APPENDIKS
TILGODESER FÆLLES MÅL

Musik (valgfag)
Udskoling

SANGSKRIVNING

FÆLLES MÅL
MUSIK (VALGFAG 7. - 8. KLASSE)
KOMPETENCEOMRÅDE
Musikalsk skaben

Kompetencemål
flerårige læringsmål
Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål

KOMPETENCEMÅL
Eleven kan arbejde eksperimenterende
med kreative processer i musik.

Læringsmål
for undervisningsforløb

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Sangskrivning
Eleven kan udtrykke egne
ideer, tanker, følelser eller
budskaber i sangskrivning.

Eleven har viden om kreative
processer som ramme for
sangskrivning.

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSMÅL
1.
2.
3.
4.

Eleven kan finde på en enkel tekst og melodi ud fra en given ramme
Eleven har kendskab til en blues-pentaton skala
Eleven kan skrive en enkel melodi bygget op af toner fra en blues-pentaton skala
Eleven kan (samarbejde) og argumentere for valg af tekst og melodi ud fra de givne rammer.

BEMÆRK

Ovenstående Fælles Mål er eksemplariske og dækker ikke nødvendigvis hele målgruppen for skolekoncerten. Til gengæld er opgaverne i
undervisningsmaterialet enkle at justere i sværhedsgrad og kan tilpasses alle klassetrin i pågældende målgruppe. De udvalgte målpar er med
andre ord ikke udtømmende for materialets relevans.
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TIL MUSIKLÆREREN
SANGSKRIVNING
Fag: Musik-valgfag 7. - 8. klasse
Indhold:
• Kom i flow - vi skriver derudad
• Skriv din egen bluestekst
• Skriv din egen bluesmelodi
Sådan bruges materialet:
Forløbet varer i 4-6 timer
Dette undervisningsmateriale går i al sin enkelhed ud på
at skrive sange. Materialet er bygget op af tre trin med
forskellige øvelser i sangskrivning. Eleverne kan med fordel følge trinene step-by-step for at få den bedst mulige
progression og flow i skriveriet.
1. Indledende samtale og skriveøvelser
2. Eleverne skriver deres egen bluestekst
3. Eleverne laver deres egen bluesmelodi
Idé: Slut forløbet af med en koncert, hvor eleverne
præsenterer deres sange for hinanden.

TRIN 1 - OPTAKT TIL SANGSKRIVNING

Indledende samtale og skriveøvelser
I første trin er det en god idé at starte med en generel
snak om, hvor sangene egentlig kommer fra - om det
at være sangskriver. Derefter skal eleverne i gang med
indledende øvelser, der handler om at “skrive løs” og
generere idéer. Alle skriveøvelserne er ramme - og tidsbestemt, og lige til at gå til.

TRIN 2 - TEKSTØVELSE

Skriv din egen bluestekst
Bluesgenren er et velegnet udgangspunkt for en øvelse
i egen sangskrivning, da den både har ret faste rammer
og er relativt let at gå til. I trin 2 arbejder eleverne først
med at skrive deres egen bluestekst med inspiration fra
Robert Johnsons klassiske blues Crossroads - komplet
med lydeksempel og backingtrack til at øve efter.
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TRIN 3 - KOMPOSITIONSØVELSE

Lav din egen bluesmelodi
Med teksten på plads skal eleverne derefter skrive deres
helt egen bluesmelodi ved hjælp af den enkle mol-pentatone bluesskalas 5 toner.
Som afslutning på forløbet præsenterer eleverne de
færdige bluessange for hinanden.

