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Om forløbet

Du skal snart til koncert
- og du kan godt begynde at glæde dig!

Du skal lære om klassisk musik, og hvilke instrumenter Sønderjyllands Symfoniorkester spiller på. 
Og så skal du lære om en meget berømt komponist, Ludwig van Beethoven. 

Nu skal du se, hvad du skal lære om:

Hvilke instrumenter spiller symfoniorkestret på?
Undersøg og præsentér et instrument 
Quiz og byt om instrumenter (Bevægelsesopgave)
Vendespil med instrumenter

Hvem var Ludwig van Beethoven?
Hvem ville Beethoven være i dag? (Skriftlige opgave)
Beethoven på Youtube (Mulig digital opgave)

Beethovens musik
Beethovens 3. symfoni (Skriftlig opgave)
Beethovens 5. symfoni (Bevægelsesopgave)
Beethovens 9. Symfoni - Ode til glæden (Sangopgave)
Tyrkisk march (Bevægelsesopgave)
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Hvilke instrumenter spiller symfoniorkestret på?

Sønderjyllands Symfoniorkester består af 60 musikere, der spiller på hver deres instrument.

Det er musikerens arbejde, at øve sig på sit instrument hver dag – både alene og sammen med alle de 
andre musikere i symfoniorkestret.

Målet er, at musikken lyder helt perfekt, når det er tid til at spille koncert med dig blandt publikum.

På billedet nedenfor, kan du se hvilke instrumenter musikerne i Sønderjyllands Symfoniorkester 
spiller på. 
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QUIZ OG BYT
Bevægelsesopgave

Nu har I lært om de forskellige instrumenter i Sønderjyllands Symfoniorkester.

Om lidt får I et lille stykke papir med et billede af et instrument af jeres lærer. 
I skal gå rundt mellem hinanden og finde en makker. 
I skal på skift fortælle om jeres instrument uden at nævne navnet på instrumentet. 
Jeres makker skal så forsøge at gætte hvilket instrument, du har fortalt om. Derefter bytter I. 
Når I begge har fortalt og gættet, bytter I instrument og finder en ny makker.

VENDESPIL

I får udleveret et ark med billeder af instrumenter og et ark med instrumentnavnene. I skal nu 
klippe ord og billeder ud og lægge dem med billedsiden nedad. 
I skal nu spille ”vendespil”, hvor det gælder om at matche det rigtige instrument med det rigtige 
navn. 
I skiftes til at vende, og det gælder om at få flest stik.

UNDERSØG OG PRÆSENTÉR INSTRUMENTER 

I bliver nu delt ind i små grupper af jeres lærer. 
Jeres lærer fortæller jer, hvilket instrument I skal undersøge.
I skal gå på nettet og finde oplysninger om jeres instrument og præsentere det for resten af klassen. 

Jeres præsentation skal indeholde følgende:

1. Navnet på jeres instrument.

2. Et billede af jeres instrument.

3. Generelle informationer om jeres instrument. 
Hvor mange er der i symfoniorkestret? Hvilken ”familie” tilhører det? Er det en del af ”strygerfami-
lien”, ”træblæserfamilien” eller en helt anden ”familie”? Hvordan spiller man på det? 
Find selv gerne på flere spørgsmål.

4. Måske kan I finde et lydklip på YouTube, hvor man kan høre, hvordan jeres instrument ly-
der.

Hvilke instrumenter spiller orkestret på?

5



Hvem var Ludwig van Beethoven?
Ludwig van Beethoven var en tysk komponist, som levede fra 1770-1827.

Beethoven som barn

For 250 år siden, blev Beethoven født i Bonn i Tyskland. 
Hans mor og far fik syv børn, men det var kun de tre af dem 
der overlevede barndommen, Ludwig og to af hans brødre.
Beethoven var musikalsk og lærte at spille både klaver og vio-
lin, da han var lille. Det var hans far, der lærte ham det.

Beethovens far havde store planer med Ludwig og tænkte: 
”Måske kan lille Ludwig blive et vidunderbarn ligesom Mo-
zart?” Så Ludwig skulle øve sig rigtig meget og spille koncer-
ter.

