MUSIKOPLEVELSE LÆRER
OM ELEVOPGAVEN
Eleverne bliver ført ind i musikken via en historie. De får begyndelsen på to små historier som de skal
digte videre på.
Historierne stimulerer elevernes mulighed for at forbinde sig med musikken, så den får mening og
betydning. Efterfølgende taler de med underviserne om deres forestillinger, som bliver en indgang til
at tale om musikken og dens udtryk.
Eleverne ser filmklip 1: Bent Sørensen i sit værksted, filmklip 2: Bent Sørensens indledning til
En morgen i Fantasmagoria, filmklip 3: Bent Sørensens indledning til En nat i Fantasmagoria
og filmklip 4: Bent Sørensen fortæller om musikken

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion ved folkeskolelæreren
• Lad eleverne lytte til satsen Dolcissimo af Bent Sørensen. Den ligger på forsiden af Fem spor – Instrumentalmusik.
(Varighed 3 min. 17 sek.) Lyt evt. flere gange
• Tal lidt med eleverne om musikken, der er for violin, cello og klaver
• Fortæl at Dolcissimo kommer af italiensk dolce, der betyder blidt. Dolcissimo betyder ”meget blidt”
• Mød komponisten Bent Sørensen, der har lavet musikken. Han præsenterer sig selv og sit værksted
Vis filmklip 1 Bent Sørensen i sit værksted (Filmklip og lydklip afspilles fra elevsiden)
• Lad eleverne parvis tale sammen om, hvad de lægger mærke til ved Bent Sørensen og hans værksted.
Lav en fælles opsamling på det

Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Stimulering af elevernes fantasi
• Del eleverne ind i par og fortæl, at de skal forestille sig, hvad musikken fortæller om noget, der sker i et fantasiland,
der hedder Fantasmagoria.
• Introducer de to børn Pil og Emil, som historierne på elevsiderne handler om og fortæl lidt om dem, så eleverne får
en ramme at fantasere ind i. Spil f.eks. noget atonalt, langsomt og dybt efterfulgt af noget hurtigt og højt. Begge dele
gentages flere gange og intensiveres ved at blive hurtigere og kraftigere
• Tal med eleverne om hvad de oplever, musikken kan fortælle, hvilket naturligvis er individuelt. Men der vil ofte være
visse fællestræk – find fællestræk frem
• Find selv på mange flere eksempler, spil dem og tal med eleverne om dem jf. ovenstående
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MUSIKOPLEVELSE LÆRER
Elevopgave 1 til satsen Dolcissimo: Hvad sker der i Fantasmagoria?
• Vis elevsiden på smartboard og lad eleverne følge med i teksten En morgen, mens en af underviserne læser den højt
• Gennemgå elevopgaven og fortæl, at eleverne skal digte en fortsættelse af historien ved at lytte til musikken og bruge
deres fantasi, ligesom de gjorde i forøvelsen med musikskolelæreren. Historien skal ikke skrives ned, men de skal
kunne fortælle den.
Vis filmklip 2 Bent Sørensens indledning til: En morgen i Fantasmagoria
• Afspil lydklip 1 og sig, at eleverne skal være helt stille, første gang de lytter og hver for sig forestille sig, hvad der sker
• Lad eleverne efterfølgende parvis tale om deres forestillinger
• Spil musikken mange gange, og lad eleverne samtale og digte videre på historien, mens musikken spiller
• Lad nogle af eleverne fortælle, hvad de oplevede/forestillede sig, der sker for Pil og Emil
• Find sammen med eleverne frem til, hvad i musikken, der kan have betydet noget for de forestillinger

Elevopgave 2 til satsen Dolcissimo
• Brug samme fremgangsmåde som ovenfor
Vis filmklip 3: Bent Sørensens indledning til En nat i Fantasmagoria
Afspil lydklip 2
Vis filmklip 4 Bent Sørensen fortæller om musikken
• Tal med eleverne om det Bent Sørensen fortæller
		
° om første del af musikken (En morgen i Fantasmagoria- lydklip 1), hvor instrumenterne er ”skygger”, hvilket
svarer til Pil og Emil, der følger efter alfen, som en skygge.
		
