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OM MATERIALET
Dette materiale er udarbejdet for Levende Musik i Skolen med henblik på at give eleverne bedre koncertoplevelser
– også når musikken ikke er umiddelbart tilgængelig. Men det vil kunne bruges af alle, der synes, det er tiltrængt at
sætte fokus på elevernes opmærksomhed og lytteevne.

MATERIALET BESTÅR AF:
● Introduktion
● Baggrundsartikel
● Guide til faseopdelt elevworkshop
· At høre
· At høre efter
· At lytte
· At lytte efter
· At lytte til verden – og bagved…
● Lydfiler til workshoppen, se lms.dk

INDSPILNINGER TIL TO LYTTESANGE:
– Lydsang, se lms.dk og bilag 1
– Oktober, se lms.dk og bilag 2
Seks kompositioner, vejledende kategoriseret ud fra forskellige
menneskelige grundstemninger se lms.dk:
●
●
●
●
●
●
●

Glæde - Kano
Nysgerrighed - Dør
Tristhed - Kviksand
Angst - Helt i bund
Nærhed-tryghed - Pænttryg
Vrede - Græshopper
Tolv reallyde, ligeledes vejledende kategoriseret ud fra ovenstående.
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INTRODUKTION
I en travl hverdag glemmer vi ofte at stoppe op og give
det mest fundamentale et eftersyn. Nogle gange når vi
kun at konstatere, når noget ikke fungerer. Men lytning
er en af de vigtigste kanaler for læring og dannelse, og
det er derfor oplagt at sætte mere intensivt fokus på helt
fra de små klasser.
I forbindelse med sommerens musikfestivaler er der rejst
kritik af deltagerne, der ofte snakker og støjer mere, end
de lytter til musikken. Den adfærd er generende for såvel de musikere, der står på scenen, som dem, der rent
faktisk er kommet for at lytte til koncerterne, inklusive
de reportere, der gerne vil bringe musikoplevelsen og
stemningen videre i aviser og blade. Det kan være svært
at lave noget om, når der først er dannet kultur omkring
det.

Er skolen tilknyttet Levende Musik i Skolen, vil man også
vide, at det ikke er alle skolekoncerter, der er lige let
tilgængelige og fanger børnene med det samme - og så
bliver det i endnu højere grad krævende at være lytter.
Når eleverne skal lytte til noget helt uvant – noget, der
bryder med deres forestillinger og umiddelbare optagelsesevne – ja, så kan udfordringen godt være større, end
eleverne kan klare.
En skolekoncert, der ikke lige ligger til sing-along-højrebenet, skal vi guide eleverne ind i. Og at hjælpe på
vej er jo hele skolens kulturgrundlag. Det er det, vi som
lærere hele tiden gør. Meget kan klares med at skabe
trygge rammer og forberede eleverne grundigt på det,
de skal. Men måske kan vi også fokusere mere på og
arbejde med selve evnen til at lytte?

At lytte til musik er ikke nødvendigvis så enkelt. Når vi
beder vores elever om at lytte, beder vi dem om at være
fokuserede, stille, opmærksomme og fortolkende på
én gang – og måske forventer vi ovenikøbet, at de skal
levere en eller anden form for udtryk bagefter. Det er
mange ting, og det er faktisk krævende.
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BAGGRUNDSARTIKEL:

VI HØRER MEGET,
MEN LYTTER LIDT
En gang oplevede jeg, at musikere bjergtog eleverne så meget til en koncert, at der var helt stille
i flere sekunder, efter de stoppede med at spille
– før eleverne så brød ud i klapsalver. Den der
stilhed, før eleverne klappede - det var et magisk
øjeblik…

ANNE METTE
I eksemplet ovenfor er det selvsagt musikken, der har
den stærke virkning på børnene. Men det er stilheden,
der er det magiske øjeblik. Dét, at blive ’slået med
tavshed’, er det fortryllende og dermed det potentielt
forandrende aftryk, musikken sætter i tilhørerne. Sådanne øjeblikke kan vi dårligt planlægge os til. De opstår i et
meget intenst nærvær, som oftest skyldes både musikken og musikernes interaktion med eleverne, der gør,
at de bliver tryllebundet i en følelse af at være en del af
det, der foregår. Men vi skylder vores elever at skærpe
deres opmærksomhed på det magiske, og hvad det er,
der gør, at det ind imellem indfinder sig. Og vi kan være
med til at stille nogle rammer op, der skubber til sandsynligheden for, at disse øjeblikke indfinder sig oftere.
Det er vigtigt, for sådanne æstetiske erfaringer kan åbne
et blik på verden, der kan være med til at skabe mening og sammenhæng i tilværelsen og danne og ruste
eleverne til livet.
De musiske fag er de fag, der ses som særligt vigtige
for tilegnelsen og udfoldelsen af kreative udtryksformer.
Ofte bruger vi ordet musisk om det at være musikalsk –
men i virkeligheden betyder det at have sans eller talent
for kunst.
I musik skabes former for mening, der ikke lader sig
udtrykke på andre måder - hvis man vel at mærke lytter til den. Det gør sig gældende i alle kunstarter, man
præsenteres for i skolen. Litteratur og billedkunst fordrer
eksempelvis også, at læseren eller beskueren kan ’lytte
sig ind på værkerne’ ad den ene eller den anden vej. For
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det at lytte er selvsagt mere end bare at høre. Det er at
være lydhør med en særlig fokuseret opmærksomhed
og et særligt nærvær, men det er også en måde at være
sanseligt til stede i verden på, som åbner for evnen til at
fortolke og udtrykke sig.

