MUSIKOPLEVELSE LÆRER
OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af værket Tilgroet ved at lytte til et uddrag af musikken.
De skal finde frem til et handlingsforløb, som de synes passer til musikken, og det skal de mime.
Eleverne bliver på den måde fortrolige med musikken, og mimespillet bliver en indgang til at tale om
musikken og dens udtryk.
Eleverne ser filmklip 1: Ane Østergaard i sit værksted

Praktisk info til underviserne. Opgaven i musikalsk skaben i forbindelse med Ane Østergaard laves i programmet Audacity, så den henvender sig til de skoler, der arbejder med PC. Der findes introduktionsvideoer, der ligger under musikalsk
skaben elevside 2
(Opgaven i musikalsk skaben i forbindelse med den anden elektroniske komponist, Birgitte Alsted, laves i programmet
Garageband og henvender sig til de skoler, der arbejder med Ipads).

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion ved folkeskolelæreren
• Lyt til værket Tilgroet af Ane Østergaard. Den ligger på forsiden af Fem spor – Elektronisk musik (Varighed 4:27)
• Tal lidt med eleverne om, hvad de lægger mærke til i musikken. Værket er elektronisk og består af lyde og klange, der
er optaget og bearbejdet på computer
• Mød komponisten Ane Østergaard. Hun præsenterer sig selv og sit værksted
Vis filmklip 1: Ane Østergaard i sit værksted (filmklip og lydklip afspilles fra elevsiderne)
• Lad eleverne parvis tale sammen om, hvad de lægger mærke til ved Ane Østergaard og hendes værksted
• Lad først eleverne i makkersamtaler tale om hendes indendørs værksted. Lav efterfølgende en opsamling.
Tal med eleverne om
		
° Hvorfor har hun æggebakker på væggen? Hvad bruger hun klaveret til? Hvad er hendes vigtigste udstyr? 		
(Hendes pc) Hvad har hun hængende på væggen? – Hun har også optageudstyr med mikrofon
• Lad dernæst eleverne tale om, hvordan naturen er en del af Ane Østergaards værksted. Se fotos på elevsiden
og tal om det hun fortæller om, at hun
° optager lyde ude i naturen
° sidder forskellige steder, når hun arbejder – hvad fortæller hun om det?
° Lægger de mærke til andet?

Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Stimulering af elevernes forestillinger.
• Dan makkerpar og fortæl, at eleverne skal tale sammen om, hvad de kan forestille sig musikken kan ”handle” om.
Det betyder, at de skal forestille sig, at musikken fortæller en historie
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MUSIKOPLEVELSE LÆRER
• 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
Noget
stillestående, der kun bevæger sig i meget små intervaller
°
° Find selv på flere

Elevopgave: Lav et mimespil med en handling i
• Vis elevside 2 på smartboard og introducér opgaven. Fortæl eleverne at de skal få ideer til et mimespil med en
handling i ud fra et uddrag af Ane Østergaards musik. Fortæl eleverne at de skal bruge deres fantasi ligesom i
forøvelsen med musikskolelæreren
• Er det nyt for eleverne at mime, så lav en introduktion
° Mim nogle små dagligdags situationer og lad eleverne gætte, hvad det er
° Lad enkelte elever mime noget og lad de andre elever gætte, hvad det er
° Lad eleverne komme med forslag til, hvordan man kan mime, at man er f.eks. glad, fræk, ulykkelig, bange,
at noget er spændende osv.
Tal
med eleverne om, at det er vigtigt at overdrive og være meget tydelig, når man skal mime
°
• Dan grupper på 3-4 elever, print elevopgaven, del den ud og gennemgå den. Lad gerne eleverne bruge nogle rekvisitter
• Spil lydklip 1 med uddraget af Tilgroet mange gange, mens grupperne arbejder med at finde frem til en handling, som
de mimer. Giv dem god tid og hjælp grupperne
• Lad grupperne på skift fremføre deres mimespil til musikken
° Lad de andre elever øve sig i at give respons. Hvordan passede mimespillet til musikken? Var der gode ideer?
Hvilke? Osv.

