MUSIKOPLEVELSE LÆRER
OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal lytte til et uddrag af satsen, der består af fire små kontrastfyldte afsnit. De skal parvis associere til musikken og finde frem til et handlingsforløb i en tegnefilm, der passer til musikken. (De skal
ikke lave en tegnefilm). På denne måde bliver eleverne fortrolige med musikken, og de kan give udtryk
for deres musikoplevelse. Efterfølgende taler underviserne med eleverne om deres forestillinger, der
bliver en indgang til at tale om musikken, dens forskellige udtryk og virkemidler.
Eleverne ser filmklip 1: Anders Koppel i sit værksted, og filmklip 2: Anders Koppel fortæller om musikken.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion ved folkeskolelæreren
• Lyt til hele satsen Allegro con brio af Anders Koppel. Den ligger på forsiden af Fem spor – Instrumentalmusik.
(Varighed 7 min. 28 sek.). Del evt. lytningen op i mindre afsnit.
• Tal lidt med eleverne om, hvad de lægger mærke til i musikken. Satsen er skrevet for strygekvartet (to violiner, bratsch,
cello) og saxofon. Den er en blanding af klassisk musik og noget jazzet. Anders Koppel er kendt for at blande stilarter.
• Fortæl at allegro betyder ”hurtigt” og con brio betyder ”med livlighed”. Det er italiensk, ligesom alle andre
musikbetegnelser.
• Mød komponisten Anders Koppel, der har lavet musikken. Han præsenterer sig selv og sit værksted
Vis filmklip 1: Anders Koppel i sit værksted. (Filmklip og lydklip afspilles fra elevsiderne)
• Lad eleverne parvis tale sammen om, hvad de lægger mærke til ved Anders Koppel og hans værksted.
Lav efterfølgende en opsamling. Tal evt. med eleverne om
° at han har arbejdet med at komponere 8-10 timer om dagen i 35 år
° hvorfor han synes klaveret er godt at komponere ved i forhold til en guitar

Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Stimulering af elevernes forestillingsevne
• Dan makkerpar og fortæl, at eleverne skal tale om, hvad de forestiller sig der kan ske i en tegnefilm til den musik,
som musikskolelæreren spiller
• Spil noget kontrastfyldt, f.eks.
° En langsom molmelodi, derefter en pause med enkelte spredte toner,
der fortsætter i en munter lys glad dur-melodi
° En lys og hurtig durmelodi, der afbrydes af nogle voldsomme dissonanser/noget atonalt
og slutter i en langsom molmelodi
° Find selv på flere eksempler
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MUSIKOPLEVELSE LÆRER
Elevopgave til satsen Allegro con brio: Hvad sker der i tegnefilmen?
• Vis elevsiden på smartboard og fortæl, at eleverne ligesom i forøvelsen, skal få ideer til en tegnefilm ud fra
Anders Koppels musik. (De skal ikke selv lave en tegnefilm, bare forestille sig den)
• Dan grupper på 3-4 elever og lyt til lydklippet nogle gange
• Gennemgå elevopgaven og tal om de fire afsnit i uddraget
• Lyt til uddraget igen og peg imens på de fire overskrifter, der passer til musikken
• Lad grupperne arbejde, lytte og tale sammen, mens lydklippet spilles mange gange
• Lad grupperne fortælle, hvad der sker i deres tegnefilm i de fire afsnit i musikken
• Tal med eleverne om, hvad i musikken der mon gør, at de får de forestillinger

Anders Koppel fortæller om musikken
Vis filmklip 2: Anders Koppel fortæller om musikken
• Tal med eleverne om det, Anders Koppel fortæller om sit musikalske sprog
• Tal også med eleverne om det, han fortæller om de fire afsnit i musikken, som de har arbejdet med, og som musikskolelæreren evt. lige har improviseret over

Forslag til evalueringsspørgsmål med eleverne
• Hvordan har vi udtrykt vores musikoplevelse?
• Hvad har vi lært om instrumenter?
• Hvad har vi lært om Anders Koppel og hans musik?
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MUSIKOPLEVELSE ELEV 1
OPGAVE: HVAD SKER DER I TEGNEFILMEN?
PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
1 værksted
Anders Koppel i sit værksted
Forestil jer, at musikken bliver spillet i en tegnefilm. Find sammen frem til, hvad der sker i tegnefilmen.
• Lyt til musikken et par gange uden at tale sammen. Hvad forestiller I jer hver især?
• I kan forestille jer nogle tegnefilmsfigurer som I kender, eller I kan selv opfinde nogle.
• Tal sammen om: Hvem er med? Hvad sker der i de fire afsnit i musikken?