Jeg lavede engang et forløb om lyrik til 5. klasse,
som skulle munde ud i elevernes egne tekster.
Jeg havde sådan et stort ildfad, hvor jeg skulle
tænde op, og jeg bad eleverne følge med og lytte
til det hele – altså, at bruge alle sanser – mens
jeg stillede fadet frem, krøllede avispapir sammen,
strøg en tændstik, tændte ild – som jeg så bare
sad og kikkede ind i … det hele foregik ganske
langsomt. Og eleverne var virkelig opmærksomme.
Bagefter skulle de bare skrive løs – og de skrev
sådan nogle fine ting…

CHRISTINA
indskolings- og mellemtrinslærer

VI HØRER MED VORES ØRER,
MEN VI LYTTER MED VORES HJERNE...
At høre betyder slet og ret at opfatte lyd ved hjælp af
hørelsen. Vi hører noget hele tiden, og øret er et kompliceret organ, der er indrettet til hele tiden at filtrere
de lyde, vi omgiver os med, så vi ikke udsættes for et
sansebombardement, hjernen ikke kan kapere.
Hørelsen er helt fundamental i forhold til kommunikation
og følelsen af at være en del af et fællesskab. Uden
hørelse er det vanskeligt at tilegne sig et sprog, og hørelsen har vital betydning, når man eksempelvis færdes
i trafikken.
Hørelsen er kort sagt evnen til at modtage auditive
informationer.
Hørelsen er den sans vi, sammen med synssansen, orienterer os mest i verden med.
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At modtage informationer er ikke nødvendigvis det
samme som at høre, hvad der bliver sagt. At høre musik
er heller ikke det samme som at høre, hvad der bliver
sunget og spillet. Vi hører musik hele tiden – til rengøringen, når vi er på café, eller når vi går rundt i supermarkedet. Men vi lytter først til den, når vi retter vores
fulde opmærksomhed imod den og kan opfatte noget
bagvedliggende i den, fortolke den. Når vi lytter, kan
kirkeklokker, regnvejr, togets rytmiske gang over skinnerne og skraldemændenes flytten rundt på containere
en tidlig mandag morgen også blive til musik.
Lytning er altså mere end blot at opfange lyden.
Som udgangspunkt er vi mest motiverede lyttere, når
musikken ’taler til os’; når den rammer en grundstemning
og skaber forbindelse til nogle følelser og fornemmelser
i os. Så hører vi ikke bare musikken, men udveksler med
den. Musikken kaster noget tilbage til os - til en del af os
selv og dem, vi er. Undertiden kan vi ligefrem opleve at
smelte sammen med den. Her er musikoplevelsen ikke
alene en sansemæssig oplevelse, men også en oplevelse, der udtrykker tavs viden, erindringer og følelser, som
vi måske slet ikke har ord for.
Når vi alligevel gør forsøget på at udtrykke os om disse
æstetiske erfaringer, er det for at etablere mening og
sammenhæng i fortolkningen af verden. Det er måske
forklaringen på, at dét at lytte, udføre og skabe hænger
så tæt sammen i vejledningen for musikfaget:
Vi hører meget, men lytter lidt
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Man kan lytte til musik uden at kunne spille eller komponere, men vil man udføre
musik, må man også kunne lytte. Og vil
man være musikalsk skabende, er det
nødvendigt både at kunne lytte og udføre
musik. Selv om lytningen således synes
at være udgangspunktet, kvalificerer man
imidlertid sin lytten gennem den praktiske
musikudøvelse og det at skabe musik.
Vejledning for faget musik i folkeskolen
Der er altså tre dynamiske, sammenhængende led i at
lytte, udføre og skabe, der ikke på noget tidspunkt efterlader eleven bare modtagende. Det at lytte betyder her
at tage del i og være medskabende, ligesom det at være
delagtig og medskabende ikke kan udskilles fra evnen
til at lytte. Lytningen kvalificeres altså både gennem
musikken som kunstart og som en almenmenneskelig
udtryksform. Man bliver bedre til at lytte, når man både
lytter til musik, og når man skaber musik.
Musikken som kunstform er imidlertid usynlig. Derfor
bringer vi andre kunstneriske, visuelle eller kropslige
udtryk sammen med musikken, når vi skal forsøge at
begribe den. Den, der skaber musik, kan høre lyde,
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mislyde, pauser og toner som en musikalsk komposition.
Den, der skaber kunstneriske installationer, kan se en
gammel bunke jern eller en samling kasserede dosmersedler som et værk. Men af og til blander kunstarterne
sig, når det indtryk de efterlader, bliver et udtryk.
Vi skal ikke nødvendigvis skole eleverne til at være
kunstnere, men vi kan godt lære dem noget om at se
på verden med kunstnerens blik – eller lytte til den med
kunstnerens ører. Det er en lydhørhed i verden, som ikke
bare lærer os om det nødvendige, men også om det
væsentlige.
Børn har som udgangspunkt let ved at give sig hen til et
udtryk. Musik animerer dem ofte til pludselig at bevæge
sig, og når de udtrykker sig i billeder, er de ofte langt
mere vovede i deres udtryk end den vildeste kunstner.
Men nogle gange skal kunstarterne også have lov til at
stå i deres ’rene form’ – for musikkens vedkommende
bare være noget, man lytter til.

Kultur er ikke en statisk størrelse. Det er en ’on-going’ og
dynamisk bevægelse i alt fra skabelse af klassekultur til
mødet med de kunstformer, eleverne præsenteres for i
deres skoletid. Det er to forskellige former for kulturinddragelse, som begge er meget tæt forbundne med dét
at lytte.
De fleste har prøvet at blive så grebet af øjeblikket, at
man glemmer, hvem og hvor man er. Hvis man tænker
over det, er det ofte i brud eller i møde med det
anderledes og måske storslåede, at det sker.
De fleste lærere har også prøvet det magiske ved elevernes oprigtige lytten (åben mund og polypper) og vil
vide, at det er i selvforglemmelse, at den mest intense
lytten finder sted.

