikken fortæller noget af historien om Agnete og Havmanden.
Eleverne ser filmklip 2: Birgitte Alsted fortæller om inspirationen til Havmanden kalder, filmklip 3:  
Birgitte Alsted fortæller om satsen Havmanden kalder og filmklip 4: Birgitte Alsted fortæller om arbej-
det med lydene

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion
• Fortæl eleverne, at de skal høre den historie, som knytter sig til undervandsskulpturen og musikken: Havmanden kalder
 
• Vis elevside 1 med skulpturen og fortæl, at den er lavet af kunstneren Suste Bonnén og er inspireret af folkevisen om 

Agnete og Havmanden. Fortæl at skulpturen står i Slotsholmens Kanal ved Højbro Plads i København. Undervands-
skulpturen er anbragt i vandet i 1992. Havmandens højde er 75 cm

 
• Læs det korte referat af handlingen i folkevisen Agnete og Havmanden sammen med eleverne (elevside 1)
 
• Fortæl at skulpturgruppen i vandet forestiller havmanden og hans syv sønner, som venter på, at Agnete skal komme 

tilbage 
 
• Tal med eleverne om historien, som kan tolkes på flere måder 
      °  Man kan umiddelbart synes, at Agnete er en ond og dårlig mor
      °  Man kan også se det sådan, at Havmanden tilhører en anden verden, så deres kærlighed er umulig
      °  Man kan imidlertid også se det sådan, at Havmanden er livsfarlig for Agnete, og at hun kun overlever,  

    fordi hun gør sig hård og ikke vil tilbage til sine ”troldebørn.”

Syng og dans folkevisen om Agnete og Havmanden

• Lær eleverne melodien til folkevisen, som står på elevside 1

Fem spor i ny dansk musik 
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER

Fem spor i ny dansk musik 
© Dansk Komponist Forening og Else Marie Okkels. Illustrationer: © Thomas Balle

• Åbn pdf-filen på elevside 1 og gennemgå folkevisen, mens I læser/synger den vers for vers,  så eleverne forstår ordene 
og handlingen i visen

 
• Dan kreds med eleverne. lad dem holde hinanden i hænderne eller lad dem holde i armkrog. Lær dem nedenstående 

dansetrin, mens I tæller til otte. Fjerdedelen er tællenode, så dansetrinnene vil strække sig over to takter.

• Syng melodien på la-la, mens I danser trinene (begynd med trinene på 1. slag i takt 1, altså ikke på optakten. Da 
sangen er på 7 takter, kommer det ikke til at passe med, at trinrækken er slut efter et vers.  Derfor kan man holde en 
pause med sangen efter hvert vers og gøre rækken af dansetrin færdig. Optakten til det efterfølgende vers kommer på 
”stå” – slag nr. 8

• Lad evt. musikskolelæreren spille til, mens folkeskolelæreren er forsanger – eller omvendt.  
    Forsangeren synger versene og danser sammen med eleverne. Eleverne synger med på hå hå hå og gentagelsen af 

2.linje i hvert vers. Lad gerne eleverne overdrive latteren i hå, hå hå

Vis filmklip 2: Birgitte Alsted fortæller om inspirationen til Havmanden kalder

1

VENSTRE

2

SAMLE

3

VENSTRE

4

SAMLE

5

HØJRE

6

SAMLE

7

OP PÅ TÅ

8

STÅ
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER

Fem spor i ny dansk musik 
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• Tal med eleverne om det Birgitte Alsted fortæller, bl.a.
      °  Hvad synes hun om,  at hun skulle lave musik til historien om Agnete og Havmanden?
      °  Hvor skulle folk høre musikken?
      °  Hvordan afprøvede hun sin musik?

Elevopgave: Hvordan fortæller musikken noget af historien om Agnete og Havmanden?
• Vis elevside 2 på smartboard og fortæl eleverne, at de skal fortolke musikken og arbejde med, hvordan musikken 

fortæller noget af historien om Agnete og Havmanden
 
• Introducér opgaven med, at de i venstre kolonne skal skrive, hvad de hører, f.eks. lyden af vand. I højre kolonne skal de 

skrive, hvordan den lyd de hører refererer til historien. Vandet kan fx referere til, at Havmanden og Agnete bor i vandet
 
• Print elevsiden og dan par. Afspil lydklip 1 mange gange, mens eleverne arbejder med opgaven.
 
