


Metrik i sangskrivning  
Start med at se den video, som jeg har lavet om Metrik. 
Metrik er den struktur der ligger i rytmen i ordene. Der findes mange forskellige strukture man 
kan anvende, men jeg vil gerne fokusere på det meter der kaldes Common Meter. Det kender vi 
fra børnerim som Mary had a little lamb. 
Det bygger på rytmen af skiftevis tryksvag og trykstærk :  

da Dam da Dam da Dam da Dam 
da Dam da Dam da Dam  
da Dam da Dam da Dam da Dam 
da Dam da Dam da Dam 

Kernen ved dette meter er, udover vekslen mellem tryksvag og trygstærke ord, at linierne er 
skiftevis lange og korte. nemlig med 4 tryk og 3 tryk, og rimene ligger på 2 og 4 linie ABAB  

Mary had a little lamb     4 
its fleece was white as snow  3 
And everywhere that mary went  4 
the lamb was sure to go     3 
  

Som jeg nævnte i videoen kender vi også den helt traditionelle form som den lille frække frederik 
bygger på. nemlig 4 - 4 - 4 - 4 der rimer i par AABB.  

Den lille frække frederik        4 
som elsker sjov og mekanik   4 
har købt en bil og kører nu   4  
og sir ba bu ba bu ba bu      4 
  

Dette meter skaber ikke samme forventning til rim. Jeg vil foreslå dig at læse de 2 former højt og 
høre forskellen og mærke hvordan energien trækker mod 4 linies rim “go” i 4-3 strukturen. Og 
hvordan energien ikke trækker nær så meget i 4 - 4 strukturen.  
Det er ikke fordi den ene form er bedre end den anden, de er bare forskellige og kan bruges til at 
skabe forskellige ting.  

Nå men nu skal vi igang med at identificere de forskellige tryk typer :-) 



Opgave 1 

Marker trykkene i hver linie og skriv hvor mange tryk der er pr linie. 
Vær opmærksom på rytmen: Da dam da dam da dam da dam   
Ex :  
Máry hád a líttle lámb   4 tryk 
its fléece was whíte as snów  3 tryk 

Drømte mig en drøm 

Drømte mig en drøm i nat  
om silke og ærlig pæl, 
bar en dragt så let og glat 
i solfaldets strålevæld 
-nu vågner den klare morgen  

Til de unges flok jeg gik, 
jeg droges mod sang og dans. 
Trøstigt mødte jeg hans blik 
og lagde min hånd i hans 
-nu vågner den klare morgen  

Alle andre på os så, 
de smilede, og de lo. 
Snart gik dansen helt i stå, 
der dansede kun vi to 
-nu vågner den klare morgen  

Drømte mig en drøm i nat  
om silke og ærlig pæl. 
Fjernt han hilste med sin hat 
og grå gik min drøm på hæld 
-nu vågner den klare morgen 



Opgave 2 
Marker trykkene i hver linie og skriv hvor mange tryk der er pr linie. 
Obs - når linien slutter med et 2 stavelses ord skrives det som  et plus(+) 
ex : 
Hvem sidder der bag skærmen  3+ 
med klude om sin hånd, 3 

Jens Vejmand 
Hvem sidder der bag skærmen 
med klude om sin hånd, 
med læderlap for øjet 
og om sin sko et bånd, 
det er såmænd Jens Vejmand,  
der af sin sure nød 
med hamren må forvandle  
de hårde sten til brød. 

Og vågner du en morgen 
 i allerførste gry 
og hører hamren klinge  
påny, påny, påny, 
det er såmænd Jens Vejmand  
på sine gamle ben, 
som hugger vilde gnister  
af morgenvåde sten. 

Og ager du til staden  
bag bondens fede spand, 
og møder du en olding,  
hvis øje står i vand, - 
det er såmænd Jens Vejmand 
 med halm om ben og knæ, 
der næppe ved at finde 
 mod frosten mer et læ.



 

Opgave 3  
Marker trykkene i hver linie og skriv hvor mange tryk der er pr linie. 

Den lille, frække Frederik 
som elsker sjov og mekanik 
har købt en bil og kører nu 
og sir babu, babu babu! 

Han gir den rigeligt med gas 
og kører hen til Højbro Plads 
hvor Absalon ta'r hjelmen af 
og si'r goddag, goddag goddag! 

Så kører han til Jægerspris 
og bytter bilen for en gris 
og bytter grisen for en bog 
med billed af et lille tog. 

Så kører han med toget hjem 
og spiser middag klokken fem, 
og så er den fortælling slut, 
og toget siger futtefut! 



Opgave 4  
Skriv en sang hvor alle tryk passer på det markerede  4 og 3 
Rim på 2 og 4 linie 
OBS. Fokus her er ikke at skabe stor poesi, selvom du selvfølgelig gerne må.  
Men pointen er at skrive så det giver mening og følger strukturen!  
Print gerne ud og skrive mange sange, og husk at læse det op så du får rytmen på rygraden! 
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