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RAP: KREATIV MED ORD 
Nu har I været til rap workshop med MC Caffe på RAGNAROCK og fået indblik i rapmu-
sikkens historie, lært om freestyle rap, flow og rim.  Nu hvor I er tilbage i klassen, skal I 
analysere en rapsang, det kan enten være den I selv skrev, en I selv udvælger, eller også 
kan I arbejde med en af de rapsange som MC Caffe har udvalgt til jer herunder: 
 
 
MC Einar med ”Arh Dér” (1989): 
https://www.youtube.com/watch?v=ugKQvPJXC0Y 
 
Spez med ”Hvor du Går” (2006): 
https://www.youtube.com/watch?v=5CU4IrnRf48  
 
L.O.C. med “Absinthe” (2001): 
https://www.youtube.com/watch?v=3e8Q3bDRfTM   
 
Hvid Sjokolade med ”Kronisk Fastelavn” (1997): 
https://www.youtube.com/watch?v=HJ9U9aAGJmc  
 
Ukendt Kunstner med ”Neonlys” (2015): 
https://www.youtube.com/watch?v=1-X1LPmZI4k 
 
Annelise med ”Ingen Anden Lise” (2016):  
https://www.youtube.com/watch?v=4icaPD1DdEs  
 

 
RAPANALYSE 
Når man skal analysere en rapsang er der mange forskellige ting i teksten man kan dykke 
ned i. I det efterfølgende vil der være en analysemodel, som man kan bruge til at karakte-
risere og fortolke raptekster.   
 
Det er ikke sikkert at alle spørgsmålene passer direkte på den rapsang I vil arbejde med, 
men det kan jo også fortælle/sige noget om hvilken tekst man arbejder med. I behøver 
derfor ikke gennemgå analysemodellen slavisk, men udvælg de spørgsmål, som giver 
mening i forhold til den rapsang I har valgt at analysere. 
 
Rappen 
  

 Hvad hedder rapnummeret, hvilket album er det fra og hvornår er det udgivet? 

 Fortæller titlen noget om rappen på forhånd? 
 
Rappens form 
 

 Hvordan er rapnummeret opbygget? Intro, vers, strofer, omkvæd, outro? 
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Rappens sprog 
 

 Hvordan bruger rapperen sproget? Er det svært, letforståeligt eller er det vrøvl? 

 Er der referencer og til hvad? 

 Hvorfor bruger rapperen sproget, som han/hun gør? Siger det noget om hans til-
hørsforhold eller publikum? 

 
Rappens genrer, emner og temaer 
 
Hvilken genre kendetegner rapteksten? 

 Episk tekst (handlings-gang)  

 Lyrisk (ingen handling) 

 Meta-sproglig (handler om at rappe/om rapperen selv) 

 Etisk (politisk, moralsk budskab) 
 
Hvilke emner/temaer er der i teksten? 

 Fest 

 Prale (fremhæver egne kvaliteter m.m.) 

 Håne/disse (Fremhæve andres elendigheder m.m.) 

 Nedtur/Bekendelser  

 Kærlighed  

 Erotik (pornografisk/sjofelt) 

 Tematiske tekster (omhandler et bestemt emne) 

 Ren vrøvl 

 Politiske emner/budskaber 
 
Rappens flow og rim 
 
Flow – hvordan er flowet i teksten? 

 Taktfast 

 Henkastet (tilbagelænet) 

 Løbes der på ordrerne? 
 
Rim – er der anvendt enderim i rapteksten? 

 Parrim (AABB) 

 Krydsrim (ABAB) 

 Omsluttende rim (ABCA) 

 Balladerim (XAXA) 
 
Billedsprog 
 
Anvendes der billedsprog i teksten? 

 Metaforer - Billedligt udtryk, der dækker over noget andet end det bogstavelige.  

 Sammenligninger – som eller ligesom sammenkobler realplan og billedplan.  

 Personifikationer – Når et abstrakt begreb får menneskelige egenskaber.  

 Besjælinger – Når en konkret ting får menneskelige egenskaber.  
 


