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1. Indledning 
”Musik er et af de væsentligste elementer i børneopdragelsen, idet rytme og vellyd mere end noget 

andet formår at trænge ind i barnesjælen og præge den, da musik i sig har noget opløftende og 

forædlende og derfor kan styrke det ædle i menneskets karakter og højne dets sind”.(Platon)1 

Danmark har en spændende historie når det kommer til børn, musik og pædagogik. Lige siden 

mellemkrigsårene har man brugt musik i pædagogisk sammenhænge. De tre pionerer indenfor 

musikpædagogik er Astrid Gøssel, Bernhard Christensen og Sven Møller Kristensen. De indførte 

rytmiske sange og brugen af rytmeinstrumenter, trommer mv. i børnehaver og legestuer, og der 

kom fokus på bevægelse, dans og improvisation. I samtiden var dette meget nyt og folks holdning 

til dette var meget blandet. 

I dag er der mange steder hvor børn kan lære musik; musikskoler, børnehaver og skoler, kirker, 

fritidshjem, korps, skoleband og forskellige frivillige foreninger. Sven-Erik Holgersen har forsket i 

musikundervisning af 1-5-årige børn og skriver: ”Musikundervisning for børn helt ned til 0 år er 

mere udbredt end nogensinde tidligere i Danmark; der samme kan ikke siges om forskning inden 

for dette område…”2. Vi vurderer også at det samme gælder for de 4-10-årige børn. Derfor har vi 

valgt at arbejde med dette felt for at bidrage til mere viden indenfor området. 

1.2 Afgræsning af emne 

Vi har valgt at arbejde med børn i alderen 4-10 år da vi vil fokusere på børns musikalske udvikling. 

Valget af denne aldersgruppe giver os mulighed for at beskrive udviklingen fra førskolealderen til 

skolealderen. 

Vores tese er at hvis der er en god relation og interaktion mellem børn og underviser, vil børns 

musikalitet udvikle sig mest positivt. Det vi gerne vil undersøge i den musikalske interaktion er 

læringsprocessen mere end de færdige resultater i form af musik. Vi har valgt at undersøge 

konkrete undervisningssituationer, da det ville være problematisk kun at arbejde med 

musikpædagogik som et teoriområde. Vi mener at musikpædagogik er et meget bredt 

praksisområde, som er svært at indfange og beskrive hvis man udelukkende vælger en teoretisk 

vinkel.3 

Når vi sammenstiller dette når vi frem til følgende problemformulering: 

                                                           
1 Kirk 2006:19 
2 Holgersen 2002:13 
3 Nielsen 2005:1193-1197 
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1.3 Problemformulering 

En dygtig underviser forstår at skabe en frugtbar interaktion mellem børnene og underviseren. 

Hvad skal der til for at skabe denne interaktion, for at udvikle børnenes musikalitet bedst mulig, og 

hvordan ses det i undervisningssituationer i musikskole/kor-regi blandt 4-10-årige?  

1.4 Opgavens opbygning 

Opgaven starter med en præsentation af de anvendte metoder samt en tilhørende metodekritik. 

Dernæst kommer en redegørelse for de teorier og begreber som vil blive anvendt i projektet. 

Efterfølgende analyserer vi vores indsamlede empiri, som består af videooptagelser i tre 

forskellige musikundervisningssammenhænge og sammenligner derefter analyserne med 

hinanden. Ydermere kommer der en diskussion og dernæst en konklusion. Til sidst i projektet 

kommer der en perspektivering for at gøre opmærksom på, om det vi har fundet frem til i 

konklusionen, kan have betydning eller konsekvens i andre sammenhænge. 

2. Metode 
Projektet er udarbejdet ud fra en fænomenologisk tilgang til vores empiri, som senere vil blive 

præsenteret. Opgavens empiri består i, at vi har valgt at deltage i musikundervisning og optage det 

på video. Vores måde at bruge fænomenologien på er som arbejdsredskab til observationer, dvs. 

at vi ikke laver fænomenologisk analyse af vores empiri. 

Vi har valgt ikke at læse og arbejde med teorier om musikpædagogik, inden vi tog ud i felten til 

observation af første undervisning. Det valg blev truffet for at prøve, i tråd med fænomenologiens 

tilgang, at møde konteksten med så åbent sind som muligt.  Til anden og tredje observation var vi 

pga. den korte tidsramme som der er for dette projekt, begyndt at sætte os ind i forskellige 

musikpædagogiske teorier, og det gjorde at vi erfarede undervisning på en anden måde og lagde 

mærke til andre ting. 

 

Vi har fulgt den ugentlige musikundervisning tre forskellige steder i to uger: Aalborg Kulturskolen 

på Nordkraft, Aalborg Kulturskole på Frejlev skole og Vendsyssel Drengekor i Hjørring. Den første 

uge kom vi for at finde ud af om det pågældende miljø var egnet for vores forskning og for at lære 

børnene og underviseren at kende. Ved undervisningen på Nordkraft deltog vi i undervisningen 

begge gange. På Frejlev skole deltog vi i undervisningen noget af tiden og observerede 

undervisningen resten af tiden.  I Hjørring indtog vi begge gange rollen som observatør. 
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Vi har valgt empirien ud fra at vi gerne ville observere to musikpædagoger som er kendt for at 

være dygtige til at undervise børn. Det betyder at vi ikke mener at den undervisning som de 

udfører nødvendigvis er repræsentativ for hvordan musikundervisning generelt finder sted til disse 

aldersgrupper.  

 

Projektets primære teoretiske forankring er den fænomenologiske tilgang.  

Det betyder at teoristoffet om musikpædagogiks funktion ikke er, at være et fundament hvorpå 

empirien står, men derimod er at være ”samtalepartner” for den viden empirien kommer frem til. 

Dette gør vi fordi vi anskuer musikpædagogik som både et praksisområde og et teoriområde4, og 

derfor vil vi gerne bevare åbenheden for at praksis kan bidrage med ny viden eller med vinkler, 

som modsiger eller bekræfter teoretiske viden på området. 

2.1 Metodekritik 

I det følgende vil vi beskrive hvilke fordele og ulemper det kan have at anvende den valgte 

metode. 

Svend Erik Holgersen som forsker i musikpædagogik på DPU har en vigtigt betragtning omkring det 

at være observatør eller deltager i musikundervisning5.  

Han mener at observation ikke er uproblematisk selv om man prøver at være anonym.  

”Vi kan påvirke verden ved at ændre på vores forestillinger, fordi mennesker ikke blot er defineret 

af det sociale rum, de befolker, men også udgør dette rums bevidsthed”6. Hvis dette er sandt er der 

nogle problemstillinger man skal være opmærksom på. For det første er man med til at skabe ”det 

rum man befinder sig i” og indgå i det fællesskab der er, selv om man prøver at være anonym eller 

deltager mindst muligt. Man vil også opleve at børnene prøver at komme i kontakt med en, og 

dermed bliver ens rolle mere aktiv. 