° Om sangen, der spilles i anden del af musikken af violin og cello (En nat i Fantasmagoria, lydklip 2)
		
° Om værkets titel Phantasmagoria, der betyder skyggespil. Fortæl at satsen Dolcissimo kun er en enkelt sats
fra et værk med fire satser
		
° Mv.
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MUSIKOPLEVELSE LÆRER
Forslag til evalueringsspørgsmål med eleverne
• Hvordan har vi udtrykt vores musikoplevelse?
• Hvad har vi talt om i musikken, der kan betyde noget for vores oplevelse?
• Hvad har vi lært om komponisten Bent Sørensen og hans musik?
• Hvilke nye ord har vi lært?
• Evt. andet
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MUSIKOPLEVELSE ELEV 1
OPGAVE 1: HVAD SKER DER I FANTASMAGORIA?
PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
1 værksted
Bent Sørensen i sit værksted

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
2 værksted
Bent Sørensens indledning til En morgen i Fantasmagoria

1. EN MORGEN
Her er begyndelsen på en historie. Lyt til den.
Pil tager fat i teltets lynlås og åbner den med et snuptag. Hun indsnuser den friske morgenluft og kigger ud på det
dugvåde græs med de glinsende spindelvæv. Solens første stråler falder på den hvide dis, der ligger henover familiens teltlejr. Hun er tørstig. Hun husker, at der er en ren kilde i nærheden, som man kan drikke af. Hun stikker fødderne i sine klipklapper og går et par skridt væk fra det lille telt, som hun deler med sin lillebror Emil.
”Vent på mig!” Det er Emil, der bakser med at komme ud af sin sovepose. Det våde græs klasker mod deres ben, da
de sammen går ned mod kilden. Pil går ud i det lave vand, til det når hendes ankler. Hun fylder sin vandflaske og
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MUSIKOPLEVELSE ELEV 1
drikker et par slurke. Det smager friskt. Emil gør det samme. Da hun kigger op igen, får hun pludselig øje på noget,
der hænger i luften lige foran dem. Det ligner i første omgang en stor guldsmed, men det er det ikke. Det er en lille
alf, der med sine gennemsigtige vinger holder sig svævende i luften. Alfen kigger skiftevis over sin skulder og derefter på Pil og Emil.
”Jeg tror, at den vil vise os noget,” hvisker Emil. Pil nikker langsomt. Alfen vender omkring med en hurtig bevægelse
og flyver væk fra Pil og Emil. Den flyver lavt henover kilden, der bugter sig ind mellem træerne. Pil og Emil følger
efter. Inde mellem træerne bliver den hvide dis tættere, og træerne bliver større…

LYT TIL LYDKLIP 1
• Lyt til musikken mange gange
• Brug jeres fantasi og lad musikken fortælle jer, hvordan historien fortsætter
• Hvad sker der, når Pil og Emil følger efter alfen?
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MUSIKOPLEVELSE ELEV 2
OPGAVE 2: HVAD SKER DER I FANTASMAGORIA?
PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
3 værksted
Bent Sørensens indledning til En nat i Fantasmagoria