Hans far havde strenge undervisningsmetoder. Hvis Ludwig 
ikke spillede det, der stod i noderne, blev hans far meget skrap 
og kunne også finde på at slå ham.
Og nogle gange skrev hans far på plakaterne: ”Kom og hør! 
Han er kun 6 år!” Men han var faktisk 7 år. 
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Beethoven som ung

Selvom det måske var lidt hårdt, så blev Beethoven rigtig glad for 
musik – sådan helt ind i hjertet. Han var meget dygtig til at spille 
klaver og til selv at skrive musik.

Da han var 22 år, flyttede han til Wien. Han studerede og spillede 
klaver. Han var også meget optaget af, hvad der skete i verden. 
Der var moderne idéer om frihed for alle mennesker, og det kun-
ne han godt lide. 

Han spillede musik på slotte, og han kunne også godt lide at være 
ude i naturen. Den musik han skrev, var meget flot.
Beethoven flyttede adresse mange gange. Han havde et hidsigt 
temperament og blev hurtigt uvenner med sine udlejere og nabo-
er.

Hans voldsomme temperament var dog også en af de ting, der 
var med til at gøre, at han stillede høje krav til sig selv. Han øvede 
sig stædigt, så han kunne blive den bedste til at spille og kompo-
nere musik. 

Beethoven som ældre

Beethoven var blevet en populær musiker og komponist, og 
han havde travlt med at komponere. 

Men pludselig skete der noget. Beethoven begyndte at høre 
dårligere og dårligere. Han blev i meget dårligt humør, for det 
var jo svært at skrive musik, når man ikke kunne høre noget. 
Han blev faktisk i så dårligt humør, at han overvejede at tage 
sit eget liv. 

Til sidst blev Beethoven helt døv! Så måtte han have musikken 
inde i hovedet og skrive den ned. Det må have været svært, 
men han skrev alligevel store og flotte symfonier og var meget 
populær. 

Beethoven døde, da han var 56 år gammel.
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Beethovens tid

Det er flere hundrede år siden, at Beethoven levede, og alting var anderledes dengang.
 
De rige folk var meget fornemme. De boede i store huse og slotte, og de havde tjenestefolk og 
spiste dejlig mad. Og så holdt de store fester, hvor musikere sad og spillede klassisk musik. 

Men de fleste folk var ikke rige. De var fattige og manglede mad. Mange syntes, at det var uret-
færdigt, at nogle var rige, og andre var fattige. 

I Frankrig gjorde folket oprør! De kæmpede mod kongen og de rige. De ville have, at alle menne-
sker skulle være mere lige. 

Beethoven syntes, at det lød meget spændende, og han skrev om det i sin musik.

Han begyndte at eksperimentere med den måde, man skrev musik på. Hans musik blev mere 
kompliceret, og folk havde lidt svært ved at forstå den. Han skrev noget musik, som folk kaldte 
for de ”gale kvartetter”. 

Han var godt selv klar over, at han udfordrede sit publikum. I sin tredje symfoni skrev han endda 
en advarsel på noderne. Han gjorde opmærksom på, at dette stykke musik varede længere end 
hvad publikum var vant til, og at det derfor gerne skulle spilles i begyndelsen af en koncert.

Beethoven i nyere tid

I dag bliver Beethoven betragtet som en af de mest betydningsfulde komponister inden for euro-
pæisk klassisk musik.

Selv i dag bliver hans værker ofte indspillet på ny. 

Han rykkede til grænsen for, hvordan man kunne skrive klassisk musik, og han gjorde sin musik 
meget personlig og følelsesladet for sin tid. 

8



Hvem ville Beethoven være 
i dag?
Du har nu lært om, at Beethoven var særlig for 
sin tid. 
Han havde et voldsomt temperament og turde 
gå imod strømmen.

BEETHOVEN PÅ YOUTUBE
Mulig digital opgave

Du skal nu forestille dig, at Beethoven skal lave sin første video til YouTube. 

Tal om, hvad der er vigtigt ved en god YouTube-video. Se gerne et par eksempler på tavlen med 
nogle af jeres yndlings-youtubere.

Tænk over følgende:
Hvad forestiller du dig, at han gerne vil fortælle folk?
Måske vil han præsentere et af sine værker? Måske vil han fortælle, hvordan det er at blive døv? 
Det kan også være, at du forestiller dig, at han vil fortælle om noget helt andet. 