• Gennemgå elevernes svar på spørgsmålene. Kom bl.a. ind på, at:
      °  man kan høre en, der råber ”Ag….ne…. , der kan fortælle, at Havmanden kalder på Agnete
      °  Hvilket udtryk er der i råbene? Hvad kan det fortælle?
      °  Skifter råbet udtryk? Hvad kan det betyde?
      °  Hvordan lyder vandet? Hvad kan det fortælle?
      °  Man kan høre ”ha-ha-ha”. Hvad kan det fortælle?
       °  Osv.

Vis filmklip 3: Birgitte Alsted fortæller om satsen Havmanden kalder  

• Tal med eleverne om det Birgitte Alsted fortæller om elementerne i satsen
      °  Harpen
             °  Havmanden der kalder – hvordan arbejdede hun med det?
      °  Vandet – hvad fortæller hun om det?
      °  Latteren – hvad fortæller hun om den?

• Introducér at I skal se og høre Birgitte Alsted fortælle om arbejdet med lydene på computeren

Vis filmklip 4: Birgitte Alsted fortæller om arbejdet med lydene

• Tal med eleverne om det Birgitte Alsted fortæller
      °  Hvordan ændrer hun lyden af sin stemme? (Hun spiller f.eks. sin stemme langsommere, så den bliver dybere)
      °  Hvad siger hun om, hvordan hun arbejder? (Hun improviserer sig frem)
           °  Hvad siger hun om, hvordan hun finder ud af, om det er rigtigt og godt, det hun har lavet? (Det kan hun høre)

Fortæl at eleverne i musikalsk skaben selv skal prøve at arbejde med at lave en elektronisk komposition i et computer-
program.
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER

Fem spor i ny dansk musik 
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Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne

• Hvad har vi lært om inspirationen til Havmanden kalder?
     
• Hvad har vi lært i forbindelse med folkevisen Agnete og Havmanden?
     
• Hvad har vi lært om, hvordan musik kan fortælle noget af en historie?
     
• Hvad har vi lært om, hvordan Birgitte Alsted arbejder som komponist?
     
• Har vi lært andet?
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MUSIKFORSTÅELSE ELEV 1

OPGAVE:  
HVORDAN FORTÆLLER MUSIKKEN NOGET AF HISTORIEN OM AGNETE OG HAVMANDEN?

Historien om Agnete og Havmanden

Agnete forelsker sig i havmanden, som kal-
der på hende. Hun flytter ned til ham og bor 
under vandet i otte år, hvor hun får syv søn-
ner. Men en dag hører hun kirkeklokken på 
landjorden, og hun vil gerne i kirke. Det giver 
Havmanden hende lov til på tre betingelser: 
Hun må ikke slå sit hår ud, hun må ikke sidde 
med sin mor, og hun må ikke bøje sig for Her-
ren. Agnete gør alle de tre ting, hun ikke må. 
Havmanden kommer op for at hente hende 
tilbage til børnene, men hun vil ikke med. Hun 
ler bare højt. 

Fem spor i ny dansk musik 
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Folkevisen om Agnete og Havmanden

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 2

Birgitte Alsted fortæller om inspirationen til Havmanden kalder
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MUSIKFORSTÅELSE ELEV 2

OPGAVE:  
HVORDAN FORTÆLLER MUSIKKEN NOGET AF HISTORIEN OM AGNETE OG HAVMANDEN?