2. EN NAT
Her er begyndelsen på en historie. Lyt til den.
”Pil, vågn op.” Pils øjenlåg er tunge. Hun åbner dem langsomt og ser det slørrede omrids af Emils ansigt. Hun blinker et par gange. Han ligner også en, der lige er vågnet. Hun gaber og strækker sig. Var det hele bare en drøm? Hun
har en følelse af at blive vugget blidt frem og tilbage. Over hende er himlen ved at blive mørk, og månen titter frem
mellem et par enkelte skyer. Det må være nat. Har vi mon sovet så længe, tænker hun. Hun sætter sig op. I samme
nu forstår hun, at de sidder i en lille robåd. Båden driver stille omkring på en stor blank skovsø. Alfen er væk.
”Hvad sker der?” udbryder hun.
”Vi må være der, hvor kilden ender,” siger Emil.
”Tror du vandet er magisk?” spørger hun. Pludselig begynder båden nemlig at bevæge sig, som om noget usynligt
skubber den. De kigger begge ned i det mørke søvand, hvor skyerne spejler sig. Båden begynder at vippe voldsomt
fra side til side.
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MUSIKOPLEVELSE ELEV 2
”Hold fast!” råber Pil, og i næste sekund vipper båden hele vejen rundt. Hun opdager til sin overraskelse, at de kan
trække vejret under vandet. Hun åbner øjnene. De sidder stadig i robåden, der nu sejler gennem en undersøisk verden med bølgende tangplanter. De kan næsten ikke tro deres egne øjne, da de kigger sig omkring dernede …

LYT TIL LYDKLIP 2
• Lyt til musikken mange gange
• Brug jeres fantasi og lad musikken fortælle jer, hvordan historien fortsætter
• Hvad ser Pil og Emil under vandet? Hvordan slutter sejlturen?

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
4 værksted
Bent Sørensen fortæller om musikken
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER
OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal lære tre fagbegreber og deres betydning at kende, nemlig crescendo, tremolo og glissando. De skal lytte til nogle små uddrag af satsen, hvor de skal kunne skelne mellem de tre begreber
og skrive de rigtige tegn for dem.
Eleverne ser filmklip 5: Bent Sørensen fortæller om instrumenterne – sordin og glissando og filmklip 6:
Bent Sørensen fortæller om arbejdet som komponist.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion ved folkeskolelæreren
• Fortæl at eleverne skal se og høre Bent Sørensen fortælle noget om sin musik
Vis filmklip 5: Bent Sørensen fortæller om instrumenterne – sordin og glissando
• Tal med eleverne om det Bent Sørensen fortæller
		

° Sordin er ligesom alle andre musikudtryk italiensk, og det betyder ”døv” eller ”uden lyd.” En sordin er
en slags klemme, der sættes på “stolen” på et strengeinstrument. På den måde dæmper den lyden.
Sordiner er typisk lavet af hårdt gummi

		

° Tal med eleverne om det Bent Sørensen fortæller om glissando

• Vis elevsiden på smartboard og forklar begreberne crescendo, tremolo og glissando, der alle anvendes meget i
Dolcissimo. (Gør gerne dette, mens musikskolelæreren løbende demonstrerer på sit instrument jvf. nedenfor,
og eleverne afprøver begrebernes betydning i praksis)
• Gennemgå begreberne og tegnene på elevsiden, som er de standardiserede tegn
		

° Crescendo betyder ”at vokse” og er betegnelsen for, at musikken tiltager i lydstyrke og bliver kraftigere.
Crescendo noteres med en kile, der bliver bredere i takt med, at musikkens volumen bliver større.
Aftagende lydstyrke kaldes decrescendo (eller diminuendo) og noteres med en kile, der vender mod
sat og ender i et punkt

		

° Tremolo betyder ”skælven” eller ”rysten” – tonen eller tonerne ”ryster.” Tremolo spilles som en hurtig
gentagelse af samme tone eller af et interval.
Tremolo noteres som en node (eller flere noder) med tre skrå streger på

		

° Glissando betyder ”glidende.” Tonen glider fra en tone til en anden, hvor alle de mellemliggende 		
toner berøres. Nogle instrumenter egner sig godt til dette, f.eks. strygere, basun og sangstemme.
Andre egner sig ikke så godt, f.eks. klaver, der må nøjes med at spille de toner, der ligger mellem de to
tonehøjder. Glissando noteres med en zig-zag linje mellem de toner, der er glissando imellem
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER
Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren:
Giv eleverne en forståelse af crescendo, tremolo og glissando
• Demonstrer et crescendo og et decrescendo nogle gange med instrumentet
° Lad eleverne synge et vers af en sang og signaler, hvordan de skal lave crescendo og decrescendo
• Demonstrer glissando/glissader med instrumentet
		