Hvis I har mulighed for det, må I meget gerne indspille en video og vise den for resten af klassen. 
Ellers kan du skrive, hvad han vil sige i dit hæfte.

HVIS BEETHOVEN LEVEDE I DAG
Skriftlig opgave

Du skal nu overveje, hvem du forestiller dig, at Beethoven ville være i dag?

Det kan være, at du kommer til at tænke på en speciel skuespiller, en influencer, en youtuber eller 
en helt fjerde person. 

Du kan fx begynde sådan:
Hvis Beethoven levede i dag, forestiller jeg mig, at han ville være lidt ligesom…fordi……
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Beethovens Symfoni nr. 3
Beethovens 3. symfoni, kan man godt kalde for et vendepunkt i musikhistorien. 
Når publikum gik til koncerter, var de vant til, at en symfoni varede højst 25 minutter. Beethovens 3. 
symfoni varer næsten det dobbelte. 
Den 3. symfoni bliver kaldt for ”Sinfonia Eroica”, hvilket betyder heroisk symfoni på italiensk. 
Man mener, at Beethoven skrev symfonien for at hylde Napoleon Bonaparte, som var en anerkendt milit-
ærmand. Men Beethoven skulle efter sigende være blevet sur, fordi Napoleon kronede sig selv som kejser 
af Frankrig. Han valgte derfor at strege titlen ”Bonaparte” ud, og kalde den for Sinfonia Eroica i stedet 
for.  

STEMNINGEN I MUSIKKEN 
Skriftlig opgave

I skal nu lytte til første sats af Beethovens 3. symfoni. 
Mens I lytter, skal I gøre følgende:

• Lyt til musikken, og forestil jer, at musikken bliver spillet i en film, hvor der vises et rum. 

• Hvordan er stemningen i det rum?

• Sæt ring rundt om de ord og billeder, som I synes passer til den musik, I hører.

• Sammenlign med de andre, når I er færdige. Har I sat ring om de samme?

• Digt en lille historie, hvor de ord, I har valgt indgår.

• Fortæl jeres historier højt på klassen.
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Beethovens Symfoni nr. 5
DA-DA-DA-DAAAAA, DA-DA-DA-DAAAAA 

Tre korte og én lang, det er jo ikke nogen melodi, men bare en lille rytme. Denne lille rytme kaldes et 
motiv, og Beethoven bruger det rigtig mange gange i hans 5. symfoni.

FIND RYTMEN
Bevægelsesopgave

Prøv at klappe rytmen: 

• 3 klap med den ene hånd på det ene lår og 1 klap med den anden hånd på det andet lår. To gange.

• Prøv også at banke på døren med denne rytme.

• Prøv at gå rytmen: 3 små hurtige trin og 1 langt. To gange.

• I kan også prøve at spille det på klaver eller xylofon

EN LILLE KONKURRENCE

Nu skal I høre begyndelsen af Beethovens 5. symfoni, mens I tæller. 
Jeres lærer sætter musikken i gang, og samtidig sætter han/hun et stopur på 1 minut. 

Hvor mange gange kan du høre dette lille motiv på 1 minut? 

Sæt en streg i skemaet nedenfor, hver gang du hører motivet.  (Tip: Det er mere end 20!)

Beethovens 5. symfoni - motiver:
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Beethovens Symfoni nr. 9
I 1824 komponerede Beethoven sin 9. symfoni. Han 
havde arbejdet på musikken i 12 år. På det tidspunkt 
var Beethoven nærmest fuldstændig døv. Det er ret 
vildt at tænke på, at han altså opfandt musik, som han 
ikke selv kunne høre. 

Beethovens 9. Symfoni blev meget kendt og aner-
kendt, både fordi Beethoven havde skrevet en meget 
smuk melodi, men også fordi Friedrich Schiller havde 
skrevet en meget flot tekst. 
Selv den dag i dag bliver Beethovens ”Ode til glæden” 
brugt flittigt. 

I Danmark har vi en nationalsang der hedder ”Der er 
et yndigt land”, den har I måske sunget før.
I 1972 valgte man at bruge Beethovens ”Ode til glæ-
den” som Europas nationalsang – den bliver kaldt for 
”Europahymnen”.