LYT TIL LYDKLIP 1
De fire afsnit er:

1. Violin og bratsch “snakker sammen” i et hurtigt tempo

2. Alle instrumenter spiller hurtigere og kraftigere
og ender MEGET kraftigt

3. Langsommere tempo. Saxofonen spiller smukt

4. Alle instrumenter spiller meget rytmisk

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
2 værksted
Anders Koppel fortæller om musikken
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER
OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal sammenligne to forskellige uddrag af musikken. De skal finde forskelle i tempo (hurtigere/langsommere), i arrangementet (solist/ligestillet) og i måden at spille på (legato/staccato).
De lærer her nogle nye fagbegreber at kende.
Eleverne ser filmklip 3: Anders Koppel fortæller om arbejdet som komponist.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion ved folkeskolelæreren
• Fortæl at eleverne skal sammenligne to uddrag fra satsen Allegro con brio
• Vis elevsiden på smartboard og lyt til lydklip 1 og 2
• Gennemgå elevopgaven. Forklar eleverne om tempoforskelle, solist/ligestillet, staccato/legato evt. samtidig med,
at musikskolelæreren demonstrerer. (Se neden for)

Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Demonstrer forskelle
Musikskolelæreren kan demonstrere, hvad opgaven går ud på ved
• At spille noget i forskelligt tempo og lade eleverne vurdere forskellen
Lad også eleverne synge et vers af en sang i forskelligt tempo, mens musikskolelæreren spiller med
• At lade eleverne synge et vers, støttet af folkeskolelæreren, mens musikskolelæreren spiller solistisk ovenpå melodien.
Lad også eleverne synge et vers, mens musikskolelæreren spiller med på melodien, så alle ”musikere” er ligestillet
• At spille en melodi staccato og derefter legato
Lad også eleverne synge et vers både staccato og legato, mens musikskolelæreren spiller med

Elevopgave til Allegro con brio: Sammenlign to uddrag af musikken
• Dan grupper på 2-3 stykker, print og del elevsiden ud og gennemgå den.
(Alternativt kan opgaven laves som klasseundervisning med elevsiden på smartboard)
• Afspil lydklip 1 og 2 mange gange, mens eleverne arbejder med svarene
• Gennemgå elevernes svar på opgaven, mens I lytter sammen med fokus på et punkt af gangen
		
		
		

° Tempo: musikken i lydklip 1 er langsommere end i lydklip 2
° Solist/ligestillet: På lydklip 1 er saxofonisten solist, mens alle musikere er mere ligestillet på lydklip 2
° Staccato/legato: melodien i lydklip 1 er legato, mens instrumenterne spiller staccato i lydklip 2
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER
Ekstra idé: Musikskolelæreren spiller solostykker, der viser tempoforskelle og staccato/legato
• Giv eleverne en musikoplevelse og fremfør nogle små solostykker i forskelligt tempo eller nogle stykker med nogle
tydelige temposkift
• Spil også nogle små stykker, der veksler mellem staccato og legato (eller kombiner det evt. med ovenstående)
		
° Få eleverne til at registrere skift i tempo og skift mellem staccato og legato. Tal med dem om det

Anders Koppel fortæller om arbejdet som komponist
Vis filmklip 3: Anders Koppel fortæller om arbejdet som komponist
• Tal med eleverne om, hvad Anders Koppel fortæller om arbejdet som komponist
• Tal også med dem om hans sammenligning mellem at komponere og bage et brød

Forslag til evalueringsspørgsmål med eleverne
• Hvilke nye fagord har vi lært? Hvad betyder de?
• Evt. Hvad har vi lært om instrumenter?
• Hvad har vi lært om Anders Koppels musik?
• Har vi lært andet?
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MUSIKFORSTÅELSE ELEV 1
OPGAVE: SAMMENLIGN TO UDDRAG AF MUSIKKEN
• Lyt til de to uddrag fra Allegro con brio og find forskellene i mellem dem.
• Streg nogle af ordene der står med fed skrift ud, så sætningen bliver rigtig i forhold til musikken

LYT TIL LYDKLIP 1

LYT TIL LYDKLIP 2

TEMPO
Lydklip 1 er hurtigere/langsommere end lydklip 2

SOLIST/LIGESTILLET
På lydklip 1 er der en
solist/musikerne ligestillet
På lydklip 2 er der en
solist/musikerne ligestillet

STACCATO/LEGATO
Lydklip 1 spilles
staccato/legato
Lydklip 2 spilles
staccato/legato