 

I nogle tilfælde har vi haft rollen som deltagere. Her er udfordringen at man på mange forskellige 

måder kan påvirke undervisningen på forskellig vis ved fx at tage opmærksomheden fra både børn 

og undervisere.  

Rollen som deltager kan i nogle tilfælde medvirke at børnene slapper mere af og har mere fokus 

på underviseren. 

                                                           
4
 Nielsen 2005:1193-1197 

5
 Holgersen 2002:60-61 

6
 Holgersen 2002:60  
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 3. Teori 

Vi har valgt at præsentere det teoretiske stof på grundlag af de aldersgrupper og tematik der er på 

spil i problemformuleringen. Vi har desuden valgt at skrive et afsnit omkring Music Mind Games, 

da det viste sig at fire ud af de 5 observerede hold anvendte denne metode i undervisningen.  

3.1 Fænomenologi  

I det følgende vil vi redegøre for den filosofiske retning fænomenologi da det er vores teoretiske 

tilgang til empirien.7 

Fænomenologi er en filosofisk retning som er grundlagt af Edmund Husserl omkring år 1900, og 

går ud på at beskrive de fænomener der forekommer og opstår omkring os uden nogen form for 

fordomme. Det er en form for væsenslære, og går ud på at vise måden noget er på. Man kan sige 

at kroppen, bevidstheden, sproget og verdenen er sammenhængende begreber i 

fænomenologien. Det er derfor også sådan, at når man skal forstå et objekt, giver det ikke mening 

kun at tale om objektet som sådan, men om relationen eller oplevelsen af det. Man må prøve at se 

på alle forholdene i og omkring objektet, så man derved kan forklare objektet. 

Man kan sige at fænomenologien snarer er et retningsgivende perspektiv for tænkning, forståelse 

og forskningsprocesser end en egentlig forskningsmetode. 

Fænomenologien er optaget af de oplevelsesmæssige sider ved tingene dvs. fænomenerne sådan 

som de fremtræder i den menneskelige erfaring i en livssammenhæng. Tanken bag 

fænomenologien er at al menneskelig handling tager udgangspunkt i en erfaret livsverden. 

Inden for fænomenologien taler man også om en væren i verden, hvilket kom frem ved at den 

franske filosof Maurice Merleau Ponty, satte den sansende og levende krop i centrum for 

erkendelse. Med andre ord kan man sige at vi som udgangspunkt er handlende væsener, hvor 

kroppen er bærer af erfaringer og vi først sekundært får evnen til refleksiv tænkning. Det er 

centralt i fænomenologien at mennesket erfarer som en del af en social og kulturel verden i stedet 

for som et subjekt i en objektiv verden, da subjektet og objektet ikke kan adskilles. Man forsøger 

at overskrive dualismens subjekt – objekt i fænomenologien gennem et begreb om eksistens eller 

væren, hvilket står i modsætning til det fokus der har været, hvor man så på menneskets evner 

frem for menneskets måde at være på, og denne væren som er vævet sammen med omverdenen, 

betegnes som en væren i verden ifølge eksistensfænomenologien.  

                                                           
7
 Holgersen 2002:53-58, Zahavi 2005:122-138, Thøgersen 2004, Krill 2010:22-25 
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Fænomenologien er som beskrevet i metodeafsnittet det arbejdsværktøj vi vil bruge i vores 

observationer. I modsætning til Holgersen 2002, bruger vi ikke fænomenologien til at foretage 

dybdegående analyser af enkelte øjebliks sekvenser af vores empiri.  

3.2 Børns musikalitet set i et udviklings perspektiv  

I det følgende afsnit vil vi give en redegørelse for hvorledes børns musikalitet udvikler sig igennem 

forskellige alderstrin. Dette vil vi gøre fordi at det har en betydning for vores projekt i forbindelse 

med vores analysearbejde. Afsnittet bygger på sekundært litteratur omkring børns udvikling både 

fysisk, mentalt og musikalsk, og er skrevet af diverse musikpædagoger. Dette materiale er udvalgt 

for at give forskellige perspektiver og viden omkring børns udviklingstrin og musikalske udvikling. 

Der findes meget andet lignende materiale som vi har orienteret os i, men vi mente at det 

anvendte materiale var tilstrækkeligt. 

Alle mennesker er født med et musikalsk potentiale, og dette kan variere kvantitativt og kvalitativt 

fra person til person. Denne musikalitet knytter sig til selve den oplevelse, det er at komme i 

berøring med musikken. Musik påvirker os nemlig både følelsesmæssigt, fysisk og mentalt.  I musik 

får intuition, fantasi og kreativitet rig mulighed for at udfolde sig. Der er forskel på hvordan vi 

forvalter denne medfødte musikalitet. Når børn danser, bevæger sig, spiller på instrumenter, 

improviserer og leger med rytmer og noder, udvikler de sin musikalitet. 

I 4-årsalderen kan børn af og til få grundrytmen i deres bevægelser til at passe ind i musikkens 

grundrytme, og børnene får nu også nemmere ved at genkende flere sange, og de kan gentage 

intervaller i den rigtige retning, dvs. de synger opad når melodien går opad og vice versa. De 

opfatter ikke en melodi som tone til tone, men som en helhed bestående af en tonerække der 

danner en melodistruktur. Børns toneomfang i denne alder omfatter kun ca. 5 toner, når de skal 

forsøge at gengive nogle bestemte sange. Selvom børnene i denne aldersgruppe ikke er specielt 

gode til at gengive bestemte melodier, synger de meget – men helst deres egne sange. De synger 

deres egne tekster og sætter melodibrokker, de har hørt, sammen på deres egen måde. Børn kan 

på dette alderstrin bruge musikken til at bearbejde indtryk til udtryk.  

Børn i alderen 5-7 år bliver bedre til at holde en mere stabil grundrytme, og kan lære forskellige 

rytmer; de begynder at få et indre musikbillede, dvs. at de nu er i stand til at forestille sig og huske 

toner inde i hovedet. De er også i stand til at overføre musik fra et medie til et andet, fx at synge 

en sang og så overføre denne til klaver eller dens rytme til trommer. Evnen til at høre de rigtige 

rytmer og toner – gehør – udvikles også meget i denne alder. Det er også i denne periode at 
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kønsforskellene træder tydeligere frem, dog er der allerede fra småbørnsalderen tegn på at 

pigerne orienterer sig mod dans og sang, mens drengene foretrækker rytmer og instrumenter. 

Når børnene kommer i 8-10-årsalderen, bliver de i stand til at skelne ½ tone intervaller, og der er 

en begyndende bevidsthed om hvilke toner der lyder godt sammen. Børnene i denne alder har 

også en større motorisk sikkerhed og tempobevidsthed, og grundrytmen kan holdes i længere tid 

ad gangen. Her melder kønsforskellen sig endnu tydeligere end før; pigerne synger længere 

selvlavede sange og viser et større toneområde i de reproducerede sange. Drengene viser et stort 

toneområde under leg (fx politisirene), og laver kortere spontansange samt bruger et mindre 

toneområde i reproducerede sange. 