TRIN 4 - VIDERE PÅ EGEN HÅND

Hvis bluesforløbet har givet eleverne blod på tanden til
mere, kan man følge op ved at finde en anden enkel skabelon at bygge en ny sang op over. Fx en Kim Larsen
sang eller en tilsvarende enkel sang, som eleverne kender godt. Brug akkorderne fra sangens vers og omkvæd
som harmonisk ramme, og prøv så i fællesskab at kigge
på teksten og melodien til den pågældende sang.
Hvordan greb Kim Larsen det an? Hvad handler teksten
om? Hvordan er sproget? Hvordan er melodien? Når eleverne derefter skal lave deres egen sang, kan de så selv
vælge, om de vil følge Kim Larsens opskrift - eller netop
bryde den og gå sin egen - måske helt modsatte - vej.
På samme måde har sangskrivere og komponister til alle
tider taget afsæt i sange og den musik, de kender, når
de har skullet prøve at finde deres egen vej gennem den
store jungle af muligheder og valg, der møder én, når
man vil udtrykke sig kreativt musikalsk.
Held og lykke - og god fornøjelse med processen!
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TRIN 1: OPTAKT TIL SANGSKRIVNING
Når vi lytter til musik i dag, sker det som regel via
streamingtjenester eller andre digitale medier, og her bliver ophavsmændene og -kvinderne bag musikken kun
sjældent nævnt. Derfor kan det som optakt være en god
idé at tage en indledende snak med eleverne om, hvor
musikken egentlig kommer fra.
Hvilke forestillinger gør eleverne sig om den kreative
proces bag de sange og den musik, de lytter til?
Spørgsmål til fælles elevsnak:
•
•
•
•
•

Hvilke elementer består en sang af?
Hvilket arbejde ligger der bag de sange, vi går og
lytter på - fra den første idé til det færdige produkt?
Hvem laver teksterne og musikken? Og resten?
Hvordan griber man det an, hvs man vil skrive en
sang?
Har nogen af jer selv prøvet at lave en sang? 		
Hvordan greb I det an?

For 150 år siden mente man, at de store komponister var
genier med en særlig kontakt til det guddommelige, og
at musikken nærmest blot strømmede gennem dem som
hellig inspiration. I dag ved vi, at bag enhver stor kunst
ligger der som regel en lang og hård kreativ proces og en
mængde praktiske færdigheder og erfaring.
Men mindre kan heldigvis også gøre det, så derfor skal
eleverne nu kaste sig ud i at lave deres egne sange!

OPVARMNINGSØVELSE 1:
Alternative tekster til børnesange
Ligesom enhver anden sportsaktivitet kræver disciplinen
sangskrivning også en god opvarmning for at få løsnet
op i den kreative muskel og banet vejen for noget fritflydende inspiration. Så lad os kaste os ud i det:
1. Fjollet tekst
Tag udgangspunkt i en børnesang, I kender godt, fx Der
bor en bager, Jeg ved en lærkerede eller Mariehønen
Evigglad. I skal nu lave en helt anden tekst til den. Skabelonen ligger klar - I fylder bare nye ord ind i den. Fx ‘Der
bor en punker/omm’ bag ved Brugsen’ eller ‘Mariehønen
Altidsur/gik løs på mosters haveskur’ osv. Jo, mere fjollet,
jo bedre. Det gælder om at få sat kreativiteten i gang!
Opgave:
Se, hvor mange vers, I kan nå at lave på 15 minutter.
Arbejd to og to sammen. Brug evt. lydfilerne med klaverakkompagnementerne (se nedenfor) undervejs, og når I
præsenterer resultatet for hinanden.
2. Alvorlig tekst
Gentag processen, men prøv denne gang at lave en
alvorlig tekst. Vælg evt. en anden af melodierne som
skabelon.
Flere opgaver på næste side!

OPVARMNING: TEKSTØVELSER
En sang består af både tekst og musik, og eleverne kommer til at arbejde med tingene hver for sig. Først gælder
det teksten, og vi starter med nogle indledende tekstskrivningsøvelser. Den nemmeste måde at få hul på inspirationen og tekstidéerne til at flyde kan være at tage
udgangspunkt i noget velkendt og universelt.

Her er klaverakkompagnement til de tre sange.
Brug dem fx til at øve efter, og når I præsenterer
sangene for hinanden:

Og her kommer børnesange ind i billedet. Det gode ved
dem er, at vi kender dem så godt - både melodi og tekst
- og det gør dem velegnede som afsæt til den første lille
tekstleg.

kortlink.dk/262m7
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Jeg ved en lærkerede
kortlink.dk/262m8

Der bor en bager
Mariehønen Evigglad
kortlink.dk/262m9
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3. Fyld ord på
Brug nu den oprindelige tekst til en af børnesangene til at
få sat yderligere gang i fantasien. Fælles for børnesangene er, at de ofte har meget enkle sætninger, uden meget
indhold. I denne opgave skal I gøre noget ved det!