Fem spor i ny dansk musik 
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LY T T IL LYDKL IP 1

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 2

Birgitte Alsted fortæller om satsen Havmanden kalder

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 2

Birgitte Alsted fortæller om arbejdet med lydene
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OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal være musikalsk skabende og prøve at arbejde ligesom Birgitte Alsted. De skal lade sig 
inspirere af en skulptur, der hedder Gøgeungen, der er lavet af Gunnar Westman. Med udgangspunkt 
i den historie, der knytter sig til skulpturen, skal de gruppevis skabe en komposition, hvor de bruger 
deres egne stemmer, reallyde og instrumentlyde. De skal indspille kompositionen på hver sin Ipad. 
Derefter skal de individuelt bearbejde deres komposition på forskellige måder, som de lærer gennem 
små instruktionsvideoer.  Denne opgave laves i programmet Garageband, så den henvender sig til de 
skoler, der arbejder med Ipads.  
Eleverne ser filmklip 5: Birgitte Alsted inspirerer til opgaven 

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion

• Vis elevside 1 på smartboard og fortæl eleverne, at de skal prøve at arbejde ligesom komponisten Birgitte Alsted. 
De skal skabe et stykke elektronisk musik med udgangspunkt i en skulptur. Skulpturen de skal arbejde ud fra hedder 
Gøgeungen og er lavet af kunstneren Gunnar Westman.

     
• Læs teksten om gøgen og dens unger sammen med eleverne. Tal med eleverne om skulpturen og om det særlige ved 

gøgens måde at få opfostret sine unger på
     
• Lad eleverne se Birgitte Alsted inspirere til opgaven

Vis filmklip 5: Birgitte Alsted inspirerer til opgaven

• Tal med eleverne om noget af det Birgitte Alsted fortæller, bl.a.
  °  De kan bruge deres stemmer til at sige ”kuk-kuk” på mange forskellige måder
     °   De kan lave en samtale mellem gøgene
     °  De kan bruge naturlyde som baggrund – fortæl at dem kan man både lave med egne stemmer  

    og/eller med instrumenter
     °   Ungen der spiser og bliver større

Elevopgave: Skab en komposition med titlen Gøgeungen

Gennemgå opgaven på elevside 2 og de forskellige afsnit, der skal være i kompositionen. Tal med eleverne om forskel-
lige ideer til at bruge deres egne stemmer, til at anvende reallyde/efterligninger af reallyde og til at anvende instrumenter.

• Hvordan kan de bruge deres egne stemmer?
  °  Gøgemor flyver rundt og leder efter en rede. Hvordan lyder det? Gøgen ”snakker” måske med nogle andre gøge  

     mv.  Fortæl at de godt må sige enkelte ord, men ikke sætninger. De kan efterligne naturlyde af vindens susen mv.        
    med egne stemmer. Et æg der klækkes kan også efterlignes med nogle mund- og halslyde.

MUSIKALSK SKABEN LÆRER

Fem spor i ny dansk musik 
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• Hvordan kan de bruge reallyde? Fortæl at reallyd er lyd, der ikke stammer fra musikinstrumenter
  °  Det kan være rigtige lyde (f.eks. lyden af en æggeskal der knækker). Det kan også være lyde, som eleverne selv  

     laver, der efterligner reallyde. (F.eks. kan man efterligne en fugls vingeslag ved at blafre med et stykke papir).

• Hvordan kan de bruge musikinstrumenter?
  °  Tal med eleverne om ideer til hvordan de kan bruge musikskolelæreren i deres komposition. Musikskolelæreren  

     kan inspirere ved at vise nogle muligheder på sit instrument til de forskellige afsnit (spil f.eks.  ”ægget der klæk 
     kes” og en stemningsfuld afslutning på hele historien)

         Eleverne kan selv  spille f.eks. ”kuk-kuk” på en fløjte eller slå på en tromme, når gøgen smider de andre unger ud  
     af reden. Man kan også bruge instrumenter til at skabe stemning, f.eks. spille på et klokkespil, når gøgemor læg 
     ger et æg i en anden fugls rede – det kan f.eks. vise, at gøgen er glad

• Tal med eleverne om, hvordan de skal tage notater til deres komposition
 
• Fortæl, at når de har lavet deres komposition i grupper, så skal den efterfølgende optages på hver deres Ipad. Derefter 

skal de individuelt bearbejde lyden i kompositionen, så de hver især skaber deres helt eget stykke elektroniske musik
  
• Inddel eleverne i grupper med 3-4 elever
 
• Giv hver gruppe et begrænset antal instrumenter f.eks. klokkespil, xylofon, fløjte og en lille tromme
 