Finmotorikken udvikledes også i denne alder, og børnene begynder at lege med melodistemmer 

og toneinstrumenter. De er også i stand til at lave bevægelseskombinationer i takt med andre, og 

dermed skabe en slags kropslig sammenspil (SSB – sang, spil & bevægelse). Det tonale gehør er 

ved at være så sikkert nu at børnene kan lege med forskellige akkordforløb og lave 

sangimprovisationer henover dem. Børnene kan nu også opfatte og gengive mere komplicerede 

rytmer end tidligere. 

3.3 Musikalsk interaktion/ læreprocessor 

Vi vil nu præsentere en model, som en måde at forstå den musikalske interaktion mellem 

”underviseren”, ”stoffet” og ”børnene”, som er en forenkling af Holgersens model. Grunden til at 

vi vælger at bruge denne er at vi i analysen undersøger tre forskellige typer musikundervisning 

mht. alder og indhold i timerne.8 

Thomas Palstrøms model bygger på ”litteraturpædagogik og elevfaglighed” fra Danmarks 

Lærerhøjskole 1996.  

Der er tre aktører i modellen9: 

- Elever 

- Lærer 

- Stoffet 

                                                           
8 Holgersen model vil være for deltaljeret til at kunne rumme de tre forskellige undervisningstyper, som er genstandsfelt for vores arbejde 

Holgersen 2002:46-47 er optaget at deltagelse i musikpædagogisk praksis og hvordan den giver mening for det enkelte barn. Han skitserer en 

model, hvor han undersøger mange indbyrdes relationer og faktorer. 

 
9 Palstrøm 2002:9-14 
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Disse aktører står i et gensidigt forhold til hinanden. Det er altså mellem eleverne, stoffet og 

læreren at der finder en interaktion sted. 

 

Disse tre aktører er i et ”farvand” vi kan kalde undervisningens rum. Undervisningens rum handler 

om de betingelser som på forhånd er lagt ned over undervisningen, og som påvirker samspillet 

mellem de 3 aktører. Det kan være den organisation undervisningen finder sted i, de fysiske 

rammer hvor undervisningen foregår, evt. fastlagte mål for undervisningen, holdets 

sammensætning, forventninger til læreren fra elever og forældres side mv. 

 

I trekanten er der tre akser: 
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A er lærerfaglighedsaksen. Denne akse repræsenterer lærerens faglighed og vedkommendes syn 

på faget. Det handler også om læreren som formidler og som den der er katalysator for 

undervisningsprocesserne. 

B er interaktionsaksen. Denne handler om forholdet mellem elev og lærer. 

C er elevfaglighedsaksen. Denne handler om elevernes forhold til stoffet, i form af kundskab, 

færdigheder, faglig indsigt og refleksion. Dette felt er der ikke megen viden og forskning om.  

 

Vi vil i dette projekt se på undervisningen ud fra B interaktionsaksen, som også bliver kaldt den 

”almenpædagogiske position”. Dette skyldes at denne model åbner op for at se forholdet mellem 

elev, lærer og stof gennem et ”interaktiv filter”, hvilket den lærerfaglige position og 

elevfaglighedsakse ikke gør. 

Fordelen ved denne position er at man betragter elever som handlingskompetente og erfarne med 

en livsbagage. De har så at sige noget at byde ind med også musikalsk set, og det er 

udgangspunktet for mødet med lærerens faglighed. Derudover forudsætter denne position også at 

børnene har nysgerrighed, fantasi og lysten til at nå frem til resultater med sig, ind i 

undervisningen. 

Palstrøm mener at ens grundlæggende undervisningssyn har indflydelse på hvordan 

undervisningen bliver i praksis. Og det gælder også i vores projekt, at vores valg af et interaktions 

fokus, gør at der er andre ting, som vi ikke kommer til at behandle i projektet. 

 

Mesterlære og situeret læring 

Meget musikundervisning tager udgangspunkt i traditionel mesterlære.10 Her er mesteren i fokus, 

som den person hvorfra læringen udgår. Målet er at læringen opnår et så højt niveau som muligt 

indenfor det det fag som mesteren underviser i. Læringen foregår ved at man iagttager og 

imiterer mesteren. Dette læringsprincip er vertikalt og elitært, man stræber efter at få de bedste 

resultater indenfor faget. 

Mesterlæreprincippet er vigtigt når det handler om musik, fordi der er mange spille og 

sangtekniske nuancer, som kun kan videregives via iagttagelse og imitation. 

 

                                                           
10 Fredens og Kirk 2001:107-111 
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Jean Lave som er amerikansk pædagogikprofessor, taler om mesterlære som situeret læring11, 

hvor fokus er på eleverne, og altså ikke mesteren. Med situeret læring mener hun at den 

sammenhæng undervisningen finder sted i er vigtigt for at læring foregår optimal.  Samtidigt 

flytter hun ansvaret for læring over til eleven. 

Tænkningen er at læringen foregår horisontalt. Det betyder at alle lærer af hinanden. Læring er 

altså et socialt komplekst fænomen. 

Hun mener også at læring indebærer at man deltager automatisk deltager i en social praksis. Det 

betyder at man ikke bare lærer selve faget, men at man også lærer talrige sociale koder, som 

udspiller sig i forbindelse med faget. 

3.4 At være musikunderviser 

Der findes i dansk, nordisk og internationalt sammenhæng mange forskellige musikpædagogiske 

strømninger både historisk set og også i nutiden, som har deres unikke bud på hvilken pædagogik 

der er velegnet og hvilken kompetencer man som musikunderviser skal kunne beherske12. Det 

ligger ikke indenfor rammen af dette projekt at præsentere de forskellige retninger, da vi primært 

er optaget af at undersøge interaktion mellem underviser og børn i praksis ud fra en analyse af 

konkret undervisning.  

Derfor vil vi i dette afsnit og i det følgende 3.5 beskrive det at være musikunderviser og interaktion 

med begreber fra nogle praktisk pædagogikbøger, som er rettet mod børn i alderen 0-10 år. Målet 

er kort at introducere nogle begreber, som kan bruges i den videre analyse.  