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
3 værksted
Anders Koppel fortæller om arbejdet som komponist
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MUSIKALSK SKABEN LÆRER
OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal være musikalsk skabende og prøve at arbejde ligesom Anders Koppel. De skal skabe et
stykke musik i fire afsnit, der ligner det uddrag de arbejdede med i opgaven i musikoplevelse. De skal
lade sig inspirere af Anders Koppels gode råd i forbindelse med at lave musik.
Eleverne ser filmklip 4: Anders Koppel giver gode råd til arbejdet med at skabe musik.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion ved folkeskolelæreren
• Fortæl eleverne, at de nu skal arbejde ligesom komponisten Anders Koppel og selv prøve at lave et stykke musik, hvor
de bruger nogle af hans idéer
• Vis elevsiden på smartboard og lyt til lydklippet, som er det, eleverne arbejdede med til ”tegnefilmen” i musikoplevelse
• Fortæl at de nu selv skal skabe et stykke musik, der har de samme fire afsnit som uddraget af Anders Koppels musik
• Se og hør Anders Koppel inspirere til opgaven i musikalsk skaben
Vis filmklip 4: Anders Koppel giver gode råd til arbejdet med at skabe musik
• Tal med eleverne om det Anders Koppel fortæller
° Om at interessere sig for det de andre laver
° Om at sige: Ja
° Om at det at lave musik er næsten ligesom at tale sammen
• Gennemgå opgaven på elevsiden sammen med eleverne
• Repetér begreberne staccato og legato, som musikskolelæreren evt. kan demonstrere

Elevopgave: Skab et stykke musik i fire afsnit
• Print elevsiden og del den ud. Del ind i grupper på 3-4 elever
• Lad hver gruppe få en kasse med et udvalg af instrumenter og lad gerne grupperne sprede sig i flere rum
• Giv gerne god tid til opgaven, så der også er plads til at eksperimentere og øve sig i at fremføre kompositionen
• Fortæl at de meget gerne må finde nogle ideer til, hvordan musikskolelæreren kan spille sammen med gruppen
• Musikskolelæreren kan gå rundt til grupperne med sit instrument og gå i dialog med eleverne om, hvordan han/hun
evt. kan bidrage til deres komposition.
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MUSIKALSK SKABEN LÆRER
• Lad grupperne på skift fremføre deres musik evt. sammen med musikskolelæreren
• Lad de andre elever give respons. Kunne man tydeligt høre forskel på de fire afsnit?
Kunne man tydeligt høre legato og staccato?
• Musikskolelæreren kan efter fremførelsen koble sig på de grupper han/hun evt. ikke er nået rundt til. Lad eleverne
komme med ideer til musikskolelærerens medvirken og prøv det af. Musikskolelæreren kan også selv bidrage med
ideer, prøve dem af og lade eleverne vurdere resultatet

Ekstra idé: Musikskolelæreren improviserer over de fire afsnit
• Ligesom i undervisningen i musikoplevelse så kan musikskolelæreren igen demonstrere, hvordan det kan lyde, når et
enkelt instrument udtrykker de fire forskellige afsnit i musikken.
• Vis elevsiden på smartboard og improviser evt. over afsnittene i vilkårlig rækkefølge og lad eleverne registrere, hvilket
afsnit der bliver improviseret over
1. To instrumenter ”snakker sammen” eller forfølger hinanden i et hurtigt tempo. Den ene ”siger noget” og så ”siger den
anden noget” osv.
2. Alle instrumenter spiller hurtigere og kraftigere og ender MEGET kraftigt
3. Langsomt tempo: Noget stille og smukt med melodi (solo og legato)
4. Alle instrumenter spiller meget rytmisk og staccato

Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
• Hvad har vi lært om selv at lave musik?
• Hvad har vi lært om at spille sammen?
• Hvad har vi lært om Anders Koppel og om at være komponist?
• Hvad har vi lært om at samarbejde?
• Har vi lært andet?
Forløbet med Allegro con brio af Anders Koppel er nu afsluttet. Gå videre til en anden komponist.
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MUSIKALSK SKABEN ELEV 1
OPGAVE: SK AB ET STYKKE MUSIK I FIRE AFSNIT

LYT TIL LYDKLIP 1
PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
4 værksted
Anders Koppel giver gode råd til arbejdet med at skabe musik

1. To instrumenter “snakker sammen” eller forfølger
hinanden i et hurtigt tempo. Den ene “siger noget”
og så “siger den anden noget” osv.

2. Alle instrumenter spiller hurtigere og kraftigere
og ender MEGET kraftigt

3. Langsomt tempo. Noget stille og smukt med melodi
(solo og legato)

4. Alle instrumenter spiller meget rytmisk og staccato

• Skab et stykke musik ud fra de fire overskrifter på max 1,5 min. ialt.
• Lav tydelig legato og staccato
• Lav tre sekunders pause imellem hvert afsnit.
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