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”Sigurd og Danmarkshistorien” 
 

 
Kære musiklærer i 3. – 4. klasse 
 
Aarhus Symfoniorkester glæder sig til at byde jer og jeres elever velkommen til den store 
skolekoncert i Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus i uge 47. Det er altid en stor oplevelse 
for eleverne at høre hele symfoniorkestret efter at have haft musikerbesøg på skolen.  
 
 

Om koncerten 
Koncertens indhold bliver en spændende rejse tilbage i tiden, når Sigurd i ord og toner 
fører os igennem danmarkshistorien fra stenalder til nutid. På sin underholdende og 
engagerede måde vil han fortælle om vigtige øjeblikke i vores historie, om vikinger, 
munke, konger og krige – alt sammen krydret med sange fra hans store projekt ”Sigurds 
Danmarkshistorie”. ”Sigurds Danmarkshistorie” indeholder 42 sange, og til koncerten 
spiller vi 13 af disse sange. Sangene er i meget forskellige stilarter og er blevet arrangeret 
for kor og symfoniorkester. 

Musikken til koncerten: 

 Neandertalere på jagt * 

 Sten, sten, sten 

 Min høvding 

 Svend, Knud og Valdemar 

 Jeg tror ikke, Gud kun lytter til latin 

 Nu er der enevælde 

 Sukkerplantagen * 

 Solen står smukt på sin himmel 

 1864 * 

 Lige om lidt 

 Alle har ret til at leve 

 Hele verden er her i min mobil  

 Danmark gennem 1000 år * 
 
Alle sangene er skrevet af Sigurd Barrett.  
I er velkomne til at læse mere om det store projekt på www.sigurdsdanmarkshistorie.dk  
 
 
  

http://www.sigurdsdanmarkshistorie.dk/
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Undervisningsmateriale 
Til koncerten har vi lavet et undervisningsmateriale, som kan forberede eleverne og 
opkvalificere koncertoplevelsen.  
Det giver på en enkel måde eleverne mulighed for at arbejde aktivt og helt praktisk med 
forskellige musikalske virkemidler og genrer i musiktimerne, og giver dem dermed nogle 
”nøgler” til at genkende musikalske elementer i musikken til koncerten. Opmærksom og 
aktiv lytning bliver nemmere af, at man nogle gange ved, hvad man skal lytte efter, og at 
man har nogle ”genkendelsesøjeblikke” undervejs.   
 
Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i fire af sangene fra koncerten: 
 

1. ”Neandertalere på jagt” (rytme og talekor) 
2. ”Sukkerplantagen” (calypso) 
3. ”1864” (march)  
4. ”Danmark gennem 1000 år” (fællessang) 

 
Alle sangene i ”Sigurds Danmarkshistorie” er udgivet på CD, men vi har fået lov til kvit og 
frit at sende disse fire sange til jer musiklærere som MP3 filer, så I kan bruge dem i 
undervisningen. Filerne kan I downloade/kopiere og videresende til jeres kolleger, der 
også har klasser med i forløbet.  
 
Derudover indeholder undervisningsmaterialet også nogle generelle betragtninger om at 
gå til koncert, dette er tænkt som repetition, da de fleste klasser jo også var inde at høre 
Aarhus Symfoniorkester for to år siden. 
 
Man kan læse mere om koncerten her: https://www.aarhussymfoni.dk/for-boern-og-
unge/skolekoncerter-for-3-og-4-klasse/  
 
 

Musikfaglige mål 
Hvis man vil skrive dette musikforløb med Aarhus Symfoniorkester ind i 
MinUddannelse.net, kan man i årsplanen tilknytte følgende Præsentation og Fælles Mål: 

Præsentation af forløbet 

Samarbejde med Aarhus Symfoniorkester 

Eleverne får besøg på deres egen skole af en gruppe klassiske musikere fra Aarhus Symfoniorkester 
og får en lille skolekoncert (uge 38). 

I musiktimerne derefter taler man om instrumenterne, musikerne og oplevelsen ved at høre klassisk 
musik live og så tæt på (uge 39) 

I musiktimerne inden den store skolekoncert anvendes forberedelsesmaterialet fra Aarhus 
Symfoniorkester: Der øves en fællessang "Danmark gennem 1000 år", og der laves musikalske øvelser 
til tre andre sange fra koncerten (uge 45-46) 

Klassen tager ind i Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus og hører en stor skolekoncert med hele 
symfoniorkestret med Sigurd Barrett som konferencier (uge 47). 

Efter koncerten evalueres oplevelsen (uge 48) 

https://www.aarhussymfoni.dk/for-boern-og-unge/skolekoncerter-for-3-og-4-klasse/
https://www.aarhussymfoni.dk/for-boern-og-unge/skolekoncerter-for-3-og-4-klasse/
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Fælles mål 

Musikforståelse - Musikoplevelse 

1 

Eleven kan formidle sin oplevelse af musik Eleven har viden om måder at udtrykke 

musikoplevelser på 

2 

Eleven kan lytte til levende fremført musik Eleven har viden om lytteadfærd ved levende 

fremført musik 

Musikforståelse - Instrumentkendskab 

1 

Eleven kan genkende klangen af og navngive 

klassiske instrumenter 

Eleven har viden om klassiske instrumenter 

Musikforståelse - Musikhistorie 

2 

Eleven kan genkende og navngive musikalske 

genrer 

Eleven har viden om typiske træk ved 

forskellige musikgenrer 

  

Musikalsk skaben - Komposition 

1 

Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i 

rytme, sprog og stemmebrug 

Eleven har viden om stemmens 

udtryksmuligheder i rytme og sprog 

  

 

 