Opgave:
Vælg et emne, og giv jer selv 10 min til at få skrevet så
meget ned som muligt. Bliv ved med at finde på nyt,
indtil tiden er gået. Bagefter kigger I på resultatet og begynder at plukke de mest interessante ord og sætninger
ud. Skriv dem ned på et separat ark. Kig efter mønstre
Vælg fx sangen Der bor en bager. Forestil jer nu, linje for og sammenhænge, ord der rimer og alt, hvad der sætter
gang i fantasien. Begynd at formulere sætninger, der
linje, alt det indhold, der mangler, og skriv det ned.
kunne blive til tekstlinjer. Brug evt. melodiens rytme fra
en af børnesangene til at strukturere ordene med optakDer bor en bager
ter og antal stavelser. Prøv om I kan færdiggøre nogle
- men hvordan ser han egentlig ud? Tyk? Tynd? Ung?
Gammel? Fuldskæg? Skaldet? Og hvor præcist bor han? vers.
Måske ovenover bageriet? Eller i selve bageriet? Hvem
Variation 1: Lav samme øvelse, men byt emnet ud efter
er hans nabo? osv. Skriv det ned.
brainstormen er slut: Har du fx en masse stikord, der
i Nørregade
- i hvilken by, og hvordan ser Nørregade ud der? Beskriv passer til emnet ‘krig’, så prøv at skifte emnet til ‘skolen’
gaden og omgivelserne, folkene, der kommer der, trafik- eller ‘familien’. Det kunne godt give nogle interessante
tekster!
ken, duftene, osv. Skriv det ned.
han bager kringler og julekage
- men hvad andet bager han mon? Skriv ned.
Andre eksempler:
Jeg ved en lærkerede
- jo, jo, men hvad ved du ellers om naturen?
Mariehønen Evigglad
- hvorfor er hun egentlig altid glad?
Opgave:
Sæt stopuret til to minutter pr. linje, og se, hvor mange
supplerende informationer I kan nå at finde på og skrive
ned for hver linje i teksten.

Variation 2: Udveksl brainstorm med en anden gruppe
(helst om et andet emne), og lav hver især en tekst, der
skal indeholde elementer fra begge.
Efter disse indledende øvelser er I varmet godt op - og
ved at være klar til at skrive jeres helt egen sang.
Og hvorfor ikke starte med at skrive en blues?
		

Se næste side

OPVARMNINGSØVELSE 2:
Brainstorm (gruppeøvelse)

MERE OM SANGSKRIVNING:

Uanset om I vil i gang med at skrive en sang fx om at
være venner, om den globale klimakrise, eller om fodbold, er det ofte godt at starte med en god gammeldags
brainstorm. Find et stort stykke papir eller en ren tavle,
og skriv så emnet i midten af det. Begynd så at skrive
alt det ned, der falder jer ind, når I tænker på emnet. Det
kan være stikord eller sætninger, skørt eller dybt, hulter til
bulter. Bare skriv det hele ned.

Der findes efterhånden en del inspirerende bøger, hvor
sangskrivere eller sangskrivningscoaches deler ud af
deres erfaringer, se fx. disse:
•

Kogebog for sangskrivere - Annette Bjergfeldt,
Edition WH, 2008

•

Skriv hits & sælg dem - Marcus Winther-John, 2017

•

Egne veje - bl.a. Nana Jacobi, RMK,2018

Det vigtigste i denne fase er, at man ikke blokerer sit flow
ved at være for kritisk overfor de ord og sætninger, der
dukker op. Det er først bagefter, man vurderer og sorterer. Når ‘hjernen stormer’ skal man bare lade tingene ske.
SANGSKRIVNING
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TRIN 2: TEKSTØVELSE

SKRIV DIN EGEN BLUESTEKST!
SÅDAN GØR DU:
Robert Johnson
(1911-1938) er en af
de mest berømte
bluesmusikere
nogensinde til trods
for, at han døde allerede som 27 årig!

1. START MED AT LYTTE TIL EN BLUES
Hør Mike Andersen & Jens Kristian Dam’s version
af Crossroads. Følg med i teksten imens.
		

