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At komponere fællesskabet fonografit@gmail.com 

DJÆVLE VS. ENGLE – OM AT LYTTE EFTER FORSKELLIGE KLANGE I RUMMET 
 
Formålet med dette spil er at skærpe elevernes opmærksomhed på a) evnen til at skelne 
mellem lyde, og 2) lydens rumlige dimension. 
 
Mål: “En slags blindebuk – men hvor alle er blinde! Det gælder om at vågne som engel”.  
 
Forberedelse 

○ Der vælges en lyd som djævlene skal sige/gøre, og en lyd som englene skal 
sige/gøre. Rummet er delt i fire: et “himmelrum” og et “venterum”. Imellem de to 
rum er der en “portal”, i form af fx to stole. På højre side af himmelrummet er der 
plads til de vækkede engle. På venstre til de vækkede djævle. 

○ Holdet deles i to: en gruppe på 4 – 8 elever, som er engle hhv djævle; og resten, 
som stilles op på en række ved indgangen til portalen. 

○ Djævle/engle fordeles i rummet 
○ Alle lukker øjnene 
○ Game master aka gud skriver et bogstav på ryggen af djævle/englene. “D” = du er 

en djævel. “E” = du er en engel. 
○ Djævle/engle står med lukkede øjne, med hænderne frem foran sig. 
○ Game master tæller ned fra tre, og alle djævle og alle engle siger deres lyd, i 

munden på hinanden. 
 
Forløb 

○ En deltager sendes ind, og denne bevæger sig med lukkede øjne og hænderne 
frem foran sig, og prøver at komme hen til en engel 

○ Hvis deltageren møder en engel, siger denne sin englelyd, og deltageren åbner 
øjnene og går stille ud til højre 

○ Hvis han/hun møder en djævel: djævlelyd og ud til venstre 
○ De ventende deltagere lytter efter, hvor der kommer djævle/englelyde og 

orienterer sig herefter 
○ Næste deltager sendes afsted 

 
Afrunding  

○ Når alle deltagere har været igennem “himmelrummet” kan djævlene/englene 
åbne øjnene. Og slutte sig til deres folk.  

○ Nu tæller vi og ser, hvem der har “vundet”. 1 – 0 til djævlene!! 
○ Facilitator taler om, hvad det betyder, at vi kan 1) identificere lydene i rummet, og 

2) skelne mellem forskellige slags lyde. Kobler denne viden på det øvrige forløb. 
 
Udstyr: Et rum og nogle stole. Kan leges hvor som helst, når som helst. 
 
Se mere her: www.j.mp/klangrum 
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At komponere fællesskabet fonografit@gmail.com 

DJÆVELENS MARIONET – ET SPIL HVOR VI LÆRER AT FJERNSTYRE HINANDEN VIA 
LYD 
 
Formålet med dette spil er at etablere en sammenhæng mellem tonehøjde og bevægelse 
 
Mål: “I dette spil skal vi finde ud af om vi kan fjernstyre en person ved hjælp af lyd. 
Ligesom når en djævel besætter et menneske” 
 
Forberedelse  

○ Deltagerne står alle på gulvet, opdelt i to “kor”. 
○ Game master dirigerer de to “kor” med hånden. Korene følger håndens bevægelser 

med tonehøjden i stemmen. 
○ En deltager prøver evt. at dirigere alle. 

 
Første runde – plenum 
 
Forberedelse  

1. Deltagerne deles i to grupper. Der vælges en “dommer”, blandt eleverne. Gruppe 
to lukker øjnene. 

2. Game master dirigerer gruppe et, “sangerne”, som følger bevægelsen af dennes 
hånd med tonehøjde i stemmerne. 

3. Gruppe to, “danserne” følger - med lukkede øjne -  gruppe 1s lyde med hænderne. 
4. Dommeren vurderer i hvor høj grad gr. 2’s hænder bevæger sig som game masters. 
5. 1 .- 3. gentages, hvor grupperne bytter roller, nu har gruppe 1 lukkede øjne.  

 
Anden runde – i grupper 
 
Forberedelse 

○ Deltagerne deles i grupper med 4 deltagere. Der skal gerne være god afstand 
mellem grupperne. Brug ledige rum, gange, mm.  

○ “Sangeren” og “dirigenten” står ansigt til ansigt. “Danseren” står med ryggen til 
dirigenten. “Dommeren” står så han/hun kan se alle. 