Nogle gange har jeg brugt det at sætte mig selv i
spil, når jeg skal have elevernes opmærksomhed
omkring noget, som er vigtigt for dem alle sammen. Så kan jeg bruge en fortælling fra mit eget liv,
eller jeg kan finde på at lave en lille dramatisering
over noget, som er foregået i skolegården. Jeg gør
det også nogle gange sammen med pædagogen
i klassen, hvis eleven skal fra a til b til c – som jo
kan være svært at huske. Så er der en af os, der
spørger, som et barn kan spørge, og den anden
viser og fortæller, hvad barnet skal. Så får vi deres
fulde opmærksomhed, og de kan meget bedre
huske, hvad de skal. Når vi tier stille, kan man høre
en knappenål falde til jorden…

LISE
indskolings- og mellemtrinslærer

Det er utrolig vigtigt, at eleverne er trygge i det
rum, hvor de skal lytte…

ANNE METTE
indskolings- og mellemtrinslærer

SKOLEN, KULTUREN OG LYTNINGEN
Når man læser folkeskolens formålsparagraf, kan der
ikke være nogen tvivl om, at de, der skal bære dette formål frem, med rette kan kaldes kulturbærere. Det ligger
i hele undervisningens væsen at bære kulturen frem for
eleverne og invitere dem til at være medskabere af den.
Vi hører meget, men lytter lidt
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk

MUSIK

7
7

Jeg har altid brugt LMS’s materialer inden skolekoncerten. Det er jo dejlig nemt og lige til at gå til - og det
betyder faktisk meget for koncertoplevelsen. En stor del af en vellykket aktiv deltagelse er, at de er forberedt
på, hvad det er, de skal møde. Hvis man f.eks. kender lidt til Klezmermusikkens historie, og hvordan klezmermusikken lyder, er det nemmere at lytte til musikken, selvom den er uvant – eller hvis man har lyttet til klassisk og
kender lidt til de instrumenter, der skal bruges under koncerten. Hvis der er inddragende aktiviteter under koncerten, er det virkelig ærgerligt ikke at have nået at øve sig på dem. Så ryger man jo ud af den fælles oplevelse,
en koncert gerne skulle være. Og så synes jeg, man skal dele oplevelsen med eleverne – se og høre den fra
det gulv eller de stole, de sidder på…

CHRISTINA
indskolings- og mellemtrinslærer

Hvor det meste i skolen handler om udvikling af barnet,
er der faktisk tale om afvikling i selvforglemmelsen. Her
tænker man ikke på, hvad klassekammeraterne mener,
om man er god nok, hvornår der skal spises madpakker,
om tøjet sidder rigtigt, eller hvad for en side i læsebogen,
klassen er kommet til. Man er helt og fuldt til stede i øjeblikket. Det man oplever virker simpelthen på en.
De nærværende øjeblikke kan i nogen grad planlægges,
som i Lises og Christinas eksempler ovenfor. Her bliver
eleverne ganske enkelt forberedt virkningsfuldt på dét, de
skal, og med læring for øje.
Men magiske øjeblikke griber som oftest uforvarende ind,
som det magiske øjeblik, der skitseres i begyndelsen af
dette materiale. Det kan man ikke helt planlægge sig til.
Men man kan altid forsøge at skabe nogle rammer, der
virker befordrende og hjælpe eleverne til at være nærværende og til udtrykke sig om sådanne øjeblikke, når de
finder sted. Og man kan arbejde med nonverbale kropslige udtryk, hvor eleverne i princippet bringer hele sig selv
i spil sammen med eksempelvis musikken.

HVORDAN LYTTER VI?
Det værste, man kan udsætte eleverne for, er de
der lange enetaler ved tavlen om udsagnsordenes
endelser, hvor det KUN er ørerne, de skal bruge.
Man taber dem fuldstændigt…

CHRISTINA
indskolings- og mellemtrinslærer

Det er ikke alt, vi kan få eleverne til at lytte til. Men vi har
en opgave i forhold til at skole vores elever, så de også
kan skærpe deres lytteevne, når de møder noget uvant.
Vi hører meget, men lytter lidt
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Derfor kan det være fint at gøre sig helt klart, hvad vi
beder eleverne om, når vi beder dem om at lytte.
For at kunne arbejde med det, må vi skelne mellem
lytte-pligt og lytte-åbenhed. En lærer fortalte, at hun ofte
spørger sine indskolingselever, inden de skal fremlægge
noget for hinanden:
Hvad betyder det at lytte opmærksomt, hvorpå de
artige elever svarer i kor:
•
•
•

At høre efter, hvad der bliver sagt!
At kigge på den, der siger noget!
At være stille!

Denne fine remse kan helt sikkert noget. Den kan
memorere en nødvendig adfærd omkring det at vise
respekt, når et andet menneske gerne vil fortælle, hvad
det har på hjerte. Det at kigge på den, der siger noget
og at være stille er det krav til yderligere skærpelse af
opmærksomheden, der skal flytte det at ’høre efter’ til
det at ’lytte’.
Man kunne føje andet til, f.eks. at slukke for mobilen
eller at nikke anerkendende til det, der bliver sagt, for at
give den, der siger noget, oplevelsen af nærvær. Denne
adfærd knytter sig til lyttepligt, som slet ikke er noget
dårligt, og helt nødvendigt, hvis noget som helst skal
fungere hensigtsmæssigt i skolens lyttekultur – eller for
den sags skyld til musikfestivaler. Men strengt taget er
det kun en ydre adfærd.
I den anden ende af spektret ligger lytte-åbenheden.
I lytte-åbenhed er man oprigtigt optagethed af og selvforglemmende i det, man møder. I lytte-åbenhed er der
basis for en anden form for erkendelse, nemlig erkendelse i en æstetisk forståelsesramme.
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Man kan også sige, at lyttepligt hører under det kompetencegivende, mens lytteåbenhed hører under det
dannende – det at blive menneske.