HVORFOR EN BLUES?

Hør Crossroads
kortlink.dk/kx8n

Lad os først slå fast: Man behøver hverken være sort, alkoholiker eller død som 27 årig ligesom Robert Johnson
(billedet) for at skrive en blues! Alle oplever nemlig engang imellem at være ked af det, at føle sig lidt udenfor,
eller bare være i lidt dårligt humør - og så kan det faktisk
godt hjælpe at sætte lidt ord på den trykkede stemning.

2. LAV DIN EGEN BLUESTEKST

OK, måske føler du dig lige nu glad og optimistisk og slet
ikke i blues-hjørnet rent humørmæssigt. Så skriv i stedet
en bluestekst om noget, der gør dig rigtig glad - så kan
den jo muntre dig op, hvis du bliver ked af det en dag!

Men hvad skal din blues handle om? Har din kæreste slået op, er din cykel blevet stjålet, eller stødte
du tåen på en stol i frikvarteret? Når du har valgt
dit emne, så begynd med en brainstorm: Skriv ord
og sætninger ned, der beskriver situationen. Hvor
skete det? Hvad skete der? Hvordan var forløbet før
og efter? Hvad følte du? osv. Kig efter rim og ‘gode’
sangbare ord og udtryk i det, du har skrevet ned.

BLUES = ENKEL TEKSTSKABELON
Skal man øve sig i at skrive tekster, er bluestekster et
godt sted at starte, for de er som regel skrevet over en
meget enkel skabelon: 12 takter og 3 tekstlinjer pr. vers.
Se fx teksten til den berømte blues Crossroads:
I went down to the crossroad, fell down on my knees
I went down to the crossroad, fell down on my knees
Asked the Lord for mercy, said: „Help me, if you please“
Yeah, standing at the crossroads, tried to flag a ride.

Brug 1. vers af Crossroads som skabelon for din
egen tekst mht. antal stavelser, optakter osv. Versene kan godt variere lidt, men prøv som udgangspunkt at holde fast i samme mønster til hvert vers.

Inddel så historien i en handlingssekvens: „Først
var vi til fest - så kom vi op og skændes - så gik hun
- nu sidder jeg her alene - føler mig trist - kommer
hun mon nogensinde tilbage?“
Lav så hvert af de 6 handlingstrin om til et vers!
Husk, at der faktisk kun er to linjer i hvert bluesvers, for den 1. linje gentages, inden 2. linje bringer
historien videre. De to linjer skal rime.

Yeah, standing at the crossroads, tried to flag a ride.
Nobody seemed to know me, everybody passed me by.
Mmm, the sun goin’ down, boy, dark gonna catch me here

3: PRØV TEKSTEN AF!

I haven’t got no sweet woman to love and feel my care

Når du er færdig med teksten, kan du prøve den
af ved at synge eller sige teksten til dette bluesbacking-track, spillet af Mike og Jens Kristian:

You can run, you can run, tell my friend, Willie Brown.

		

Mmm, the sun goin’ down, boy, dark gonna catch me here

You can run, you can run, tell my friend, Willie Brown.

Hør backing-track
kortlink.dk/kx8m

That I’m standing at the crossroads, believe I’m sinking down.
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TRIN 3: KOMPOSITIONSØVELSE

ELEV
ARK

SKRIV DIN EGEN

BLUESMELODI!
Nu er din bluestekst færdig, og du ved den passer til melodien til Crossroads. Næste skridt bliver nu at prøve at
lave din egen bluesmelodi. Det lyder måske svært, men
ligesom tekstopbygningen viste sig at være ret enkel i
blues, så er der heldigvis også nogle genveje, der gør
tingene lettere, hvis man vil lave sin egen bluesmelodi.

1. BLUESAKKORDER

2. BLUESMELODI

Først kigger vi på, hvilke akkorder man egentlig spiller i
Crossroads. Akkorderne følger det samme mønster, som
man finder i rigtig, rigtig mange 12-takters bluessange,
nemlig dette her:

Men hvad så med melodien? Den er jo ikke den samme i
alle bluesnumre. Nej, men der er faktisk et slags mønster i
de toner, melodierne bruger. I rigtig mange bluesmelodier
følger tonerne nemlig det, man kalder for en blues-pentaton skala (pentaton = 5 toner). Det betyder, at melodien
kun bruger de samme 5 forskellige toner fra start til slut
- og ingen andre toner.