○ Dirigenten dirigerer sangeren 
○ Danseren følger sangerens stemme med hånden. 
○ Dommeren tæller til 20 inde i hovedet imens han/hun vurderer om det lykkes for 

gruppen at “fjernstyre” danseren. 
○ Dommeren giver feedback 
○ Gruppen roterer. Når alle har været igennem alle roller stopper spillet. 

 
Afrunding  
Tilbage i plenum: Vi kan nu bruge lyd til at fjernstyre bevægelser. Hvordan binder denne 
kunnen an til det øvrige program? 
 
Læs mere her: www.j.mp/djaevlonet  
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At komponere fællesskabet fonografit@gmail.com 

GÆT & GRIMASSER CATWALK – ET SPIL HVOR VI SKÆRPER BEVÆGELSERNE 
 
Formål  
At arbejde med bevægelse som udtryksform. At give figurerne fra en historie, et tema, 
som der arbejdes med i klassen, nogle tydelige bevægelsesmønstre og at fastholdes på at 
udføre dem så trofast som muligt 
 
Mål 
“I kender Minecraft, ikke? I ved så godt at de forskellige figurer har nogle bestemte måder 
at bevæge sig på. Animationer. Og at de reagerer på bestemte måder når de møder andre 
figurer. Vi skal arbejde lidt på den samme måde nu” 
 
Forberedelse  

○ Deltagerne tildeler nogle bevægelsesmønstre til hver figur, som  
a. klart udtrykker figurens karakter, og  
b. er klart anderledes fra de andre bevægelsesmønstre.  

○ Der vælges nogle enkle, næsten ikoniske træk, og noget attitude. 
○ Hver figur får et unikt bogstav eller tegn. 
○ Der udpeges 2 “holdvælgere” og én game master (alle tre er elever).  
○ Rummet deles op i fem: en start, en bane/catwalk og en “losseplads”; på hver side 

af banen står de to holdvælgere. 
○ De resterende deltagere stiller sig på en række foran banen. 

 
Spillet  

○ Gamemaster skriver et bogstav på ryggen af deltager 1, som bevæger sig ad banen 
/catwalken på den for valgte figur karakteristiske måde. Alternativt vælger den 
enkelte elev selv, hvilken figur, han/hun vil være. 

○ “Holdvælgerne” giver bud på, hvilken figur det er, og den som kommer først vinder 
figuren. Game master afgør suverænt, hvem der kom først. Der er nu 2 deltagere 
på det ene og stadig kun 1 på det andet. 

○ Næste deltager sendes afsted. Og pkt. 2. gentages (må alle fra holdet byde ind?) 
○ Hvis ingen gætter figuren inden deltageren når til “lossepladsen”, er deltageren 

bare ude. Langt ude. 
 
Spillet er slut, når alle deltagerne har været på catwalken. Det hold der er flest på har 
vundet. 
 
Afrunding  
Nu har vi styr på de forskellige figurers bevægelsesmønstre. Hvordan binder denne 
kunnen an til det øvrige program? 
 
Se mere her: http://j.mp/bevaegs 
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At komponere fællesskabet fonografit@gmail.com 

GÆT & GRIMASSER MARIONET 
 
Formål  
At etablere en forbindelse mellem bevægelse og lyd 2.0. Deltagerne folder bevægelser ud 
i rummet, imiterer bevægelserne med lyd, og udfører bevægelser ud fra de lyde de hører.  
 
Mål 
“Når du ser Shrek bevæge sig og tale, er der i virkeligheden en mand med en masse 
apparater på, der laver bevægelserne. Nu skal vi lave noget lige sådan. Denne leg er en 
kombination af Gæt & Grimasser Catwalk og Djævelens Marionet.” 
 
Forberedelse  

○ Til hver af de figurer, vi har i spil i klassen skal vi nu finde nogle lyde/måder at lave 
lyde, som passer til. Én figur kan f.eks. illustreres med klappelyde, en anden med 
strygelyde. Knipse, banke med knoer, bruge stemmen, etc. 

○ Dette kan udvides med forhåndenværende instrumenter 
○ Hele spillet vises i plenum, hvorefter holdet deles op i grupper 
○ Hver gruppe har én som leder, én som dirigerer, én eller flere, der laver lyde, og én 

som “aber efter”. Der er også en “dommer”. 
 
Spillet  

○ På tegn fra “dommeren” begynder “lederen” laver bevægelser som passer til én af 
figurerne, rundt i rummet. 

○ Dirigenten følger lederens bevægelser med hænderne, og de som laver lyde følger 
dirigentens bevægelser med de lyde der svarer til den figur, de gætter sig til at 
lederen skal forestille at være. 

