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I dette forløb skal I lære om improvisation. I skal læse om improvisation, se og høre andre der improvi-
serer, og selv lære at improvisere. Når man improviserer tilfører man musikken noget af sit eget, man 

giver musikken sit eget særpræg. Det er både en sjov og god musikalsk oplevelse.

Improvisation skal være sjovt. Men ofte kan det give præstationsangst og en del vælger det helt fra. Det 
er synd. Vi har lavet et forløb, hvor ingen kommer til at føle sig alene eller hængt ud, og hvor 
improvisation er noget man leger med og lærer sammen. Sørg for at holde en god stemning. Lav det 
til en leg helt uden fokus på kvalitet(i første omgang) og få alle med. Det er meget vigtigere end at det 
”lyder godt”.

Der er 3 afdelinger i dette forløb og det er en god ide at tage det i den rigtige rækkefølge.

 1. Først skal I gennemgå ”Hvad er improvisation?” Kapitlet er en let indføring i, hvad   
  improvisation er og en gennemgang af udvalgte rytmiske genrer. Hjælp eleverne   
  til at forstå de  musikfaglige ord kapitlet rummer. 
 2. Herefter skal eleverne, hver for sig, arbejde med ”Lær at improvisere”. Inden de går i   
	 	 gang	alene,	kan	det	være	en	god	ide	at	gennemgå	skalaerne	og	spille	dem	flere	gange	på		
  elevernes instrumenter og på klaver.
 3. I ”Lær at improvisere – sammenspil”	finder	du	3	oplæg	til	sammenspil	og	
  improvisation. 

Opgaverne er lavet, således at alle kan være med.  

I opgave 1 – den frie improvisation - er det vigtigste, at eleverne er friske på at lege. Det kan blive både 
smukt og grimt. Intet er rigtigt eller forkert. Det vigtigste er, at der er plads til alle. 

Opgave 2 er en øvelse der skal holdes helt stramt i form og puls. Du skal styre igangsættelsen på 
1-slaget. Hvad eleverne spiller i ”breaket” bestemmer de selv. Igen er det vigtigste, at alle giver det et 
skud – også de generte. Fortæl dem, at man kan nøjes med et enkelt slag – det er også musik.

Opgave	3	er	baseret	på	den	kunnen	eleverne	fik	i	”Lær	at	improvisere”.	Det	er	det	samme	lille	nummer	
I nu sammen skal improvisere over. Nummeret er ultra-let. Det er godt, når man både skal lære tema, 
skala og akkorder, og skal have alle elever med. Hvis du har dygtige elever, så lav nogle 
akkordbrydningsopgaver til de dygtigste.

Vi håber i får det sjovt med improvisation. God fornøjelse!