Ekstra idé: Musikskolelæreren improviserer over elevernes mimespil
• Lad nogle af grupperne fremføre deres mimespil uden Ane Østergaards musik og improviser til
• Tal efterfølgende med eleverne om musikkens udtryk og hvordan den tolker en situation

Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
• Hvad har vi lært om Ane Østergaard?
• Hvordan har vi udtrykt vores musikoplevelse?
• Hvad har vi lært om elektronisk musik?
• Har vi lært andet?
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MUSIKOPLEVELSE ELEV 1
UNDERSØG ANE ØSTERGAARDS VÆRKSTEDER
PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
1 værksted
Ane Østergaard i sit værksted
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MUSIKOPLEVELSE ELEV 1
OPGAVE: LAV ET MIMESPIL MED HANDLING I

LYT TIL LYDKLIP 1
• Lyt til musikken mange gange og forestil jer, at musikken fortæller en historie med en handling i
• Tal om jeres oplevelser, begynd med nedenstående sætninger
		

° Jeg kommer til at tænke på…

		

° Jeg kan se noget for mig, det er …

• Arbejd på gulvet og find sammen frem til en handling, som I synes passer til musikken
• Øv jer mange gange i at mime jeres historie til musikken
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER
OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal lytte til værket Tilgroet og finde ud af, hvad den består af – hvilke hverdagslyde/
reallyde der er med, og hvor de stammer fra, samt hvilket instrument der er med, og hvad det laver.
Eleverne ser filmklip 2: Ane Østergaard fortæller, hvordan Tilgroet er blevet til og filmklip 3: Ane
Østergaard viser Tilgroet på computerskærmen

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion ved folkeskolelæreren
• Fortæl eleverne, at de skal lytte intensivt og registrerende til værket Tilgroet
• Vis elevsiden på smartboard og gennemgå opgaven
• Fortæl eleverne, at der er mange lyde i Tilgroet, hvor man ikke helt præcist kan vide, hvad det er. Opgaven går ud på,
at de skal skrive det, de synes, de kan høre. (F.eks. kan det i værkets begyndelse lyde som fuglevinger der basker,
men det kan også lyde som siderne i en bog, der hurtigt bladres igennem)

Elevopgave: Hvad består musikken af?
• Print elevsiden, del den ud og dan par. (Alternativt kan opgaven laves som klasseundervisning, hvor der skrives på
elevsiden på smartboard)
• Afspil lydklip 1 mange gange, mens eleverne arbejder med opgaven
• Gennemgå elevernes svar på spørgsmålene i skemaet på elevsiden. Skriv dem op.
° Tydelige naturlyde er: regnvejr, pip, rap, flue
		
° Andre lyde der er tydelige er: radiostøj, bog der bladres i, vejrudsigt, skridt, radioavisen, mobiltelefon,
en dør der knirker
Instrumenter:
Synthesizer – klange, brudte akkorder
		
°
• Tal med eleverne om, at lydene er bearbejdet
° F.eks. ændres hastigheden nogle steder – både til et langsommere og et hurtigere tempo
		
° Fortæl at eleverne i opgaven i musikalsk skaben selv skal lave et stykke elektronisk musik,
		
hvor de lærer at bearbejde lyde på nogle af de måder, som Ane Østergaard har gjort

Ane Østergaard fortæller om Tilgroet
Vis filmklip 2: Ane Østergaard fortæller, hvordan Tilgroet er blevet til
• Tal med eleverne om det Ane Østergaard fortæller
• Hvad er historien med det lille hus?
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER
• Hvad findes inde i huset?
• Hvor indretter hun sin arbejdsplads?
• Hvad finder hun, da hun er ude at gå tur?
• Vis det skærmbillede af Tilgroet, der ligger på elevside 2. Tal med eleverne om
		
° at hvert spor – hver lyd – har sin egen farve
		
° at alle de spor, der lodret ligger over og under hinanden spiller samtidigt
		
° Se filmklip 3 og oplev Ane Østergaard selv fortælle om Tilgroet på computerskærmen
Vis filmklip 3: Ane Østergaard viser Tilgroet på computerskærmen

Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
• Hvad har vi lært om Tilgroet?
• Hvad har vi lært om, hvordan Ane Østergaard arbejder som komponist?
• Har vi lært andet?
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MUSIKFORSTÅELSE ELEV 1
OPGAVE: HVAD BESTÅR MUSIKKEN AF?

LYT TIL LYDKLIP 1
Der er naturlyde med
i musikken. Hvilke?

Hvilke andre lyde kan
I høre?
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Der er instrumenter med.
Hvilke?
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MUSIKFORSTÅELSE ELEV 2
TILGROET PÅ COMPUTERSK ÆRMEN
PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
3 værksted
Ane Østergaard viser Tilgroet på computerskærmen
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MUSIKALSK SKABEN LÆRER
OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal være musikalsk skabende og prøve at arbejde ligesom Ane Østergaard. De skal individuelt skabe en komposition, hvor de tager udgangspunkt i en tegning af et skib i havsnød. Eleverne
får en række lyde, som er relateret til tegningen. De udvælger nogle lyde, som sættes sammen og
bearbejdes på forskellige måder, som de lærer om via små introduktionsvideoer. Denne opgave laves
i programmet Audacity, så den henvender sig til de skoler, der arbejder med PC.
Eleverne ser filmklip 4: Ane Østergaard inspirerer til opgaven

