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Om koncertforløbet i 2022

SK1-Koncerter
Skolekoncerternes første etape er SK1-koncerterne. Det er de koncerter, hvor vi tager ud til skolerne med 
mindre ensembler (SK1-grupper). 

BEMÆRK OPDATERET (9.2.2022): Til SK1-koncerterne i 2022 synger vi fællessangen ”Ode til glæden”.  
Sangteksten er dog ændret siden det først udgivne materiale. I stedet for skal vi synge teksten skrevet af 
Jens Andersen i 2020. Sangopgave og den nye sangtekst er del af det opdaterede undervisningsmateriale. 
Se side 7 og 8 for nærmere information og noder til sangen. 

SK2-Koncerter
Skolekoncerternes anden etape er SK2-koncerterne. Det er de koncerter, hvor vi tager ud til større spilleste-
der og inviterer 4. klasserne til koncert med hele symfoniorkestret. 

I 2022 er det med dirigent René Bjerregaard og skuespiller Jens Andersen, hvor vi med fængende fortælling 
og fantastisk musik præsenterer Beethoven. I kan se frem til en sjov, tankevækkende og ikke mindst musi-
kalsk fængslende tur gennem Beethovens musikalske univers. 

BEMÆRK OPDATERET (9.2.2022): Vi synger også fællessang til SK2-koncerterne. 

Beethoven for hele familien
Hele forløbet sluttes af med to familiekoncerter:

Onsdag d. 4. maj 2022 kl. 19.00
Koncertsalen Alsion, Sønderborg

Torsdag 12. maj 2022 kl. 19.00
Deutsches Haus, Flensborg

Billetter kan købes via orkestrets hjemmeside. 
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Formål
Formålet med undervisningsforløbet ”Bravo Beethoven” er, at eleverne får kendskab til Ludwig van Beetho-
vens liv og musik. De bliver præsenteret for Sønderjyllands Symfoniorkester og de instrumenter orkestret 
spiller på. Opgaverne veksler mellem lytteopgaver, skriftlige opgaver, kreative opgaver og bevægelsesopgaver.

Fælles mål
Fra https://emu.dk/grundskole/musik/faelles-mal

Musikforståelse
Kompetencemål:
Eleven kan lytte opmærksomt til- og udtrykke sig varieret om musik.

Musikhistorie:
Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for klassiske komponister.
Vidensmål: Eleven har viden om klassiske komponisters liv og virke.
Færdighedsmål: Eleven kan genkende og navngive musikalske genrer.
Vidensmål: Eleven har viden om typiske træk ved forskellige musikgenrer.

Musikoplevelse:
Færdighedsmål: Eleven kan formidle sin oplevelse af musik.
Vidensmål: Eleven har viden om måder at udtrykke musikoplevelser på.

Musikudøvelse
Kompetencemål:
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musi-
kalsk udfoldelse. 

Sangrepertoire:
Færdighedsmål: Eleven kan synge med på forskellige typer af sange og salmer.
Vidensmål: Eleven har viden om tekstindhold og melodi i sange og salmer.

Spil: 
Færdighedsmål: Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer. 
Vidensmål: Eleven har viden om spilleteknik og sammenspil.
Færdighedsmål: Eleven kan spille enkle melodiske og rytmiske forløb efter gehør og med støtte af notation. 
Vidensmål: Eleven har viden om enkel notation og gehør.

Tegn på læring
• Eleven kan fortælle om Beethovens liv.
• Eleven kan lytte opmærksomt til melodiske figurer og udtrykke sin personlige musikoplevelse.
• Eleven kan indgå i fællessang og klappe enkle rytmiske forløb med støtte af notation.
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Fagord og fagbegreber
I forløbet bliver der brugt fagord og begreber, som knytter sig til musikfaget. Det kan være en fordel at in-
troducere eleverne til disse begreber på forhånd. Du kan lade eleverne undersøge begreberne på egen hånd, 
eller du kan vælge, at lade eleverne lave et oplæg om ordenes betydning med udgangspunkt i nedenstående 
ordforklaring.

Partitur:
Et partitur er en samling af et musikværks nodesystemer. I nogle værker skal mange instrumenter spille på 
samme tid. Da står takterne opstillet under hinanden i hvert sit nodesystem. 