Du behøver ikke forlade rummet…
Bliv siddende ved dit bord og lyt.
Du behøver ikke at lytte, vent blot.
Vent ikke engang. Vær helt stille og alene.
Verden vil da frivilligt åbne sig for dig umaskeret.
Den har intet valg.
Den vil rulle sig i ekstase for dine fødder.
FRANZ KAFKA (1883-1924)

Det kan godt blive i overkanten. Selv for de ældste elever. Hos de yngste og til skabelse af klassekultur kan det
være en god idé at tage processen i flere trin og give selve lytningen og lyttemåderne skærpet opmærksomhed.
Dermed bliver man også mere bevidst om, hvordan man
i nuet evaluerer lytningen og tjekker den:
•
•
•
•
•

Finn Thorbjørn Hansen, At stå i det åbne, s. 15

Mellem pligt og åbenhed ligger der en hel masse forskellige måder at lytte på.
Der er naturligvis mange nuancer i noget som komplekst
som at lytte, men for overblikkets skyld er der i hvert fald
fem lyttemåder, som skolingen af elever har i spil.
De knytter sig alle til den workshop, der senere skal
arbejdes i:
• At høre – at registrere lyd
• At høre efter – at opfatte og forstå det, man hører
• At lytte – at tolke det hørte
• At lytte efter – at tolke og omdanne/skabe
• At lytte til verden og bagved – at se verden med nye
øjne og føle sig som en del af den

Har eleverne hørt, registreret lyden?
Har eleverne hørt efter, registret lyden og gjort, som
der bliver sagt?
Har eleverne lyttet, tolket på det, de har hørt?
Har eleverne lyttet efter, tolket på det, de har hørt, og
omdannet det til deres eget udtryk?
Har eleverne lyttet til verden og bagved ved den og
haft en, måske nonverbal, æstetisk oplevelse af, at
tilværelsen hænger sammen og er meningsfuld?

Det er denne skelnen i lyttemåder elever og lærere kommer til at beskæftige sig med i lytte-workshoppen.

Ofte beder vi eleverne om stort set det hele på én gang:

I skal høre et stykke musik af Vivaldi.
Antonio Lucio Vivaldi. Han er for længst død
– i 1741, så det er mere end 250 år siden. Tag hver et
stykke papir og et sæt farveblyanter, og læg jer på gulvet
med lukkede øjne, og lyt godt efter… Jonas og Margrethe, I
to skal ikke ligge ved siden af hinanden, I forstyrrer
hinanden alt for meget…
Når musikken stopper, skal I tage jeres papir og tegne det
landskab og den årstid, I synes
musikken passer bedst til…

Vi hører meget, men lytter lidt
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WORKSHOP
VI HØRER MEGET,
MEN LYTTER LIDT

Vi hører meget, men lytter lidt
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FORBEREDELSE
Med til workshoppen hører to små sange om at lytte:
Lydsang til indskoling, se bilag 1 og Oktober til mellemtrin, se bilag 2. Begge sange fortæller om ‘udvidede’
måder at lytte på og kan evt bruges i en afsluttende
samtale om lyttemåder.
Sangene kan læres i musiktimerne til live akkompagnement, eller man kan benytte sig af indspilningerne til
sangene på lms.dk

HUSKESEDDEL TIL HELE WORKSHOPPEN:
•
•

•
•

•

Læs baggrundsartiklen Vi hører meget og
lytter lidt, se s. 5
Sørg for, at der er gulvplads til, at eleverne
kan sidde og evt. ligge på gulvet i det lokale, hvor workshoppen skal finde sted. Book
evt. en mindre sal på skolen, hvis det er
muligt. Hvis der er puder og/eller madrasser
til rådighed, er det godt, men det kan også
lade sig gøre uden.
Husk computer, og sørg for, at der også er
højtaler til rådighed
Find og kopiér alt, hvad der skal bruges til
de enkelte dele i workshoppen, se Du skal
bruge… under hver ny del af workshoppen
Hav blyanter, farver, papir, post it’s og
øjenbind med til de deltagende, se Du skal
bruge… under hver ny del af workshoppen

Hvis øvelserne er differentierede, er de markeret med et
for indskoling eller et
for
mellemtrin, også i bilagene.

NB: Det er en stor hjælp at være
to voksne med i workshoppen.

er hovedsædet for følelser og hukommelse. Det, man
hører, opfattes derfor ikke med 100% objektivitet, men
alligevel kan man over en bred kam godt tale om musik, der refererer til noget grundlæggende og almenmenneskeligt.
Musiker og kunstner Morten Alsinger har vovet pelsen
og lavet seks små elektroniske kompositioner til
workshoppen, der hver især tager udgangspunkt i seks
menneskelige grundstemninger:
•
•
•
•
•
•

INTRO

DU SKAL BRUGE:
•
•
•
•

Høresansen er ligesom de andre sanser forbundet med
det limbiske system, som er den del af hjernen, der
Vi hører meget, men lytter lidt
Materialet må kun anvendes i LMS-regi. © LMS 2019 – www.lms.dk

I Lydsang, se lms.dk og bilag 1
M Oktober, se lms.dk og bilag 2
Ørebilledet, bilag 3
M Ord og ører, bilag 4aM og 4bM til det antal
grupper a ca. fire, der kan blive i klassen. Husk
blyanter, hvis eleverne ikke selv har med.

