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 Musik under ”Danmarks besættelse 1940-1945” og ”Coronakrisen 2020”
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Lærervejledning til - Musik i krisetider

Det musikhistoriske kapitel, I nu skal igang med, er anderledes end de andre musikhistoriske kapitler 
her på portalen. Udgangspunktet for kapitlet er corona-krisen og kapitlet er blevet til under krisen 
uden viden om, hvordan krisen ender. Vi har valgt at udnytte, at vi lever i en helt særlig tid. Kapitlet 
handler ikke om selve sygdommen covid19 og heller ikke om virusset. Det handler om den indflydelse 
virusset og nedlukningen har på vores liv. Det handler om den indflydelse nedlukningen har haft på 
musik og oplevelser med musik. 

Ideen med kapitlet er, at eleverne skal forholde sig til, hvordan historie og i dette tilfælde musikhisto-
rie fortælles og nedskrives. I skal forholde jer til, hvad historisk viden er, og hvad historiske kilder er. 
Eleverne skal selv være musikhistoriske kilder.

Derfor er dette kapitel ikke fyldt med ny historisk viden. Vi har valgt at trække en lille tråd til besæt-
telsen, hvor musikken også fik en stor rolle i en svær tid. Derudover er det jer, dig og eleverne, der 
skal skrive historie og tale om, hvad musikhistorieskrivning er. Det er en gylden mulighed for at lære 
eleverne om kilder og kildekritik. Når de selv er historiske kilder – vil de opleve at det handler om at 
kunne stole på kilder og øjenvidner.

Vi foreslår, at i læser kapitlet sammen med eleverne og bruger masser af tid på at tale om, hvad de 
har oplevet. Herefter er det meningen, at eleverne løser opgaverne alene eller i grupper.

Hvis I arbejder med kapitlet inden 1/7 2020 har I mulighed for at sende opgave 2 ind og komme med i 
bog ”Lyden af coronakrisen – fortalt af børn og unge”. Se alt om tilmelding nedenfor:

Hvis eleverne løser opgave 2 inden 1. juli 2020, har de mulighed for at komme bogen 
”Lyden af coronakrisen – fortalt af børn og unge.”

Sådan gør du:
 - Send din historie, tegning eller billeder på e-mail: coronalyd@spil-smart.dk
 - Billeder skal sendes i så høj opløsning som muligt.
 - Tegningen kan scannes eller du kan tage billede af den med din telefon.
 - HUSK at skrive navn på begge forældre samt adresse og telefonnummer i e-mailen.
 - Gem din tegning, tekst og billeder et sikkert sted, den skal bruges hvis den kommer  
  med i bogen.

Send inden 1. juli 2020 – herefter læser vi alt igennem og de der bliver udvalgt til bogen, vil blive 
kontaktet pr.email eller telefon for godkendelse.

Det med småt: De udvalgte historier og tegninger/billeder kommer med i bogen ”Lyden af corona – fortalt af børn og unge” hvis dette 
godkendes af børn og forældre. Hvis der kommer et overskud fra salget, gives 20% af overskuddet til Red Barnet for salget i 2020. Alle børn 
modtager en skriftlig aftale fra forlaget Stepnote Publishing, der underskrives af samtlige med forældremyndighed.

Du kan læse mere på Spil Smart hjemmesiden her

https://www.spil-smart.dk/musikhistorieskrivning-musik-i-krisetider/
https://www.spil-smart.dk/musikhistorieskrivning-musik-i-krisetider/