I skal nu høre den sidste del af Beethovens 9. Symfoni, 
hvor ”Ode til glæden” optræder. I skal efterfølgende 
synge sangen sammen med jeres lærer.

ODE TIL GLÆDEN 
Sangopgave

I skal nu til at synge Ode til glæden. 
I skal begynde med at lære melodien. Når jeres lærer sætter melodien på, skal I nynne med på 
forskellige lyde.

Jeres lærer bestemmer hvilken lyd, I skal nynne.

Det kan fx være følgende lyde:

1. Mmmmmmmmm
2. Ahhhhhhhhhhhh
3. Uhhhhhhhhhhhh
4. Ohhhhhhhhhhhh

Her er et link til en karaokeversion af Ode til glæden:
https://www.bogu-sdjsymfoni.dk/playalong - vælg Ode til glæden – Ode to joy
BEMÆRK: I videoen spilles B-stykkest kun 1 gang, men i sangteksten til fællessang gentages B-stykket 
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Ode til glæden - sangtekst

13

Sidder du en nat og græder
Tårerne bli´r til et hav
Og du svømmer rundt alene
Og dit hjerte siger : av

Stormen blæser, Søslanger hvæser 
Har du mon ikke helt forstået
Der er altid hjælp at hente
Glæden er din redningsbåd

Stormen blæser, Søslanger hvæser 
Har du mon ikke helt forstået
Der er altid hjælp at hente
Glæden er din redningsbåd

Larm og støj og verdens bulder
Luk nu dine øjne i
Tonerne de løfter dig og 
Gi´r dig glæde indeni

Livet suser, Blodet det bruser 
Inde i din lille krop
Glæden er din bedste ven
Musikken hører aldrig op

Livet suser, Blodet det bruser 
Inde i din lille krop
Glæden er din bedste ven
Musikken hører aldrig op

Tekst: Jens Andersen (2020)
Musik: Ludwig van Beethoven (1824)

A

B

B

A

B
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Tyrkisk march
Måske har I hørt om ordet genrer fra nogle af jeres andre fag. 
I musik arbejder vi også med forskellige genrer. I lytter måske 
selv til pop, rock, hip hop eller noget helt andet. 

I skal nu arbejde med genren ”march”. Måske har I set Søn-
derborg Garden marchere rundt nede i byen eller oplevet 
Den Kongelige Livgarde i København. 

I gamle dage komponerede man marchmusik, så militæret 
havde musik at marchere til. Man brugte musikken til at 
opmuntre soldaterne og give dem styrke, inden de skulle i 
kamp. 
Man brugte også marchmusikken til at få soldaterne til at gå 
i takt. På den måde kunne man styre, hvor hurtigt de skulle 
marchere til frontlinjen. 

MARCHØVELSE
Bevægelsesopgave

I skal nu prøve at gå i takt som soldater. 
Mens I går, skal I lytte til ”Tyrkisk march”, som Ludwig van Beethoven komponerede i 1811. 

Jeres lærer tæller hele tiden 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. Jeres lærer viser jer hvor-
dan. 

Hvis I skal gøre øvelsen sværere, kan I prøve også at klappe på 1 og 3 eller 2 og 4, mens I går. 

RYTMEØVELSE
Bevægelsesopgave

I har fået udleveret et stykke papir med forskellige rytmelinjer.

Klassen bliver delt ind i 4 forskellige grupper, og hver gruppe får ansvaret for at lære én linje. 
Når gruppen har lært linjen, skal I klappe den for resten af klassen. 

Når alle grupper har lært deres rytme, skal I sætte alle 4 rytmelinjer sammen. 
Det er vigtigt, at I følger en fælles puls. 

Til sidst skal I klappe jeres rytmer sammen med Beethovens ”Tyrkisk march”.
Husk at følge pulsen fra Beethovens march.
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Tyrkisk march

Gruppe 1

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4
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Quiz og byt

Obo Horn Tuba

Lilletromme Pauker Stortromme

Violin Bratsch Bas
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klarinet Fløjte Trompet

Fagot Basun Cello

Quiz og byt
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Vendespil
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Vendespil
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Vendespil

Obo Horn Tuba

Lilletromme Pauker Stortromme

Violin BasBratsch
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Vendespil

Klarinet Fløjte Trompet

Fagot Basun Cello
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