Syng indledningsvist en af lyttesangene – enten med akkompagnement fra lydfil eller til eget akkompagnement.
Placér eleverne i en rundkreds på gulvet, og læg ørebilledet i midten af kredsen.
Byd velkommen til lytteworkshop og inviter eleverne til
en åben samtale om at lytte.
Vejledende spørgsmål:
•

KOMPOSITIONERNE

Glæde - Kano
Nysgerrighed - Dør
Tristhed - Kviksand
Angst - Helt i bund
Nærhed-tryghed - Pænttryg
Vrede - Græshopper

•
•
•
•

Hvad tror eleverne, de skal på lytteworkshoppen –
og hvorfor?
Hvad betyder det i elevernes optik at lytte?
Er det vigtigt at kunne lytte – og hvorfor?
Hvad kan det betyde, hvis man ikke lytter?
Kan man lytte til alting? Er der noget, man ikke skal
lytte til – og kan man overhovedet blive fri?
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Vigtige pointer fra samtalen skrives på post its og lægges på gulvet rundt om ørebilledet. Mellemtrinselever
kan selv skrive, mens læreren noterer for indskolingselever. Når samtalen er slut, sættes ørebilledet op på en
væg eller en tavle - et sted, hvor det er synligt.

ORD OG ØRER

Eleverne deles i grupper med ca. fire i hver gruppe.
Grupperne får hver otte kort med forskellige talemåder
og et skema med otte forskellige måder at lytte på. Eleverne skiftes til at trække et kort og bliver efterfølgende
i fællesskab enige om, hvor i det tilhørende skema
sætningen fra kortet skrives ind. Sætningen skrives ind i
skemaet ud for det svar, man tror er rigtigt.
Når eleverne er færdige, samles der fælles op på: hvilke
forskellige måder at lytte på er kortene udtryk for? Anstrenger man sig mere eller mindre i de lytteformer, der
er præsenteret i talemåderne? I hvilke er man f.eks. ekstra opmærksom og koncentreret? Hvor gør det modsatte
sig gældende? Er det noget sandhed i eksempelvis:
At tale er at så, at lytte er at høste?...
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UDFYLDT SKEMA TIL

ORD OG ØRER
Her kan man høre græsset gro

Her er stille

Man kan høre så meget, at ørerne
falder af

Det er ikke alt, man skal lytte til

At tale er at så, at lytte er at høste

Når du taler, ’planter’ du noget i andre. Men
det er kun, hvis der bliver lyttet til det, du
siger, det også kan ’gro’.

Man skal være varsom med, hvad man siger, for
der er nogen der lytter alle vegne

Væggene har ører

Man kan bare lukke ørerne

Små potter har også ører

Man kan lade være at høre efter

Sig ikke noget som børn ikke må høre, når de
er i nærheden

Hold ørerne stive!

Hør godt efter!

Kan jeg få ørenlyd et øjeblik…?

Vær stille!
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DEL 1:

AT HØRE
DU SKAL BRUGE:

ØVELSE 3:

Øjenbind til alle elever. Alternativt kan eleverne selv
holde sig for øjnene eller lukke dem.

Eleverne har bind for øjnene igen.
Læreren stiller sig et sted i lokalet og klapper, synger eller siger/laver en lyd. Eleverne skal nu prøve at gå hen til
det sted, hvor læreren står, hvorefter læreren flytter sig
til et nyt sted…

ØVELSE 1:
Eleverne går roligt rundt mellem hinanden uden at sige
noget. På et givet tegn stopper de op og står musestille
med udslåede ører en rum tid:
Hvad hørte de?

ØVELSE 2:
Eleverne får bind for øjnene og prøver at orientere og
bevæge sig forsigtigt rundt i lokalet alene ved hjælp af
hørelsen. Man må f.eks. ikke holde armene ud for sig
eller føle sig frem, og man skal kigge ligeud, så man ikke
kan se under øjenbindet.
Hvordan vil eleverne beskrive oplevelsen?
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•

•
•

Hvad var forskellen på de tre måder at bruge hørelsen på - at orientere sig med åbne øjne efter lyd, at
orientere sig blindt, at orientere sig efter lyd?
Hvilken betydning har det at kunne høre?
Har høresansen betydning for, hvordan vi har det –
måske ligefrem for, hvordan vi lever vores liv?
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DEL 2:

AT HØRE EFTER
ØVELSE 4
Eleverne sidder igen i rundkreds på gulvet. En elev hvisker en kort sætning til sidekammeraten, som så sender
den videre til sin sidemand og så fremdeles. Når sætningen er nået frem til den sidste elev, siges det, som
eleven hørte, højt.
Den sætning, der bliver sagt højt, viser sig ofte at være
noget helt andet end den sætning, der blev sendt rundt
– så det gælder om at høre efter.