Komponist:
En person, der skriver og skaber musik. Musikværket, som komponisten komponerer, kan noteres som noder 
i et partitur. Så kan musikere og dirigenter læse og spille komponistens musik.

Dirigent:
En dirigent er den person der står foran orkestret. Han leder og dirigerer musikken. 

Forløbets opbygning
Forløbet består af en præsentation af symfoniorkestrets instrumenter, en beskrivelse af Beethovens liv, 4 mu-
sikalske nedslag og en perspektiveringsopgave til vores tid. 
Forløbet kan forløbe på nedenstående måde, men det er også muligt at arbejde med opgaverne uafhængigt af 
hinanden. 

Forløbet er beregnet til at vare 10 lektioner.

Antal 
lektioner

Instrument-
præsentation

Quiz og byt/
vendespil

Hvem var 
Beethoven?

Symfoni 
nr. 3

Symfoni 
nr. 5

Symfoni 
nr. 9

Tyrkisk 
march

2 lektioner 1 lektion 3 lektioner 1 lektion 1 lektion  1 lektion 1 lektion
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Hvilke instrumenter spiller symfoniorkestret på? 
Formålet med denne opgave er at introducere eleverne til Sønderjyllands Symfoniorkester, og hvilke instru-
menter musikerne spiller på.
I kan tage udgangspunkt i billedet fra symfoniorkestrets hjemmeside og tale om instrumenternes navne og 
hvilke ”familier” de tilhører.

Undersøg og præsentér
Det kan være en god idé at have inddelt klassen i små grupper på forhånd. Du kan enten vælge at have tildelt 
instrument til hver gruppe, eller du kan vælge, at grupperne ”trækker” tilfældige instrumenter. 

Quiz og byt
I kan enten klippe de små instrumentbilleder ud sammen i klassen, eller du kan have dem klar tid udlevering. 
I kan kort repetere navnene på de forskellige instrumenter, inden eleverne går rundt mellem hinanden. 
Det kan være en fordel at have sat et bestemt tidsinterval af til opgaven, så eleverne på forhånd ved, hvor 
længe de skal gå rundt og bytte. 
Alternativt slutter opgaven, når alle elever har været alle instrumenter igennem. 

Vendespil
Her kan eleverne med fordel selv sidde og klippe instrumentnavne og instrumentbilleder ud. Det kan åbne 
op for dialog omkring instrumenterne. Aktiviteten foregår som et helt klassisk vendespil.

Hvem var Ludwig van Beethoven?
Her får eleverne et indblik i Beethovens liv. I kan læse teksten fra kompendiet sammen. 
Lad gerne eleverne snakke sammen to og to om tekstens indhold. Snak efterfølgende om eventuelle spørgs-
mål. 

Hvem ville Beethoven være i dag?
Formålet med denne opgave er, at eleverne får lettere ved at identificere sig med Beethoven og hans tid, ved at 
drage paralleller til nutiden. De skal forholde sig til, hvilken personlighed Beethoven var, og hvem han kunne 
minde om i dag. 

Beethoven på Youtube
De skal efterfølgende forestille sig, at Beethoven skal udarbejde sin første video til Youtube. 
Det er meget forskelligt, hvilket kendskab eleverne har til youtube-videoer. Det kan derfor være en fordel at 
tage en generel snak om videoer på Youtube. 
Se gerne et par ”eksemplariske” eksempler, så eleverne har noget at arbejde ud fra. Det er vigtigt at bruge tid 
på, at eleverne bliver helt klar over, hvad de gerne vil fortælle med deres video. 
Har I ikke mulighed for at filme, så kan eleverne skrive det de vil sige ned i hæftet. De kan evt. præsentere det 
mundtligt for klassen. 
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Beethovens Symfoni nr. 3
Formålet med denne opgave er, at lade Beethovens 3. symfoni påvirke elevernes fantasi, så de kan omsætte og 
fortolke deres subjektive musikoplevelse gennem skrift. 