• Lad eleverne arbejde med deres komposition. Giv dem god tid

Optagelse og bearbejdning af elevernes kompositioner

• Lad eleverne downloade Garageband til deres Ipad.  www.garageband.com
     
• Vis instruktionsvideo 1 Optag lyd og musik i programmet Garageband på elevside 3. Se den evt. flere gange på smart-

board
     
• Optag elevernes kompositioner gruppevis sammen med musikskolelæreren, så hvert gruppemedlem på samme tid får 

den indspillet på sin Ipad

• Vis på smartboard, hvordan eleverne finder frem til instruktionsvideoer om  bearbejdning af lyden i deres komposition. 
www.femspor.dk/elektronisk musik/ Birgitte Alsted/musikalsk skaben/elevside 3

     

• Lad dem se filmklip 2 med instruktionsvideoen  - klip, klister og komponér. De kan evt. se den gentagne gange

     
• Lad dem individuelt anvende den viden de har fået fra instruktionsvideo 2 på deres komposition
       
• Lad dem bruge nogle af de effekter, der er vist i instruktionsvideoerne 3-6. Lav evt. en begrænsning på hvor mange for-

skellige effekter, de må bruge

 

MUSIKALSK SKABEN LÆRER
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• Afspil nogle af elevernes kompositioner via smartboard og tal om dem
  °  Hvordan kan man høre, hvad kompositionen handler om?
  °  Kunne man tydeligt høre de forskellige afsnit?
  °  Hvilke gode ideer var der?
  °  Hvordan indgik musikskolelæreren?
  °  Hvilke typer bearbejdning af lyden var brugt?
  °  Lad eleverne selv fortælle om deres valg og ideer i kompositionen

Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne

• Hvad har vi lært om at skabe elektronisk musik? 
 
• Hvad har vi lært om at bearbejde lyde?
 
• Hvad har vi lært om, hvordan de forskellige bearbejdninger virker?
 
• Har vi lært andet?

MUSIKALSK SKABEN LÆRER
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MUSIKALSK SKABEN ELEV 1
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OPGAVE: SKAB EN KOMPOSITION MED TITLEN GØGEUNGEN

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 5

Birgitte Alsted inspirerer til opgaven

Info om gøgen og dens unger 

Gøgen bygger ikke rede og opfostrer ikke 
sine egne unger. Derimod lægger gøgen sine 
æg i andre fugles reder, der så står for op-
fostringen. Gøgens æg har normalt samme 
farve som ”plejeforældrenes” æg.
Gøgen lægger kun ét æg i hver rede og sør-
ger samtidig for at fjerne et af ”plejeforældre-
nes” egne æg for at undgå, at ægget opda-
ges. Selvom gøgen er en ret stor fugl, så er 
dens æg ikke større end en gråspurvs æg.

Når gøgeungen udklækkes, skubber den de 
andre æg og/eller unger ud af reden, for at 
være ene om at blive fodret.

I løbet af et par uger er gøgeungen betydeligt 
større end plejeforældrene, som fortsætter 
med at fodre ungen.

Skulpturen viser en ”plejemor,” der fodrer en 
gøgeunge, der er blevet dobbelt så stor som 
hende selv.
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MUSIKALSK SKABEN ELEV 2

Fem spor i ny dansk musik 
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OPGAVE: SKAB EN KOMPOSITION MED TITLEN GØGEUNGEN

• Skab en komposition på max 1 min., der fortæl-
ler historien i skulpturen af Gunnar Westman

 
• Brug både jeres egne stemmer, reallyde og 

instrumentlyde
 
• Byg jeres komposition op over nedenstående 

afsnit – tag notater
 
• Bestem ét afsnit i historien, hvor musikskole-

læreren skal indgå med sit instrument. For-
bered jer på at fortælle musikskolelæreren, 
hvad I gerne vil have han/hun spiller

 
• Øv jeres komposition mange gange (uden mu-

sikskolelæreren), så I er sikre i at udføre den
 
• Øv derefter jeres komposition sammen med 

musikskolelæreren
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INTRODUKTIONSVIDEOER TIL GARAGEBAND

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 1

Optag

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 4

Panorér

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 2

Klip, klister og komponér

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 5

Sæt rumklang og ekko på

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 3

Skru op og ned for volumen

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 6

Brug stemmeomformer og spil lyde bagvendt