○ Den som aber efter kan ikke se lederen, men kan tydeligt høre lydene som 
lydgruppen laver. 

○ Dommeren tæller til 30 inde i hovedet og stopper derefter diskret lederen. Nu giver 
dommeren feedback til gruppen. Understreg, at det ikke kan være muligt at følge 
bevægelserne 1-til-1, men at 1) abe-efteren kan vise den samme figur som 
lederen, og nogenlunde bevæge sig i de samme former/rytmer, hvilket kræver at 2) 
dirigenten følger form og rytme på lederens bevægelser, og at 3) lyd-gruppen 
følger dirigenten så godt som muligt. 

○ Nu roteres der, så alle får nye roller. Øvelsen gentages til alle har været igennem 
alle roller. 

○ Eksperimentér med at dirigent/lydgruppe følger lederens bevægelser i rummet, 
ved at sende lyden ud, hvor denne er. Altså oppe, nede, højre, venstre. 

 
Afrunding 
I plenum: Hvordan gik det med at forestille figurerne, at dirigere, at lave lyde, at abe efter? 
Hvordan kan vi bruge det, vi nu har prøvet, når vi skal arbejde med at fortælle historier 
med lyd?  
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At komponere fællesskabet fonografit@gmail.com 

TIDSLINIEN OG DEN MAGISKE FIRKANT - AT FORTÆLLE EN HISTORIE MED LYD 
 
Formål Denne metode hjælper eleverne til at komponere et fælles værk, via historiefortælling, rum, 
krop,  bevægelse, gestik og stemme.  
 
Mål “I ved allerede, at man kan fortælle en historie med ord. Nu skal vi arbejde med at fortælle en 
historie med lyd.” 
 
Forud for workshoppen 

○ Klassen er i gang med et overordnet tema, for eksempel eventyret Snedronningen, skovens dyr, 
vikingetiden mm. 

○ Der er blevet udvalgt 5 - 6 figurer, f.eks. Kay, Snedronningen, mfl.; egern, ræv, bøg;  
○ Klassen har arbejdet med de foregående øvelser, og har styr på at lave nogle gennemførte 

bevægelser som en figur,  at “dirigere”, og at følge dirigenten. 
○ Der er markeret en firkant på gulvet, på ca. 3 x 3 meter. 

 
Forberedelse   

○ Gamemaster forklarer “tidslinien” og “den magiske firkant” (se senere) 
○ Deltagerne deles op i grupper med 4 - 5 elever.  
○ Hver gruppe får tildelt a) en hovedperson, og b) et udsagnsord, som indebærer en forandring af 

en slags fx., “lyver”, “ombestemmer sig”, o.a. 
○ Grupperne får nu 10-15 minutter til - i videst muligt omfang uden voksenstyring - at forberede 

en historie omkring deres hovedperson, og hvor udsagnsordet indgår som centralt element.  
 
Roller 

○ Gruppe 1 fortæller hele klassen om deres historie. Roller fordeles. Der udpeges en elev der er 
“tiden”.  

○ Der dannes et orkester/ kor for hver af de valgte figurer.  
○ Der udpeges en dirigent til hvert “kor” 

 
Tidslinien 

○ Nu placeres historiens figurer  som perler på en snor på en (usynlig) linie på gulvet. Afstanden i 
rummet svarer til afstand i tid i historien.  

○ “Tiden” stiller sig ved tid=0, og bevæger sig med museskridt fremad.  
○ Når “tiden” når frem figur 1, bevæger denne sig ind hen til den magiske firkant. Tiden bevæger 

sig videre frem til figur 2 og så fremdeles indtil han/hun når til den magiske firkant. Bevæger sig 
ind i den med spredte arme, og alle “begivenheder” slukkes. Og historien slutter. 

 
Den Magiske firkant 

○ Når figur 1 sættes i gang af “Tiden” bevæger han/hun sig ind i den magiske firkant og fortæller 
sin del af historien, med bevægelser.  

○ Dirigent 1 holder øje med dennes bevægelser, og styrer kor 1 med armene. Kor 1 kigger på 
dirigenten og varierer deres lyde efter dirigentens bevægelser.  

○ Kun når figur 1 er inde i den magiske firkant, og bevæger sig, kan der komme lyd. 
○ Samme gentager sig med figur 2, som går ind og “fortæller” sin del, i interaktion med figur 1, og 

så fremdeles, til historien stoppes af “Tiden” 
 
Afrunding  
Hele historien kan fanges som en lydoptagelse, og klassen lytter til, hvordan de har fortalt en historie 
med lyd 
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