Afspil Beethovens 3. symfoni. Der ligger mange gode indspilninger på Youtube. 
Mens eleverne lytter til musikken, skal de forholde sig til stemninger i musikken. Tilgangen til arbejdet er 
”associativ” lytning. Eleverne lærer altså at udtrykke, hvilke billeder musikkens skaber i deres hoveder. 
Eleverne skal efterfølgende omdanne stikordene til en historie. I kan slutte af med, at eleverne læser deres 
historier højt på klassen. På den måde bliver eleverne opmærksomme på forskellige og ligheder blandt klas-
sekammeraternes fortolkninger. 

Beethovens Symfoni nr. 5
Start gerne med at afspille det kendte åbningsmotiv fra Beethovens 5. symfoni. Tal om, hvad et motiv er, og 
hvordan man bruger det i musikken. Lav derefter klappeøvelsen sammen, så eleverne ”mærker” rytmen på 
egen krop. Tal gerne om nodeværdier og pauser i forbindelse med rytmeopgaven.
Der er mulighed for at spille motivet på forskellige slag- og tasteinstrumenter, hvis eleverne har adgang til 
dette.

Slut af med at lytte til Beethovens 5. symfoni. Også denne symfoni ligger der utallige gode indspilninger af på 
Youtube. 
I skal begynde med at lytte til det første minut, hvor eleverne sætter en streg, hver gang de hører motivet. 
I kan evt. slutte af med at høre hele 1. sats af Beethovens 5. symfoni, eller små uddrag af de forskellige satser. 

Beethovens Symfoni nr. 9 – Ode til glæden
Formålet med denne opgave er, at eleverne lærer om musikalske genrer og genretræk.

Start gerne med at spørge eleverne, om de kender andre nationalsange end den danske. Lyt til de sange, som 
eleverne byder ind med. Tal om, hvilken genre de forskellige nationalsange tilhører, og hvornår man typisk 
hører/synger en nationalsang. 
 
I skal herefter synge ”Ode til glæden” sammen med karaoke-versionen på Sønderjyllands Symfoniorkesters 
hjemmeside. Du kan følge følgende link:
https://www.bogu-sdjsymfoni.dk/

På den Europæiske Unions hjemmeside kan I finde forskellige fortolkninger af Europahymnen. Lad evt. 
eleverne sidde og afspille forskellige lydbidder af forskellige genrer, og undersøg, om eleverne kan genkende 
temaet fra ”Ode til glæden”. 
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Beethovens Symfoni nr. 9 – Ode til glæden
Noder 

Tyrkisk march

Formålet med denne opgave er, at eleverne træner fornemmelsen for puls. Og at de lærer at indgå i samspil 
ved hjælp af simpel notation. 

Start med at afspille ”Tyrkisk march” af Beethoven for eleverne. Vær opmærksom på, at det er Beethovens 
udgave du vælger. 
Start med at tale om hvad man bruger marcher til, og lad derefter eleverne marchere rundt. 
Sørg for i begyndelsen hele tiden at tælle til 4 – 1, 2, 3, 4. I skal begynde med at gå frem på venstre ben, så 
rækkefølgen er venstre, højre, venstre højre.
I har altså venstre ben forrest på 1 og 3 og højre ben forrest på 2 og 4.
Øvelsen kan avanceres ved at klappe på 1 og 3 mens i går. 

I rytmeøvelsen skal eleverne arbejde med fornemmelsen for puls. Alt afhængig af hvor trænet klassen er i at 
læse rytmer og arbejde med kanon, kan øvelsen varieres. 
Hvis klassen er relativt utrænet, kan I med fordel nøjes med at bruge to af nodeeksemplerne. Er klassen 
stærk, kan I bruge alle 4 nodespor. 
Lad eleverne starte med at lære deres rytme i små grupper. Når eleverne føler sig sikre på deres rytme, kan I 
sætte dem sammen. 
I kan slutte øvelsen af med at klappe rytmerne sammen med Beethovens ”Tyrkisk march”. 
 

Rigtig god fornøjelse! 
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Sid der- du en nat og græ der,- tår er- ne- bli'r til et hav. Og du svøm mer- rundt a le- ne-

A

og dit hjer te- si ger:- av Stor men- blæ ser,- Sø slan- ger- hvæ ser- har du mon ik ke-

B7

helt for stået.- Der er al tid- hjælp at- hen te- glæ den- er din red nings- båd.-
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