ØVELSE 5
Eleverne modtager nu beskeder fra læreren om ting, de
skal gøre. De får at vide, at tingene kun bliver sagt én
gang, men til gengæld tydeligt. Der vil være pause imellem hver besked, så der er tid til at gøre det, man skal.
Beskederne kan f.eks. lyde:
• Stil jer på en række
• Sæt jer ned
• Hop på ét ben
• Ryst armene
• Stil jer på en række i størrelsesorden
• Stil jer på række med hovederne vendt mod vinduerne og sæt jer ned
Til sidst lyder det:
• Stil jer i en rundkreds
• Vend jer halvt rundt, så I har venstre skulder ind mod
midten
• Alle rykker ind mod midten, så I står helt tæt, stadig
med venstre skulder ind mod midten
• Sæt jer ned på én gang, så I sidder på knæene af
den bagved, når jeg har talt til tre. Det er vigtigt, at I
gør det på helt samme tid: 1 -2-3…
• Stræk begge arme ud til siden

Hvis alt er gået efter bogen, sidder eleverne nu på
knæene af hinanden og holder balancen ved hjælp af
hinanden.
Hvis ikke – hvor tror eleverne så det gik galt og hvorfor?
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DEL 3:

AT LYTTE
Du skal bruge:
• Lydfilerne med reallyde, se lms.dk
• Lydfilen Kano i brudt og ubrudt version, se lms.dk
• Papir og forskellige farver, alt efter hvor mange grupper, der dannes til øvelse 9

vrede, angst, glæde, nysgerrighed, nærhed/tryghed,
tristhed.

ØVELSE 6
Eleverne skal nu dele sig i to. Halvdelen går uden for
døren og venter.
Den anden halvdel beslutter sig hver især for et ord, en
kort sætning eller måske et udbrud, de vil sige. Herefter
danner eleverne en ’lydtunnel’ ved at stille sig overfor
hinanden på to rækker.
Når den første elev kommer ind i rummet igen - med
bind for øjnene - begynder eleverne at hviske det, de
har bestemt sig for, gentagne gange og i ét virvar. Eleven med bind for øjnene ledes igennem tunnelen.
Hvilket ord, udbrud eller sætning hørte eleven, der gik
igennem lydtunnelen, bedst – og hvorfor netop det? Var
det mere betydningsfuldt end de andre ord, eller var det
måden det blev sagt på?
Den, der har været gennem tunnelen, kan evt. efterfølgende blive del af lydtunnelen med sit eget ord, udbrud
eller sætning.
Resten af eleverne går igennem lydtunnelen på samme
måde.

ØVELSE 8
Spil forskellige reallyde for eleverne, en for en.
Efter hver lydafspilning, bedes eleverne give umiddelbart udtryk for, hvad de tror, det er for en lyd?
Hvor møder man denne lyd – i hvilke sammenhænge?
Hvilken stemning forbinder eleverne med lyden – er den
eksempelvis fuld af glæde eller måske uhyggelig?

Hvilken menneskelig grundstemning (humør) peger lydene på? Eleverne må gerne associere frit, men hvis det
er for svært/for åbent, kan man evt. give dem nogle
muligheder indenfor de kategorier, lydene findes i:
Vi hører meget, men lytter lidt
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Kategoriseringerne er vejledende. Hvis eleverne hører
noget andet, er det dét, de gør. Det interessante er i første omgang at kunne redegøre for, hvorfor man forbinder lyden med netop den grundstemning.

ØVELSE 9
På lms.dk finder du kompositionen Kano. Den findes
både i fuld version og opdelt i 5 små stykker.
Det er vigtigt, at eleverne er helt med på, hvad de skal.
Derfor skal de høre godt efter!
1. Klassen deles op i fem grupper, en for hver musik-bid
2. Hver elev får et stykke papir, og grupperne får udleveret den samme farve hver især, således at gruppe 1
får en rød, gruppe 2 en blå osv.
3. Eleverne placerer sig gruppevis på gulvet i en række
med front mod læreren. De lytter nu først til Kano i
sin helhed.
4. Alle elever sidder klar med deres papir og deres
farver. De skal lave en grafisk gengivelse af musikken. Ikke som landskab, eller begivenhed – de skal
simpelthen tegne musikkens bevægelser. Herefter
afspilles Kano bid for bid.
Gruppe 1 tegner første bid og slipper deres farver, når
der kommer en pause. Når musikken spiller igen, tager
gruppe 2 fat med deres farver og så fremdeles. Eleverne
skal altså virkelig være klar og overhovedet ikke beskæftige sig med, hvad de andre i gruppen tegner, men
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helt og fuldt koncentrere sig om deres egen lytning og
tegning. Der må ikke tales under øvelsen.
Læreren kan evt. eksemplificére øvelsen for eleverne
med en selvgjort tegning af en komposition og kort fortælle eleverne, hvorfor tegningen er blevet, som den er.

Når eleverne er igennem musikstykkerne, sætter grupperne sig sammen hver især og iagttager og sammenligner hinandens tegninger. Kan eleverne se et mønster i
tegningerne, eller er de meget forskellige?

Eleverne stiller undre-spørgsmål til hinandens udlægning af musikken: Hvorfor stikker der en streg op der
– hvad var det du hørte? De der prikker - dem hørte jeg
ikke. Hvor hørte du dem?
Til sidst lægges tegningerne op med gruppe 1’s tegninger i øverste række, gruppe 2’s nedenunder og så
fremdeles – et lille kunstværk og en anden måde at
notere musik på. Man kan evt. høre hele kompositionen
igen og følge med i ’partituret’.
Tag evt. et billede af værket, print og hæng op i klassen
eller musiklokalet senere

Ser musikken sådan ud? (eks)

NB: I musikundervisningen kan
man gøre øvelsen med jævne mellemrum. Man kan sagtens gentage
det samme stykke musik for at se,
om der kommer flere nuancer i
noteringen af musikken.