Kirsten Fredens og Elsebeth Kirk har udgivet bogen ”musikalsk læring”, som er målrettet 

pædagog/læreruddannelserne, musikvidenskabelige institutter, konservatorier mv. De har både 

en videnskabelig og praktisk uddannelse og erfaring. Fredens og Kirk 2001:232 lister bl.a. følgende 

kompetencer op, som det er gavnligt at en musikunderviser til børn i daginstitutioner har: 

- at være engageret og smittende i musikaktiviteterne 

- at kunne sangen og legeaktiviteten udenad 

- at kunne starte i et toneleje, der ligger højt nok i forhold til børns stemmer 

- at kunne inddrage puls og rytmer som klap, tramp, slag på lår 

                                                           
11 Fredens og Kirk 2001:111-114 
12 For den som er interesseret i at gå mere i dybden med dette anbefales: Frede V. Nielsen: Almen Musikdidaktik og Nordisk Musikkpedagogisk 
forskning årbok. For kort introduktion til den historiske udvikling i dansk kontekst se Kirke 2006:19-28 
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- at kende og kunne bruge musikkens elementer såsom at skifte imellem forskellige tonelejer, 

tempi, styrker, og klangfarver, så musikken bliver levende og varieret 

- at kunne se forskellige lege- og musikalske muligheder i sangene 

- at fornemme den hårfine balance mellem at forklare legene og bare at gå i gang (mellem ord og 

handling) 

- at være tydelig i talesprog og kropssprog 

- at have fornemmelse for timing 

- at have pædagogisk overblik over hele situationen og det enkelte barn i gruppen 

- at kunne iagttage børnene, så man kan arbejde ud fra deres forudsætninger 

- at have overskud til at være lydhør over for andres reaktioner, følelser og ideer 

- at være fleksibel, så man er i stand til at ændre på sine oprindelige planer i forhold til den 

virkelighed, man er i lige her og nu 

 

Dette er deres konkrete bud på, hvad man på et minimumsniveau, skal kunne mestre som 

musikunderviser. Dette helhedsbillede af at være musikunderviser indeholder mange dele, hvoraf 

vi vil beskæftige os med nogle af dem i vores empiri. 

3.5 Music Mind Games 

I det følgende afsnit vil vi give en redegørelse for hvad konceptet Music Mind Games er for en 

størrelse, da det senere indgår i vores analysearbejde.13 

Music, fordi det går ud på at genkende rytmer, forstå nodebilledet, lære node- og pauseværdier 

m.m. Mind, fordi det handler om læring og Games, fordi indlæringen sker via forskellige lege og 

kortspil. 

Music Mind Games er opfundet af den amerikanske Michiko Yurko, som er uddannet pianist og 

musikpædagog.  

Det er pædagogisk undervisningsmateriale på mere end 200 øvelser til børn, som Michiko Yurko 

har udviklet gennem de sidste 30 år14, hvor det gælder om at lære børnene musikteori og 

hørelære. Indlæringsmetoden består af forskellige materialer som børnene leger med og 

                                                           
13 Redegørelsen er baseret på forskellige tidsskrifter fra blandt andet Dansk Musikpædagogisk Forenings medlemsblad Modus, Folkeskolen, 

Nordjyske Stiftstidende og Rold Skov bladet samt telefonsamtale med Gitte Chren som er uddannet teacher-trainer i Music Mind Games. Artiklerne 

fungerer som præsentation og reklame for konceptet, og der mangler derfor en selvkritisk vurdering af materialerne.  

14 Larsen 2008:18 
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sammensætter på forskellige måder, og derved lærer hvordan musik hænger sammen uden at 

skulle koncentrere sig om deres instrumentale færdigheder. Ved hjælp af diverse kort med rytmer, 

bogstaver, Magic Coins, nodelinjer på gulvet etc. lærer og leger børnene sig til færdigheder, der 

kan overføres direkte til deres instrument eller som kan bruges til at lære mere om musik. 

Man kan anvende Music Mind Games helt ned til børn på 2 år og voksne, da systemet er fuldt 

dækkende til alle niveauer, det være sig begyndere eller børn samt voksne der allerede ved meget 

om musik. 

I Music Mind Games bliver alle sanserne taget i brug for at forklare forskellige nodeværdier, toner 

og rytmer; fx bruger man ordet pineapple til at beskrive rytmen triol, da ordet har tre stavelser 

ligesom rytmen. Der findes også håndtegn til de forskellige nodeværdiger og rytmer; til triolen 

bruger man tre finger ligesom den ser ud, og til en fjerdedelsnode, som i øvrigt kaldes blue i Music 

Mind Games, bruger man én finger til at vise hvilken node man taler om etc. Disse håndtegn er 

med til at gøre det nemmere at huske de forskellige noder og rytmer. 15 

I Music Mind Games har man mulighed for at lære musik igennem leg og det henvender sig både 

visuelt, kropsligt og auditivt.  

Filosofien bag Music Mind Games er den at man som udgangspunkt skal betragte skal betragte 

børn som enestående, der er i stand til at lære hurtigt, og vigtigheden af at børn bedst kan huske, 

hvad de selv har fundet ud af. Derudover mener Michiko Yurko at det at lære er forbundet med 

det at have det sjovt, for når man har det sjovt er man mere modtagelig for indlæring.16 En anden 

del af filosofien er også, at man lærer i grupper for at få den sociale dimension med17 

Michiko Yurko underviser og afholder kurser i Music Mind Games over hele verden, og hun 

underviser altid på et gulvtæppe i stedet for at stå foran en flok siddende elever. Hun mener 

nemlig at det giver et mere intimt miljø at sidde på gulvet, da det gør at eleverne er i stand til at 

fokusere på det der foregår samt på hele gruppen. Yurko forklarer; ”Når både lærer og elever 

sidder på gulvet, er fokus mere på materialerne og eleverne, og mindre på læreren. Det er 

materialerne der underviser, og eleverne tager ansvar for egen læring. Det skaber en vital og 

afgørende forskel på det der sker i læringsprocessen.”18 

                                                           
15 Larsen 2008:19 
16 Mondrup 2009:9 
17 Mondrup 2010:14 
18 Larsen 2008:22 
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Hvis man skal placere Music Mind Games læringssyn, så vil vi placere det i boldgade med den 

amerikanske pædagogikprofessor Jean Laves tanker om mesterlære som situeret læring dvs. at 

læringen foregår horisontalt hvor alle lærer af hinanden.  

Vi har ikke grundlag for at undersøge materialet i detaljer, men vurderer at det vil være relevant at 

rejse følgende spørgsmål, som kunne gøres til genstand for nærmere forskning: 

1.  Ville det fremme indlæringen hvis spillet blev oversat til dansk så fx triol hedder ananas i 

stedet for pineapple? 

2. Vil det have en konsekvens for børnene at læreren træder i baggrunden, og lader 

materialerne undervise, og forholder det sig virkeligt sådan, at det er materialerne som 

underviser? 

4. Analyse af empiri 
Vi har fulgt musikundervisning af børn i alderen 4-10 år tre forskellige steder; Aalborg kulturskole 

på Nordkraft og Frejlev skole ved musikunderviser Signe Højmark, som er uddannet 

musikpædagog i Amerika, og som dagligt studerer på det Jyske Musikkonservatorium, samt 

Vendsyssel drengekor på Hjørring sognegård ved underviser Morten Ahti Lyng, som er dirigent 

med diplomeksamen i klassisk kor- og ensembleledelse fra Nordjysk Musikkonservatorium samt er 

bifagsuddannet i klassisk sang og sangpædagogik 19 , og Malene Horsfelt, som er uddannet 

musikpædagog fra det Jyske Musikkonservatorium.  