° Lad eleverne selv lave glissando/glissader op og ned med stemmen nogle gange
• Demonstrer tremolo med instrumentet
		
° Lad eleverne selv udføre et tremolo ved f.eks. at slå 4- dels rytmer med hænderne på lårene
og lade det gå over i et tremolo (lynhurtige skift mellem de to hænder)

Elevopgave til Dolcissimo: Lyt efter crescendo, tremolo og glissando
• Vis elevsiden på smartboard og gennemgå opgaven
• Lyt til lydklip 1 mange gange. Lydklippet er sat sammen af små uddrag fra begyndelsen af satsen, hvor crescendo,
tremolo og glissando er tydeligt
• Del elevsiden ud og lad eleverne arbejde med den enten individuelt eller i gruppe, mens lydklip 1 spilles mange gange
° Alternativt kan man finde frem til løsningen i samarbejde med eleverne og sætte de rigtige
tegn i kasserne på et smartboard
• Løsningen på opgaven ser sådan ud

• Lyt til første del af satsen i sammenhæng, hvor der ikke er klippet, lydklip 2, og lad eleverne lytte efter crescendo,
tremolo og glissando
• Fortæl at eleverne selv skal lave lyd/musik med crescendo, tremolo og glissando i den næste opgave i musikalsk
skaben

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

Bent Sørensen > side 9 af 16

MUSIKFORSTÅELSE LÆRER
Bent Sørensen fortæller om arbejdet som komponist
Vis filmklip 5: Bent Sørensen fortæller om arbejdet som komponist
• Tal med eleverne om det Bent Sørensen fortæller
° Om at musik fortæller en historie
° At han først skal finde et navn/titel til musikken før han kan lave den. Hvorfor mon han har det sådan?
° Om hvordan han kommer i gang med at lave et stykke musik – hvad har det med legoklodser at gøre?

Forslag til evalueringsspørgsmål med eleverne
• Hvilke nye musikudtryk har vi lært? (crescendo, tremolo og glissando) Hvordan lyder de og hvad betyder de?
• Hvad har vi lært om instrumenter/strygere/violinen? (bl.a. sordin)
• Hvad har vi lært om, hvordan komponisten Bent Sørensen arbejder?
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MUSIKFORSTÅELSE ELEV 1
OPGAVE: LYT EFTER CRESCENDO, TREMOLO OG GLISSANDO
PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
5 værksted
Bent Sørensen fortæller om instrumenterne – sordin og glissando

CRESCENDO
(det bliver kraftigere)

LYT TIL LYDKLIP 1

TREMOLO
(tonerne “ryster”)

GLISSANDO
(tonen glider)

LYT TIL LYDKLIP 2

• Lyt til lydklip 1 og sæt tegnene for crescendo, tremolo og glissando ind i kasserne fra venstre
mod højre, så det svarer til den rækkefølge, de bliver spillet i.

PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
6 værksted
Bent Sørensen fortæller om arbejdet som komponist
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MUSIKALSK SKABEN LÆRER
OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal være musikalsk skabende og prøve at arbejde med nogle af de samme musikalske virkemidler som Bent Sørensen. De får en fortsættelse af historien om Pil og Emil. Historien har nogle
blå ord, som de skal udtrykke med crescendo, tremolo og/eller glissando. Historiens slutning med
Emils smukke udsigt skal eleverne også sætte i musik. Her skal de blive inspireret af og rette sig
efter tre af Bent Sørensens gode råd.
Eleverne ser filmklip 7: Bent Sørensen giver gode råd til arbejdet med at skabe musik.