Eller sådan?(eks)
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DEL 4:

AT LYTTE EFTER
Du skal bruge:
•

•
•
•
•
•

Lydfilerne, se lms.dk
- Glæde - Kano
- Nysgerrighed - Dør
- Tristhed - Kviksand
- Angst - Helt i bund
- Nærhed-tryghed - Pænttryg
- Vrede - Græshopper
Bilag 5, Titler
Bilag 6, Tekster til kompositionerne
Bilag 7, Lytteskema
Bilag 8, Lytteskema
Blyanter

Eleverne skal nu lytte til kompositionerne. En komposition ad gangen – og det antal kompositioner, der nu er
lydhørhed til. Så kan man måske tage de andre kompositioner op på et andet tidspunkt.
Mellemtrinseleverne får ikke titlerne at vide.
Eleverne skal prøve at sige noget om stemningen –
hvis der brug for en ramme, kan man give dem de seks
grundstemninger som valgmuligheder.
Eleverne prøver at sige noget om stemningen.
Læg herefter Titler, bilag 5, frem for eleverne én for én
og lad dem give bud på, hvilken titel, de mener passer til
musikken.
Herefter kan man evt. udfordre abstraktionsniveauet og
gå frem på samme måde med Tekster til kompositionerne, bilag 6
Kano
Græshopper
Dør
Helt i bund

BILAG 6
TEKSTER TIL KOMPOSITIONERNE
NYSGERRIGHED
Man bliver født rimelig blank.
Med lyst til at vide mere.
Nogle gange skal man sættes i
bevægelse – skubbes til.
Det kan musikken.

GLÆDE
Jeg har noget med vand.
Det havde min bror også.
Han døde.
Men jeg har stadig vandet.

ANGST
Tal om det, hvis det bliver ved at
komme.
Tal med nogen om det.
Ellers kan du blive spist af det.
Ædt.

NÆRHED-TRYGHED
Et rum man kan være i.
Bare være.
En hængekøje.
Sådan der.

VREDE
Den raser.
Og raserer.
Ødelægger nogle gange.
Andre gange hjælper den noget på vej.

TRISTHED
Det kommer nogle gange bare.
Uden at banke på, eller noget.
Skyller langsomt ind over kroppen.
Og forsvinder igen.

Pænttryg
Kviksand
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Herefter får eleverne nedenstående skemaer udleveret
og prøver at fylde ud, hvad musikken gav dem med.
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Hvad for en følelse
udtrykker musikken?

Hvad kommer
jeg til at tænke
på?

Hvor er jeg?

Hvilken årstid
er det?

Hvilken farve
er der mest at i
musikken?

Hvilke instrumenter kan jeg
høre?

Association

Sted/tid

Årstid

Stil

Instrumenter

Glæde

Nysgerrighed

Nærhed/tryghed

Vrede

Tristhed/melankoli

Angst

Følelse/stemning
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DEL 5.

AT LYTTE TIL VERDEN –
OG BAGVED
Du skal bruge:
• Bachs Toccata i d-mol (find på streamingtjeneste).
Sørg for, at eleverne sidder eller ligger godt.
Spil Toccata i d-mol, så eleverne kan høre et eksempel på
Johann Sebastian Bachs store musik. Læs i umiddelbart
forlængelse af musikken det lille stykke tekst nedenfor.
Citatet nedenfor er fra Jan Kjærstads roman, Forføreren.
Jonas Wergelands gode legekammerat og ven, Nefertiti,
er død og Jonas er frygtelig ked af det. Frygtelig ensom.
Han savner hende forfærdeligt og ved ikke, hvad han
skal gøre af sig selv. Det føles som om, han ikke længere
hænger sammen.
Jonas’ far er ikke så god til at snakke. Han siger ikke meget. Men han er en dygtig organist. Og han ved, at musik
nogle gange kan sige det, som ord ikke kan.

Jonas hørte faren sætte sig på taburetten

Sebastian Bach. Haakon Hansen er over-

ved klaviaturet og bladre i noderne.

hovedet ikke i tvivl. Hvis noget kan hjælpe

Så skete der noget mærkeligt: Faren

hans søn, må det være Johann Sebastian

tændte for orglet, det vil sige den elek-

Bach. Og Jonas sidder inde i orgelhuset

tricitet, der drev viften, og Jonas hører,

og synes, det lyder fantastisk. Som at

nej han mærker, hvordan omgivelserne

høre musikken inde fra sig selv. Han er i

fyldes med luft, hvordan luften strømmer

musikken, han flyder på den. Hans krop

ind i kancellerne. Det er som at sidde ude

bliver en pibe, og eftersom Bachs musik

i naturen, i vinden, en varm vind. Jonas

hænger sammen mere end nogen anden

sidder og nyder dette sus og smældene fra

musik, føjer ting sammen, mærker Jonas,

registertrækkene, samtidig med at han

hvordan farens spil samler ham, sætter

mærker, hvordan han allerede fryser min-

hans parterede krop sammen, og på et

dre og desuden slapper af, som om der

tidspunkt, hvor Jonas føler, som en sitren

er en underlig overensstemmelse mellem

fra isse til tæer, hvordan kroppen på ny

disse farens manipulationer med orglet

er blevet hel, og hvor musikken vælter sig

og hans eget nervesystem.

specielt smukt rundt om ham, begynder

Så begynder faren at spille. Johann

han at græde, lige så stille.
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Kanceller = skillerum der regulerer lufttilførslen til orgelets piber
Registertræk = de udtræksknapper, man
bruger til at lave forskellige lyde med på
orglet

Spørg eleverne, hvad tekststykket handler om? Om teksten skaber billeder for elevernes indre øje?
Kan musikken samle en krop? Kan kroppen blive til en
orgelpibe?
Har eleverne prøvet noget tilsvarende – at musik, billeder, teaterstykker eller andet har haft særligt virkning,
har ’sat sig’ på en særlig måde?
Bed eleverne om at være opmærksomme på, når noget
griber dem. Bed dem om at huske, når det sker og
tænke over, hvad det særlige var.
Afslutningsvist vender I tilbage til workshoppens udgangspunkt: Ørebilledet og de post it’s, der blevet skrevet i intro’en. Her kigger I på, hvad der blev sagt om at
lytte indledningsvist og om der evt. kan føjes flere nuancer (post it’s) til. Ligesom i intro’en kan mellemtrinselever
selv skrive på post it’s, mens læreren noterer, hvis det er
indskolingselever, der deltager i workshoppen.
Man kan evt. bruge workhoppens sange som afsæt for
afsluttende samtale om flere og mere nuancerede lyttemåder.