Som trin:		

I G-dur:

Mike og Jens’ version af Crossroads står fx i tonearten
G-dur, og i den toneart indeholder den blues-pentatone
skala disse 5 toner:
Allerede nu beslutter vi derfor, at din blues skal følge de
samme akkorder. Så kan du også teste og øve din melodi
sammen med Mike og Jens Kristians backing-track.

3. FØR DU GÅR VIDERE:
Her er melodien til Crossroads skrevet ud på noder. Prøv at se, om du kan finde de toner, der hører til den mol-pentatone skala i
G-dur. Skriv tonenavnene over hver tone.
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4. HVILKE TONER?

5. RYTMISERING

At skrive sin egen melodi er både let og svært. Let, fordi du
har alle toner i verden til din rådighed, og du bestemmer
helt selv, hvilke du vil bruge. Men samtidig også svært, for
hvordan får man nu valgt de rigtige eller bedste toner?

Én ting er at vælge, hvilke toner man vil bruge - længden af hver tone og placeringen af dem ift. pulsslagene
er faktisk ligeså vigtig. I bluesmusik synkoperes melodien
meget, dvs. den går lidt ‘på tværs af’ pulsslagene. Det er
tydeligt at se, hvis man kigger på noden til Crossroads.
Kun ganske få af tonerne lander lige på de fire pulsslag i
hver takt. De fleste kommer lidt før eller lidt efter pulsslagene. De synkoperer altså ift. pulsen - og det er det, der
giver den helt rigtige feeling i melodien, og gør den mere
interessant at lytte til.

Da du kiggede på noderne til Crossroads, opdagede
du nok, at hver eneste tone faktisk passede med den G
blues-pentatone skala. Og det er netop det smarte ved
den skala: Hvis man kun bruger de 5 toner, kommer resultatet med garanti til at lyde bluesagtigt, uanset hvilke
akkorder, der ligger under tonerne.
Vi besluttede før at bruge akkordskemaet til Crossroads,
og nu beslutter vi så, at den nye melodi kun må indeholde
tonerne fra den blues-pentatone skala:

Her er to eksempler på den samme melodistump fra
Crossroads med og uden synkopering:
Melodi UDEN rytmisk synkopering:

#

nœ œ nœ œ œ
bœ
G7

& Œ

nœ œ œ
bœ
C7

œ

I went down to the cross - road

fell down on

my

G7

œ Œ

Ó

knees

Melodi MED rytmisk synkopering:

# nœ œ œ
& ‰J

På et klaver ligger tonerne her:

I went down

2

3

4

5

3

g

b

4

5

c d

f

1

3

På en guitar kan du finde tonerne flere steder, fx her:

3. bånd

På klokkespil, xylofon eller marimba kan man give de 5
toner en prik eller fjerne alle andre toner omkring dem:

#

#

to the cross - road

G7

œ Œ Ó

fell down on my knees

5. LAV DIN MELODI FÆRDIG
OK: Din tekst er klar, og du har fået nogle tips til, hvordan
en bluesmelodi er skruet sammen. Så nu er det tid til at få
lavet din bluesmelodi færdig.
Brug kun de 5 blues-pentatone skalatoner til din melodi, og spil backing-tracket (se herunder) som inspiration,
mens du finder på din helt egen melodi. Spil det også,
mens du øver den helt på plads, og når I slutter forløbet
af med at præsentere jeres bluesmelodier for hinanden!

løse
strenge

#

C7

Prøv at synge eller spille begge versioner, mens I markerer pulsslagene (1-2-3-4) eller sammen med Mike og Jens’
backingtrack. Det er let at mærke forskellen.

2

1

œ œ œ bœ œ
j nœ œ ™
œ œ ‰ ‰ J œ œ™ œ œbœ

G7

#

#

Held og lykke - og god fornøjelse!

ØV DIN BLUES MED MIKE OG JENS:

#

1. Rød prik markerer de 5 toner

2. Fjern tonerne omkring dem
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Hør backing-track
kortlink.dk/kx8m
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