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion ved folkeskolelæreren
• Fortæl at eleverne selv skal være musikalsk skabende med tre af de elementer Bent Sørensen bruger i sin musik, som
de lærte at kende i opgaven i musikforståelse. Det er crescendo, tremolo og glissando. Skriv de tre begreber op på
tavlen og repeter, hvad de betyder

Forøvelse ved musikskolelæreren elevopgave 1.
Musikskolelæreren demonstrerer crescendo, glissando og tremolo
• Repetér forøvelsen fra opgaven i musikforståelse

Elevopgave 1: Lav en lydhistorie med crescendo, tremolo og glissando
• Tal med eleverne om Pil og Emil og om, hvad de kan huske fra opgaven i musikoplevelse: Hvad sker der i Fantasmagoria?
Fortæl, at de nu skal høre om, hvad der sker for Pil og Emil efter, at de er kommet hjem. Læs nedenstående indledning
til den historie, der står på elevsiden, som eleverne skal sætte lyd/musik til
Emil vågner fra en mærkelig drøm. Det er meget tidligt om morgenen. Han stikker sin hånd ind under hovedpuden og
får fat i noget rundt og blødt. Det er en lille stofpose. Inde i posen er der nogle plantefrø. Hvor mon den kommer fra,
tænker han. Med ét får han en idé. Han springer ud af sengen, spæner nedad trappen og hopper i sine gummistøvler.
Han går ud i haven i sit nattøj. Emil graver små huller i græsplænen og lægger et frø ned i hvert hul.
”Skal vi prøve at give dem noget vand?” Det er hans storesøster Pil. Hun holder sin vandflaske frem.
”Jeg fyldte min flaske med vand fra den sø, som vi opdagede på teltturen,” fortæller hun. Emil tøver. Så smiler han og siger:
”Ja, lad os da prøve.” De giver alle frøene lidt vand fra flasken, og dækker frøene med jord.
”Nu skal vi bare vente,” siger Emil. De begynder at gå tilbage mod huset.
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MUSIKALSK SKABEN LÆRER
• Vis elevsiden på smartboard og læs historien højt med indlevelse og engagement
• Gennemgå første del af opgaven, hvor eleverne skal lave crescendo, tremolo og /eller glissando efter de blå ord.
(Fortæl at der godt kan være både crescendo og tremolo på samme tid, ligesom der kan være crescendo og
glissando på samme tid
• Man kan evt. beslutte, at eleverne blot skal lave lyd/musik, og at folkeskolelæreren læser historien under fremførelsen
• Print elevsiden med historien ud i farver og del den ud
• Dan grupper på fire
• Del instrumenter ud. Det er hensigtsmæssigt at alle grupper har mindst ét klokkespil eller en xylofon
og mindst én tromme
• Fordel gerne grupperne i flere rum
• Musikskolelæreren kan gå rundt til grupperne og understøtte deres lyd/musik med sit instrument
• Lad nogle af grupperne fremføre deres lydhistorie evt. sammen med musikskolelæreren.
(Folkeskolelæreren kan evt. læse historien)
• Lad de andre elever give respons på, om lydene/musikken passede til historien

Ekstra idé: Folkeskolelærer og musikskolelærer fremfører historien
Efter nogle af elevernes fremførelser kan folkeskolelærer og musikskolelærer afslutningsvis lave deres version, gerne i
en meget dramatiseret udgave. Folkeskolelæreren læser/fortæller historien og musikskolelæreren improviserer på sit
instrument efter de blå ord og anvender crescendo, tremolo og/eller glissando

Forøvelse ved musikskolelæreren elevopgave 2.
Musikskolelæreren demonstrerer en smuk slutning
Vis filmklip 7: Bent Sørensen giver gode råd om arbejdet med at skabe musik
• Tal med eleverne om de råd Bent Sørensen giver
• Gennemgå opgaven på elevsiden og gå til forøvelse
• Demonstrer Bent Sørensens råd om at lave musik
° Tal med eleverne om, hvilke lyde, der er/kan være omkring Pil og Emil – prøv derefter at sætte dem i musik
° Demonstrer det at spille enkelt – f.eks. langsomt med en enkel lille melodi, evt. pp (pianissimo)
° Demonstrer hvordan mange tonegentagelser kan give ro og enkelhed – og være smukt
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MUSIKALSK SKABEN LÆRER
Elevopgave 2: Lav en smuk slutning
• Print elevsiden til opgave 2 i farver og lad eleverne gå i grupper igen. Lad dem beholde de instrumenter de havde til
opgave 1 med de blå ord
• Musikskolelæreren kan gå rundt til grupperne og bidrage med sit instrument
• Lad eleverne fremføre (evt. sammen med musikskolelæreren) deres smukke slutninger på historien, der fortæller om
Emils udsigt
• Lad de andre elever give respons: var det smukt? Blev reglerne overholdt? Er der forslag til forbedringer?

Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
• Hvilke musikalske virkemidler har vi arbejdet med i lydhistorien (crescendo, glissando, tremolo)
• Hvad har vi lært af Bent Sørensen?
• Hvad har vi lært om selv at lave musik?
• Hvad har vi lært om at arbejde sammen?
• Har vi lært andet?
Forløbet med Dolcissimo af Bent Sørensen er nu afsluttet. Gå videre til en anden komponist.

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

Bent Sørensen > side 14 af 16

MUSIKALSK SKABEN ELEV 1
OPGAVE: LAV EN LYDHISTORIE MED CRESCENDO, TREMOLO OG GLISSANDO
MED EN SMUK SLUTNING

Der lyder en svag rumlen, og græsset sitrer en smule under deres fødder. De standser.
”Var det din mave?” spørger Emil. Pil ryster langsomt på hovedet.
Med ét begynder det at knirke og ryste voldsomt under dem. Der bliver stille igen. De vender sig
langsomt om, og så sker der noget mærkeligt.
En lysegrøn spire bryder op gennem plænen kun få skridt fra, hvor de står. I løbet af et lille sekund er
den en meter høj og tyk som en stødtand på en elefant.
”Pas på!” råber Emil. Han når lige at hive Pil til side før en anden grøn spire vokser op, hvor hun stod.
Den åbner sig og bliver til en gylden blomst. De må koncentrere sig om ikke at blive rystet omkuld.
De løber zigzag mellem store grønne blomsterstilke, der springer op omkring dem. Stilkene bliver
hurtigt ligeså tykke som træstammer og så høje, at Emil ikke kan se toppen af blomsterne.
Engang imellem bryder der en stilk frem lige under deres fødder. Så må de skynde sig at glide
ned ad stilkene igen, før de bliver hevet med højt op i luften. Efter noget tid går det op for Emil,
at han ikke kan få øje på sin søster mere.
”Kom herop! Du skal se det her.” Pils stemme kommer højt oppe fra. Emil kigger op. Hun er
nok blevet hevet med op og sidder på en blomst, tænker han.
Næste gang en blomst bryder frem under mine fødder, bliver jeg stående, tænker Emil.
I samme øjeblik begynder jorden at gynge under ham. Det kildrer i maven. I næste øjeblik
ser han den flotteste udsigt, han nogensinde har set.
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MUSIKALSK SKABEN ELEV 1
• Lav lyd til de blå ord/sætninger i historien, hvor I bruger crescendo, glissando og/eller tremolo
• Brug forskellige instrumenter og brug også gerne jeres egne stemmer
• Én i gruppen læser historien og holder en pause efter de blå ord, hvor I spiller/synger,
så det passer til historien
• Øv jer, så I er sikre i at fremføre jeres lydhistorie med oplæsning og lyd/musik

LAV EN SMUK SLUTNING
PeterSEBruun
FILMKLIPi sit
7 værksted
Bent Sørensen giver gode råd til arbejdet med at skabe musik
• Lav en smuk slutning på historien i musik, der fortæller om den flotte udsigt, Emil ser.
Den skal vare ca. 30 sekunder.
Ret jer efter tre af Bent Sørensens råd
		
° Det skal være enkelt
		
° Gentag nogle toner
		
° Tænk på at ”spille” de lyde der er omkring Pil og Emil
• Øv jer, så I kan fremføre jeres musik for klassen
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