HVIS I HAR LYST TIL MERE…
Hvis man har mod på det, kan man bruge de seks
kompositioner, eller bare en eller et par stykker af dem,
til at lade eleverne give grundstemningen i musikken et
kropsligt og lydligt udtryk. Det er en enkel øvelse, men
den kræver tydelige rammer og er et lille forløb i sig selv.
Vi hører meget, men lytter lidt
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Til gengæld kan det udvikle sig til noget virkelig fint – en
lille danseperformance.
I øvelsen skal eleverne både lytte til musikken og gengive en stemning med kroppen – og de skal samtidig lytte
til og være opmærksomme på hinanden og hinandens
bevægelser. På den måde er der skabt en ramme med
mulighed for at smelte sammen med både musikken og
med gruppen.
Man må vurdere, hvorvidt nogle mellemtrinsklasser kan
deles op i hold og arbejde med hver sit udtryk. I givet
fald skal de have mulighed for at arbejde i hver sit rum.
Under alle omstændigheder kan det være en god idé at
prøve øvelsen i fællesskab – og selv at lege med, for at
animere eleverne til også at slippe og lade sig (for)føre
af musikken.

SKRIDT FOR SKRIDT…
Hver elev får en genstand. Det kan være små affaldsposer, claves, en lille klokke, et stykke hvidt papir – hvad
som helst, der er nemt at håndtere i bevægelse og som
på en eller anden måde kan give lyd fra sig.
Alle står helt tæt sammen i en klump. Læreren begynder
en rytmisk bevægelse til musikken og/eller en rytmisk
lyd med genstanden, som alle gør efter vedvarende.
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Læreren bryder pludselig bryder ud af gruppen og
placerer sig et andet sted i rummet. Læreren gør nu
en ny bevægelse, der passer til musikken og til den
grundstemning, musikken skildrer, ELLER laver en lyd.
Måske begge dele. Eleverne iagttager, mens de fortsat
laver den første lille lyd og dens bevægelse.
Når læreren et øjeblik ’fryser’, løber eleverne hen, hvor
læreren står, og gør bevægelsen efter.
Efter en tid hvisker læreren et navn, og en af eleverne
prøver at bryde ud af gruppen. Det kan også være, læreren styrer hele vejen.
Bevægelserne må være enkle og udtryksfulde. De skal
ikke være svære at lave. Det kan f.eks. bare være en
skulder, der ruller, en arm, der ryger op og ned gentagne
gange, eller et ben, der ryster.
Gruppen skal blive så tæt sammen, som overhovedet
muligt.
Først arbejdes der improviserende, hvorefter øvelserne
sættes lidt i system, så der bliver en dans ud af det.
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BILAG

VI HØRER MEGET,
MEN LYTTER LIDT
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Tekst: Lene Bekhøi

Musik: Poul Balslev
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BILAG 4A
ORD OG ØRER

Her kan man høre
græsset gro

Man kan høre så
meget, at ørerne
falder af

Man kan
bare
lukke
ørerne

Små potter har
også ører

At tale er at så, at
lytte er at høste
Hold ørerne stive!
Væggene har ører
Kan jeg få
ørenlyd et øjeblik!
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BILAG 4B
ORD OG ØRER

Her er stille

Det er ikke alt, man skal lytte til

Når du taler, ’planter’ du noget i andre. Men
det er kun, hvis der bliver lyttet til det, du
siger, det også kan ’gro’.

Man skal være varsom med, hvad man siger,
for der er nogen, der lytter alle vegne

Man kan lade være at høre efter

Sig ikke noget som børn ikke må høre, når de
er i nærheden

Hør godt efter!

Vær stille!
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KVIKSAND
DØR KANO
HELT I BUND
PÆNTTRYG
GRÆSHOPPER

BILAG 5
TITELKORT
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BILAG 6

TEKSTER TIL KOMPOSITIONERNE

Man bliver født rimelig blank.
Med lyst til at vide mere.
Nogle gange skal man sættes i bevægelse – skubbes til.
Det kan musikken.
Jeg har noget med vand.
Det havde min bror også.
Han døde.
Men jeg har stadig vandet.

Tal om det, hvis det bliver ved at komme.
Tal med nogen om det.
Ellers kan du blive spist af det.

Et rum man kan være i.
Bare være.
En hængekøje.
Sådan der.
Den raser.
Og raserer.
Ødelægger nogle gange.
Andre gange hjælper den noget på vej.
Det kommer nogle gange bare.
Uden at banke på, eller noget.
Skyller langsomt ind over kroppen.
Og forsvinder igen.
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Angst

Tristhed/melankoli

Vrede

Nærhed/tryghed

Nysgerrighed

Glæde

Hvad for en følelse
udtrykker musikken?

BILAG 7

Hvad kommer
jeg til at tænke
på?
Hvor er jeg?

LYTTESKEMA INDSKOLING

Hvilken årstid
er det?

Hvilken farve er
der mest at i
musikken?

Hvilke instrumenter kan jeg høre?

Instrumenter
Stil
Årstid
Sted/tid
Association
Følelse/stemning

LYTTESKEMA MELLEMTRIN
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