Afsnittet indeholder vores observationer i form af både videooptagelser og observationsnotater. 

Formålet er at analysere de tre undervisningssituationer ud fra problemformuleringens fokus på 

interaktion mellem børn og underviser, og hvad der skal til i denne interaktion for at udvikle børns 

musikalitet bedst muligt. 

4.1 4-6 årige børn på Nordkraft (Aalborg Kulturskole) 

Signe Højmark underviser børnene i 45 minutter. Torsdag 21.11. 2013 deltog der 6 børn med 

deres forældre eller bedsteforældre.  

Lektionen starter med en ”goddag-sang”20 hvor børnene er udstyret med et rytmeæg21. Her 

synger børnene med og koncentrerer sig om situationen. Udover at børnene lærer at synge, lærer 

                                                           
19 http://www.ahti.dk/  
20 Bilag 1 
21 Video 1 

http://www.ahti.dk/
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de også her hinandens navne at kende, og hvert barn får koncentreret opmærksomhed. Næste leg 

er en stille afslapningsleg, hvor børnene agerer som pakker, og forældrene skal ”massere” 

børnene22.  

Efter afslapningslegen går de i gang med ”buslegen”23. Dette er en sangleg, hvor børnene får 

mulighed for at udtrykke sig individuelt. Ved at bruge en masse fagter og bevægelse i legen, 

inddrages børnene mere intenst i musikken. Ydermere giver underviseren børnene skiftevis 

mulighed for at forme legen efter deres egne ønsker.  

Efterfølgende sidder underviseren og spiller på klaveret, imens hun synger Brandmandssangen24. 

Her foregår der en del imitation fra børnenes side ved, at de imiterer hvad forældrene gør. Denne 

sang er et eksempel på leg, og hvordan det bruges i forbindelse med musikundervisning, for dels 

at give afveksling i lektionen men også for at udvikle børnenes motorik og rytmesans.   

Som afslutning på lektionen får børnene hver deres xylofon at spille på, imens de synger. Derefter 

synger underviseren den sang, som hun plejer at synge som ”farvel-sang”, imens hun spiller på en 

HAPI-drum, som er et pentatont instrument med klang som en olietønde.  

 

Interaktion 

I ”Goddag-sangen” etablerer underviseren en social kontakt med børnene, idet hun inddrager 

hvert enkelt barn i et vers af sangen. Denne sang fortsætter en leg, hvor børnene skal gemme et 

rytmeæg et sted på kroppen.25 Her går underviseren ind og spørger hver enkelt barn på skift, hvor 

de kunne tænke sig at gemme ægget. Dette er en måde hvorpå underviseren kan inddrage 

børnene i legen, for derved at bevare deres opmærksomhed. Når børnene synger ”Goddag-

sangen”, kan man høre at de ikke helt kan ramme den korrekte rytme og tone, hvilket passer på 

den gængse musikudviklingspsykologiske teori på området. Vi vurderer, at det ikke kun er den 

musikalske intelligens der bliver styrket, men i ligeså høj grad den kropslig-kinæstetiske intelligens.  

Pigen med rottehalerne i den pink bluse og jeans giver et godt eksempel på hvordan musikken, 

ved hjælp af trommerytmen, giver børnene lyst til at udtrykke sig kropsligt;26 underviseren sidder 

ved trommen og spiller en ottendedelsrytme, der i kombination med en for holdet kendt 

                                                           
22 Video 2 
23 Video 3 
24 Video 4 
25 Video 1:1.30 
26 Video 3:3.00 



15 
 

sangtekst, udgør ledelsen af legen. Det er tydeligt at se, at børnene igennem deres dans har en ret 

præcis reception af trommens rytme. 

Underviserens rolle 

Underviserens rolle ændres i ”Brandmands-legen” i forhold til de forrige sange på dette hold. Hun 

træder i baggrunden, og sangens tekst bliver den instruerende ”leder” i rummet. Man kunne i 

princippet have sat en cd på til det samme formål. Årsagen til at underviseren får en anden rolle 

er, at opmærksomheden bliver rettet mod det sted i lokalet hvor branden skal slukkes. Sanglegens 

fysiske udtryk er ”at slukke branden”, og den har en kollektiv karakter, hvilket gør at børnene 

lettere holder et fokus, selvom underviserens rolle er tilbagetrukket. Interaktionen underviseren 

og børnene imellem, er anderledes fordi at der ikke er øjenkontakt, og det er via sangen og 

klaverspillet at underviseren leder legen. 

 

Efter ”Brandmands-legen” finder hvert barn en xylofon frem, som de skal spille på27. Her 

instruerer underviseren at de skal holde trommestikken oven på hovedet, indtil de skal begynde at 

spille. Dette er et godt eksempel på, at der kræves ekstra instrukser fra underviseren for at få ro, 

når der kommer instrumenter på banen. Her er det ikke nok at forældrene disciplinerer børnene, 

her har underviseren også en opgave. Man kan med andre ord sige at underviseren for en tid 

overtager forældrenes rolle med at disciplinere børnene. Det er derfor vigtigt at underviseren kan 

veksle imellem forskellige roller i samme lektion og indenfor samme aldersgruppe. 

Vi kan se, at det ikke er alle børn som forstår instruksen, hvilket kan være grundet deres alder. 

Underviseren retter ikke på børnene, selvom at de ikke helt har forstået opgaven. Dette kan 

skyldes, at underviseren respekterer og forstår at børn i denne aldersgruppe ikke altid gengiver 

det de får fortalt, men i stedet vælger at lave deres egen udgave af det.  

Generelt set kan vi se at der finder meget ”situeret læring” sted i undervisningen, hvor børnene 

lærer af hinanden og deres forældre/bedsteforældre. 

Delkonklusion: 

Ud fra undervisningens opbygning kan vi se, at der er lagt en ret fast struktur i form af diverse lege 

og øvelser for at skærpe børnenes opmærksomhed i lektionen. Dette giver desuden en form for 

genkendelighed for børnene fra gang til gang, hvilket har betydning for børnenes oplevelse og 

                                                           
27 Video 6 
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tryghed i lektionen. 

Der foregår meget interaktion i legene mellem underviseren og børnene og mellem børnene og 

deres forældre. Det at børnene har deres forældre/bedsteforældre med i undervisningen, er også 

med til at skabe tryghed i lektionen. 

Underviseren fungerer som forsanger, musikalsk instruktør og legeleder. Desuden bliver 

underviseren også nødt til at gå ind og agere som den disciplinerende, som skaber ro i timen.  

4.2 Frejlev o. – 2. klasse (7-9 år)(Aalborg kulturskole)28 

Vi har fulgt nogle undervisningstimer med Signe Højmark som er musikpædagog på Frejlev skole. 