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion
• Fortæl eleverne, at de selv skal prøve at lave et stykke elektronisk musik. De skal ligesom Ane Østergaard lave en komposition med udgangspunkt i et sted og en situation
• Vis elevside 1 på smartboard og fortæl at de skal bruge billedet som udgangspunkt for en komposition med titlen:
Skib i havsnød. Tal med eleverne om billedet og om nogle af de ”lyde” der er i billedet
Opret en mappe på smartboard. Download lydene fra elevside 2 og læg dem i mappen
Lyt til klangene/lydene sammen med eleverne og tal om dem i fht. tegningen
Print elevside 1 i farver og del den ud, så eleverne hele tiden kan se tegningen, mens de arbejder med deres komposition. Print også oversigten over genvejstaster og del den ud
Se og hør Ane Østergaard inspirere til opgaven
Vis filmklip 4: Ane Østergaard inspirerer til opgaven
• Tal med eleverne om det Ane Østergaard fortæller, bl.a.
		
° At man skal finde ud af, hvad man vil fortælle
		
° At man skal være nysgerrig og prøve sig frem med f.eks.
● Skrue op og ned for volumen
			
● Spille lyden baglæns
			
● Sætte rumklang på
			

Elevopgave: Skab en komposition med titlen Skib i havsnød
• Tal med eleverne om, at de ikke skal tænke på at lave et handlingsforløb, men at de snarere skal lave et lydbillede
af en situation. Det skal være et slags øjebliksbillede. Ligesom Ane Østergaard har gjort med Tilgroet.
• Lad eleverne hver især oprette en mappe på deres skrivebord med titlen: Lyde til musikalsk skaben. Lad dem derefter
gå ind på musikalsk skaben elevside 2. De skal downloade lydene på siden og lægge dem i mappen, som de lige har
oprettet på skrivebordet
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MUSIKALSK SKABEN LÆRER

• Vis Audacity instruktionsvideo 1 på elevside 2 nogle gange på smartboard, og lad derefter eleverne oprette en mappe
med titlen: Skib i Havsnød og et ”projekt” med samme titel. Lad dem prøve at importere en klang eller en lyd til Audacity, som det fremgår af videoen. (Måske laver de flere kompositioner med de samme lyde, så der kommer til at ligge
Skib i havsnød 2,3,4 osv. i mappen)
• Fortæl eleverne, at de skal lære at bearbejde lydene på forskellige måder. Tal lidt om titlerne på de instruktionsvideoer,
der ligger på elevside 2
• Se evt. instruktionsvideo 2 sammen med eleverne – klip, klister, komponér eller lad dem individuelt se den på deres
egen computer, mens de bruger hovedtelefoner
• Instruktionsvideo 3-6 viser nogle effekter. Begræns evt. hvor mange de må bruge. Begynd evt. med at de kun arbejder
med volumen. Begræns evt. også hvor mange spor de må oprette. Begynd f.eks. med 3-4 spor
• Lad eleverne arbejde individuelt og giv dem god tid til at udarbejde deres komposition
• Afspil nogle af elevernes kompositioner fra smartboard og lad de andre elever fortælle, hvad de kan høre
Hvilke lyde er brugt?
		
° Hvilke effekter?
		
° Er der gode ideer? Hvilke?
		
° Er det spændende at lytte til? Hvorfor? Hvorfor ikke?

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?
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MUSIKALSK SKABEN ELEV 1
OPGAVE: SK AB EN KOMPOSITION MED TITLEN SKIB I HAVSNØD

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
4 værksted
Ane Østergaard inspirerer til opgaven
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MUSIKALSK SKABEN ELEV 2
LYDE TIL KOMPOSITIONEN SKIB I HAVSNØD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klang 1
Klang 2
Klang 3
Lyden af bommen der knirker
Lyden af en and der rapper
Lyden af hvalsang
Lyden af kvinderåb Hjææælp
Lyden af manderåb:Ohøj
Lyden af mågeskrig
Lyden af vand/bølger

• Lyden af vind
Download lydene samlet som en zip fil fra hjemmesiden

INTRODUKTIONSVIDEOER TIL AUDACITY
PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
1 værksted
Importér klange/lyde

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
2 værksted
Klip, klister og komponér

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
3 værksted
Skru op og ned for volumen

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
4 værksted
Sæt rumklang på

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
5 værksted
Spil lyden baglæns

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
6 værksted
Ændr lydens hastighed
Download oversigt over genvejstaster til Audacity fra hjemmesiden
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