Disse timer var tilrettelagt for 0.-2. klasse. Timerne var opdelt efter klassetrin, og eleverne har 

fulgt undervisningen flere år i træk. Generelt er alle timerne bygget op omkring den samme 

struktur med Music Mind Games i starten (ca. 15-20 min.), dernæst kommer der sanglege hvor 

eleverne har mulighed for at bevæge sig rundt i lokalerne til sang og klaverspil (ca. 15-20 min). Til 

sidst slutter de af med en afslapningsøvelse med rolig sang (ca. 5 min.). En lektion varer 45 min. 

Interaktion 

I disse lektioner er forældrene ikke længere til stede. Dette giver derfor en anden form for 

interaktion mellem underviseren og børnene. Der foregår meget kollektiv kommunikation, men 

også individuelle instrukser til eleverne. Det er påkrævet at underviseren fungerer som leder, og 

dette mestrer underviseren til fulde. Det var tydeligt at 2. klasseeleverne havde brug for en 

konsekvent og tydelig ledelse, da de gerne selv ville bestemme.  

Til 0.klassen brugte underviseren Music Mind Games og en julesok hvori hun gemte ting, som 

børnene skulle gætte hvad var. Ideen med at bruge dette konkurrencemoment og leg, i 

forbindelse med indlæring, virker godt, og det ses tydeligt, da alle børnene var koncentreret 

omkring hvad der foregik. Et andet vigtigt virkemiddel i forhold til at lave en god interaktion med 

børnene var at give den enkelte mulighed for at løse en opgave, og dermed for en periode at styre 

legen. Når det kommer til at være den musikalske leder, er det ikke en opgave der uddelegeres i 

0.-1. klasse, men i forbindelse med stomp hos 2. klassen fik de i grupper af to-tre personer til 

opgave at lede musikken på skift.  

                                                           
28

 Følgende bygger på observationsnotater af Lise Hansen & David Højgaard 22.11.13 

Vi benytter os af notater fra observationen, da det ikke var muligt at få tilladelse til at filme lektionerne. Vi har fulgt undervisningen to fredage i 
træk, og notaterne stammer fra anden undervisningsgang. 
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Vi vurderer, at endnu en årsag til at interaktionen fungerede godt, var at det musikalske stof i form 

af sange og Music Mind Games øvelserne, var udvalgt så det passede til det enkelte alderstrin. 

Endvidere er det også en styrke i undervisningen, at underviseren har undervist de samme elever 

igennem flere år, og dermed kender den enkeltes niveau, og har dermed lettere ved at udvikle de 

enkelte holds musikalitet på bedst vis.  

Dette eksemplificeres fx i at 1. klasse sang ”Se, nu stiger solen” i en kanon, og 2. klasse lavede 

rytmiske stomp-øvelser. 

Underviserens rolle 

I forbindelse med underviserens rolle, er det tydeligt at se, at der er sket en ændring i forhold til 

førskolebørnene. Man bliver mindre ”legeleder” og mere en musikinstruktør, som dog bruger leg 

som virkemiddel til børnenes indlæring. Vi har observeret at musikinstruktøren arbejder på to 

måder.En stor del af tiden foregår der mesterlære, hvor eleverne imiterer underviseren. Specielt i 

Music Mind Games øvelserne, foregår der situeret læring, hvor underviseren beder eleverne om at 

hjælpe hinanden når der fx er en rytme, som de ikke kan. Effekten af dette er blandt andet at 

eleverne selv får lov til at gennemgå stoffet, og dermed vise hvad de har lært, samt at de kan lære 

det fra sig barn til barn. 

Delkonklusion: 

Undervisningen i Frejlev var opbygget på samme måde i alle tre lektioner med Music Mind Games 

i begyndelsen, sanglege i midten og til sidst en afslapningsøvelse. Der foregår interaktion mellem 

underviseren og børnene, og ligeledes børnene imellem. Dette er et udtryk for både vertikalt og 

horisontalt læring. Underviserens valg af stof er velovervejet og passer godt til eleverne. Dette 

fremmer interaktionen. Underviserens rolle er blevet mere disciplinerende, og er også at være 

forsanger, musikalsk instruktør og dirigent. 
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4.3 Vendsyssel Drengekor 3-4 klasse (10 år) 

Vi har fulgt Hjørring Drengekor, som består af 16 drenge, to tirsdage i træk, hvor den første gang 

blev observeret uden videooptagelser. I store træk foregik undervisningen på samme vis begge 

gange, dog med variationer i opbygningen. I det følgende kommer en gennemgang af den anden 

gang hvor vi havde mulighed for at filme lektionen.  

Lektionen har en varighed på 1 time og 30 minutter med en pause på 5 minutter efter den første 

time. Den starter med en grundig opvarmning, som er meget kropslig med hop og armsving. 

Derefter skal stemmen varmes op med vejrtrækning, støtteøvelser og stemmeøvelser så som 

glissando, råb, op og nedadgående skalaer etc.29  Bagefter gennemgår underviseren 

solmisationøvelsen, som er en musikpædagogisk teknik, som styrker prima vista sang med 

tilhørende håndtegn, for at styrke sikkerheden i intervalspring og opøve hørelære.30  

Så går de i gang med at synge salmen ”Skyerne Gråne”31 (DDS 733), hvor drengene har lidt svært 

ved at synge den korrekte rytme i kadencen, og dette bliver efterfølgende rettet af underviseren, 

samtidig med at de gennemgår betydningen af sangteksten, og underviseren dirigerer pulsen.32 

Efterfølgende skal drengene lære at synge en ny salme ”Hvorledes skal jeg møde”33 (DDS 86). 

Dette foregår på den måde at underviseren giver en forsyngning af sangen, hvorefter at drengene 

skal synge/gentage sangen en strofe af gangen, som først bliver sunget af underviseren, som også 

her slår pulsen an. Princippet med denne form for eftersyngning, er også det man kalder for 

”papegøjesang”.34 Dernæst går de ned i tempo, hvor drengene skal lære lidt musikteori ved hjælp 

af Music Mind Games. Dette foregår ved at de sidder i en rundkreds sammen med underviseren 

og gennemgår hvad de enkelte noder hedder. Efter teorisessionen, var der en pause, og derefter 

skulle drengene lære at synge salmen ”Blomstre som en rosengård”35(DDS 78). Dette foregik 

ligesom den forrige med ”papegøjesang” og direktion fra underviseren. 

Til sidst i lektionen synger de sangen ”En stjerne skinner i nat”36, som de også sang i forrige 

lektion. Forskellen i denne lektion var at de lærte at synge den i tostemmighed.  

                                                           
29 Video 6 
30 Video 7 
31 Bilag 4 
32 Video 8 
33 Bilag 5 
34 Video 9 
35 Bilag 6 
36 Bilag 7 
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Interaktion 

I salmen ”Hvorledes skal jeg møde”37 (DDS 86), får drengene en opgave, hvor de skal lytte efter om 

der er gentagelser i salmens melodi38. Dette er der flere af drengene som har et bud på. Vores 

vurdering af denne situation er at det er en brugbar måde at involvere drengene i undervisningen. 

Det skærper opmærksomheden i forhold til sangen, og er en praktisk træning af hørelære, og 

endvidere lærer de sangen hurtigere at kende, når de finder ud af at der er stof i sangen som 

gentages.  

Senere i øvelsen angiver underviseren tonehøjden med fingeren. Dette skyldes at drengene har 

svært ved at huske hvornår melodien er opadgående og nedadgående. Ved at anvende 

fingeren/hånden til toneangivelsen, gives der en visuel støtte, så børnene har lettere ved at 

ramme de rigtige toner.39 Vi kan derved se at underviseren benytter den kropslig-kinæstetiske 

intelligens. 

Generelt bruges der meget billedsprog i undervisningen fx angives dynamik ved hjælp af 1.- 4. 

gear.40 Underviseren opnår derved den ønskede dynamik, og en enkel forklaring på det er at børn 

har nemmere ved at tænke konkret i stedet for abstrakt.  

Der sker noget interessant til sidst i lektionen; pianisten begynder pludselig at spille akkorderne til 

sangen ”En stjerne skinner i nat”41, og børnene begynder spontant at synge med idet de kunne 

genkende sangen fra forrige lektion.42 Dette er et godt eksempel på at interaktionen ikke primært 

behøver at gå fra underviser til elever, for når drengene får friheden til at udfolde sig kan der ske 

en større interaktion fra børnene til underviseren. Vi tolker denne situation som værende en måde 

hvorpå drengene vil vise underviseren, som ikke var der til indstuderingen af sangen i forrige 

lektion, at de kunne sangen udenad.  

Underviserens rolle 

Underviseren agerer som sanglærer, musikalsk instruktør og dirigent. Det ovennævnte eksempel 

er et tydeligt eksempel på en vigtig kompetence som underviseren skal have, nemlig at have den 

musikalske ”værktøjskasse” i orden. Her mener vi at man som underviser skal kunne analysere 

sangen, og derved opdage at der fx forekommer gentagelser i sangen. Denne kompetence er vigtig 

                                                           
37 Bilag 8 
38 Video 9:1.09 
39 Video 9:3.20 
40 Video 9:10.44 
41 Bilag 9 
42 Video 12:0.01 
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at have da det bliver nemmere for underviseren at lære sangen fra sig, og dermed have et større 

fokus på børnene.  

Det er også underviserens rolle at tage vare på børnenes sangstemmer, og generelt øge deres 

sangtekniske færdigheder. Dette eksemplificeres hvor at underviseren gør opmærksom på at 

drengene skal sidde korrekt på stolen for derved at opnå den optimale sangstøtte.43 Ydermere gør 

underviseren også drengene opmærksomme på at man skal synge på vokalerne og ikke 

konsonanterne.44 

Underviseren skal helst kende børnenes musikalske niveau, for at vælge sangstof af passende 

sværhedsgrad. Hvis man tager udgangspunkt i eksemplet hvor drengekoret skal lære at synge 

tostemmigt i sangen ”En stjerne skinner i nat”45, så ser vi her hvordan det gøres mest 

hensigtsmæssigt i forhold til aldersgruppen; pianisten synger og spiller andenstemmen, og har 

stemmegruppen stående omkring sig. Dette er for at hjælpe dem med at lære at holde stemmen. 

Derefter skal melodistemmerne, som står i en gruppe omkring underviseren, synge sangen og 

andenstemmerne kommer på i omkvædet.46 

Delkonklusion: 

Undervisningen har fokus på børnenes stemmer, og det ses i mange elementer af undervisningen; 

opvarmning af stemme og krop, opstilling og solmisation. I dette foregår der meget interaktion 

mellem underviseren og børnene. Underviseren agerer meget som musikalsk instruktør, dirigent 

og sanglærer, og er meget fokuseret på den præcise indstudering og udførsel af sangene. 

Underviserens valg af sange har et passende niveau og er med til at skabe en god interaktion og 

læring. 

 

 

  

                                                           
43 Video 9:4.15 
44 Video 9:1.53 
45 Bilag 10 
46 Video 12:4.18 
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5. Sammenligning af analyser 
Alle tre analyser har en del til fælles, men er samtidig også meget forskellige. Vi vil derfor i det 

følgende afsnit sammenligne de analyser vi har lavet af de tre musikundervisningssituationer, for 

at finde ud af ligheder og kontraster mellem musikundervisningssituationerne. 

Hvis man ser nærmere på underviserens rolle så er fællesnævneren at underviseren er musikalsk 

instruktør og den der skaber ro og orden i timen, men hos de 4-6-årige sker det i samarbejde med 

børnenes forældre/bedsteforældre. Når børnene når skolealderen, skal underviseren træde mere 

ind i rollen som dirigent af musik og sang. Som noget unikt har undervisningen i Hjørring med 

Vendsyssel Drengekor et større fokus på sangundervisning og underviseren agerer som sanglærer. 

Undervisningen i både Frejlev og Hjørring anvender Music Mind Games til at styrke børnenes 

musikteoretiske kunnen, men forskellen ligger i at børnene er ældre i Hjørring og får udleveret 

noder hvor de kan sammenkoble deres kunnen indenfor Music Mind Games i partiturerne. 

Når man ser nærmere på underviserens interaktion i analyserne, kan man se at undervisningen 

foregår mere legende både på Nordkraft og i Frejlev end den gør i Hjørring. Dette skyldes flere 

faktorer; vi vurderer at der er forskellige målsætninger med holdene, samt underviserne har 

forskellig baggrund og kompetencer. Desuden har børnene også forskellige aldersgrupper, og 

dette skal underviseren også tage højde for i sin undervisning. 

Analyserne fra Frejlev og Hjørring viser begge at underviseren har et større fokus på hver enkelt 

elevs niveau og læring, både når det kommer til spil og musikteori. Dette er der flere umiddelbare 

forklaringer på; i og med at holdende ikke er så store, har underviseren større mulighed for at 

hjælpe det enkelte barn. De helt små børn kan ikke forstå eller modtage rettelser, da de indlærer 

primært gennem imitation, men dette kan de ældre børn. Når underviseren retter en fejl hos et af 

børnene, lærer de andre børn også af det. 

Sangvalget i de forskellige analyser bærer præg af både underviserens baggrund, og børnenes 

alder, og det er derfor at sangene i Frejlev og Nordkraft er rytmiske børnesange, der er nemme at 

synge hvorimod at sangene i Hjørring er udpræget klassiske salmer, med svære tekster og mange 

vers.  
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6. Diskussion 
I det følgende afsnit vil vi diskutere projektets fremgangsmåde og udvalgte analyseresultater, for 

at stille spørgsmål til vores resultat af analyserne. 

Man kan rejse spørgsmål ved hvorledes vores analyseresultater ville have set ud hvis vi havde haft 

mulighed for at komme ud og indsamle empiri flere steder over en længere periode. Et problem 

ved vores observationer er blandt andet at undervisererne stort set har den samme uddannelse. 

De hold vi har fulgt, kan alle betegnes som velfungerende ud fra både børnenes og underviserens 

perspektiv. Det ville have været relevant for vores projekt at have fulgt fx 2-3 hold hvor der var 

musikpædagogiske problemer, for at se hvordan interaktionen foregår når situationen ikke 

fungerer optimalt. Ved at have fulgt en uerfaren musikunderviser i fx et halvt til et helt år, ville vi 

have haft større mulighed for bedre at komme i dybden med hvad der skal til for at blive en 

”dygtig underviser” og lave en frugtbar interaktion underviser og børn imellem. 

Vores fænomenologiske tilgang til empirien har vanskeliggjort hvordan vi skulle vægte og anvende 

det teoretiske viden omkring musikpædagogik. Vi har været ude i felten for at indsamle empiri 

uden at have et teoriapparat. Dette skyldes at vi ligesom fænomenologiens væsen, gerne ville 

have en åben tilgang til tingene. Det var vanskeligt at komme i dybden med beskrivelser og 

analyser uden et musikpædagogisk ”sprog”, og derfor valgte vi at inddrage så meget af teorien 

som muligt, for at få flere vinkler på analyserne.  

Et grundproblem for projektet er at opdelingen mellem teori og praksis, set med 

musikunderviserens øjne, ofte er kunstig. Vi mener at der foregår en dynamisk vekselvirkning 

mellem teori og praksis, hvor praksis former teori og teori er med til at forme praksis, og derfor er 

det vanskeligt i forskningsregi med ord og teori at beskrive god musikpædagogisk praksis.  

 

 

 

  



23 
 

7. Konklusion 
Vi har i opgaven arbejdet ud fra problemformuleringens hovedpunkter; hvordan en underviser 

skaber en frugtbar interaktion mellem børn og underviser, og hvad der kræves af underviseren for 

at kunne skabe denne interaktion så den er med til at udvikle børnenes musikalitet bedst muligt. 

Ud fra vores teori, empiri og analyser kan vi konkluderer at den frugtbare interaktion blandt andet 

skabes ved at underviseren forstår og har kendskab til børnenes forskellige niveau og 

udviklingstrin. En anden vigtig faktor er også at underviseren arbejder med børnene i grupper, 

men samtidig også lader dem udtrykke sig individuelt. I sådanne situationer opstår der både en 

form for mesterlære ved at børnene imiterer underviseren samt situeret læring hvor underviseren 

træder mere i baggrunden og lader børnene lære af hinanden. Ydermere er det vigtig at 

underviseren inddrager børnene i undervisningen ved at de give dem opgaver hvor de fx skal lytte, 

gætte og eftersynge for at skærpe deres musikalske indlæring samt koncentration.  Alt dette er 

med til at styrke børnenes musikalitet, og dette er noget der generelt foregår i de lektioner vi har 

fulgt med både Signe Højmark, Morten Ahti Lyng og Malene Horsfelt.  

Undersøgelsen viser at det at være musikunderviser kræver at man mestrer mange forskellige 

roller indenfor samme lektion. Dette præsenterede vi tidligere i teoriafsnittet ud fra Fredens og 

Kirk 2001, og dette ses også tydeligt i den indsamlede empiri. Når underviseren har at gøre med 

førskolebørn, fungerer vedkommende primært som legeleder, musikalsk instruktør og forsanger, 

hvor de i undervisningen af skolebørnene skal være mere disciplinerede og påtage sig rollen som 

dirigent og musikalsk instruktør. Ved drengekoret i Hjørring har læreren samme rolle som ved 

skolebørnene, men det nye er at underviseren her også påtager sig rollen som sanglærer.  

Undervisningssituationerne er i alle observerede lektioner steder opbygget på den samme måde 

med en struktureret veksling af energiniveauerne. Dette har en positiv indvirkning på børnenes 

koncentration og indlæring i lektionerne. En anden årsag, ud over at underviserne mestrer mange 

roller og er dygtige til interaktion med børnene, til at undervisningssituationerne er så 

velfungerende, er valget og anvendelsen af det musikalske stof. Undersøgelsen viser at 

underviserne formår at vælge stof som passer til børnenes aldersgruppe, og de formår at skabe en 

god balance mellem nyt og kendt stof. Palströms 1996 trekantmodel om interaktion, har været 

brugbar i vores undersøgelse. Empirien har vist at både underviser, børn og stof har mødtes på et 

passende niveau og i en frugtbar interaktion, hvilket har gjort undervisningssituationerne til 

miljøer hvor børns musikalitet helt tydeligt bliver udviklet.  
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8. Perspektivering 
I dette afsnit vil vi sætte vores undersøgelse ind i en større sammenhæng, og påpege behovet for 

forskning i Music Mind Games. 

Det vil være vigtigt at der i fremtiden vil blive forsket i filosofien bag Music Mind Games samt 

virkningen af den musikundervisning der finder sted ved brugen af Music Mind Games da der 

ifølge vores research og Music Mind Games konsulenterne, ikke findes noget forskning deraf.  

I vores forskning har vi set på undervisning af børn i dansk kontekst ind i en musikskole- og 

korsammenhæng. Kirk 2006: 34 hævder at musikkens plads i familiers dagligdag er formindsket 

kraftigt på grund af travlhed mv. Musik er derfor blevet noget mindre naturligt for børn og voksne, 

og er i høj grad overladt til eksperterne i form af musiklærer. Hvis vi ser på musik og børn globalt, 

vil der fx i afrikansk kultur finde meget mere musik til stede indenfor familien, og derved også på 

tværs af alderstrinene. 

Men i dansk sammenhæng vil mange hævde at musiksamvær er blevet reduceret til en 

fritidsaktivitet. Dette har også præget vores forskning i og med at vi ikke havde overvejet at 

undersøge musikalsk interaktion mellem børn og forældre i hjemmet. 

Det ville være interessant at undersøge hvilke resultater supplerende empiriske undersøgelser af 

musik i danske familier ville frembringe. 

Musikskoler har gennem mange årtier haft en vigtig funktion i at varetage musikundervisning af 

børn i alle aldre. I forhold til de 0-5-årige, er der kommet en ny vigtig aktør i form af kirkens tilbud 

om babysalmesang til de 0-1-årige børn, og fortsætterhold for de 2-5-årige. Det opstod i 

folkekirkelig regi i forbindelse med at musikpædagogen Inge Marstal mødte stiftspræst Helene 

Dam i 2002. Sidenhen har det hurtigt bredt sig til hele landet. Vi vurderer at det formodentligt er 

blevet så populært grundet en generel trend med at man er begyndt at gå til forskellige ting med 

sine børn, og at det er gratis. Desuden kombinerer det også musikalsk samvær med børnene, 

kristendomsoplæring og samvær med andre forældre. I forhold til vores undersøgelse er der rigtig 

mange ligheder mellem babysalmesang og almindelig musikundervisning af børn. Forskellen er at 

man har et element af kristendomsoplæring i babysalmesang. 
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