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1. Indledning 
Music Mind Games (MMG) er en metode til indlæring af musikteori som fokuserer på læring 

gennem leg, samarbejde og aktivering af forskellige sanser. Det er udelukkende beskrevet i praksis 

som et effektivt og sjovt indlæringsværktøj, der motiverer eleverne og gør at de lærer musikteorien 

hurtigere, set i forhold til traditionel musikteoriundervisning (Brunbech, 2010b). MMG er igennem 

de seneste år blevet mere udbredt indenfor Danmarks grænser, særligt blandt musikskoler og 

folkeskoler, og forekommer ofte som det nye ”hurra værktøj”, som umiddelbart kan løse alle 

problemer indenfor dette indlæringsfelt. Der kan således opstå en undren i forhold til om dette 

virkelig er tilfældet. 

På baggrund af indsamlet empiri bestående af videooptagelser af, samt tekster om MMG og 

deltagelse i et MMG Unit 1 kursus, kan det siges at MMG indeholder en struktur, der arbejder ud 

fra en pædagogisk filosofi, som er beskrevet i 16 corner stones (se bilag 1), der overordnet går ud 

fra en opfattelse af alle elever som værende unikke og modtagelige overfor læring. Strukturen er 

konstrueret ud fra en stringent inddeling af definerede musikteoretiske emner, der behandler enkelte 

elementer af musikteori for sig gennem de dertil konstruerede spil. De enkelte spil appellerer til 

forskellige sanser, så som den visuelle, auditive og kinæstetiske sans, og udføres som en social 

praksis, hvor eleverne spiller forskellige kortspil, der har fokus på at eleverne skal løse opgaverne 

både gennem samarbejde og individuelt. Spillene kan opdeles i flere kategorier med forskellig 

funktion: indlæringsspil, repetitionsspil, genopfriskningsspil og evalueringsspil, hvortil der findes 

klassiske spil, der går igen i de forskellige emner. MMG-metoden søger gennem strukturen at opnå 

en praksis, der bygger på et sammenspil mellem de enkelte spils strukturer og de 16 corner stones, 

der søger at favne alle elever i situationen. Dette kan dog vise sig at være problematisk idet at elever 

lærer i forskellige tempi, hvorfor et udvalgt spil med en bestemt sværhedsgrad både kan opfattes 

som udfordrende og let, afhængig af den enkelte elevs evner. Der kan derfor forekomme et skel 

mellem elever som kan gøre det besværligt at etablere en social læringssituation, hvor eleverne 

lærer af hinanden, og som lever op til de 16 corner stones, da det umiddelbart ikke er muligt at tage 

højde for forskellige sværhedsgrader inden for det samme spil. 

 

Et af de spil der går igen i de forskellige musikteoretiske emner, og som senere vil blive analyseret 

som repræsentant for MMG-metoden, er det klassiske evalueringsspil Fine, der søger at forstærke 

indlæringen af de enkelte emner. Spillet er på baggrund af dets struktur et spil der er let at lære, men 
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også et spil hvor læringsindholdet allerede er kendt på baggrund af de forudgående indlærings- og 

repetitionsspil. Fine kan således etablere en situation hvori skellet mellem elevers individuelle evner 

kommer til udtryk hvilket besværliggør en optimal indlæring af det valgte læringsstof. 

Det er således formålet med denne opgave at klarlægge: 

 

Hvorledes søger strukturen i MMG at etablere en praksissituation, med formålet at indføre elever i 

en fælles forståelse af musikteori på trods af elevernes forskellige forudsætninger? 
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1.1 Projektets opbygning 
Projektet vil begynde med en præsentation af den valgte metode samt den dertilhørende 

metodekritik. Dernæst vil der forelægge en redegørelse for opgavens teoretiske grundlag, der favner 

over fagdidaktiske overvejelser og aktivitetsformer inden for musikundervisning, kooperativ læring 

og flow. Efterfølgende vil historien bag udviklingen af MMG kort gennemgås, hvorefter der vil 

følge en todelt analyse, der har til formål at belyse MMG ud fra hhv. dets konceptuelle og praktiske 

perspektiv. Ydermere vil der forelægge en diskussion som vil munde ud i en konklusion ift. 

projektets formål.
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2. Metode 
Det følgende afsnit vil være en redegørelse for projektets metode som består af en hermeneutisk-

fænomenologisk tilgang til vores indsamlede empiri, og en tilhørende metodekritik. 

 

For at finde svar på problemformuleringen, har vi valgt at fremhæve MMG spillet Fine, for at 

belyse den generelle struktur inden for MMG. Med formålet om at opnå en bred forståelse af spillet, 

har vi valgt at gennemføre to analyser, hvor den første fokuserer på en belysning af spillets struktur, 

som den er beskrevet i bøgerne Music Mind Games (Yurko 1992) og Music Mind Games Unit 1A 

Course Booklet (Yurko 2013). Den anden analyse fokuserer på en analyse af en observeret og 

videooptaget praksissituation, hvori spillet udføres af fire elever i alderen 5-7 år samt deres lærer. 

I den første analyse, vil teorien, der vil redegøres for i næste afsnit, anvendes som led i en 

hermeneutisk fortolkning, der søger at få indsigt i de musiske, kooperative og flowrelaterede 

aspekter af spillet. Dernæst vil der forelægge en fænomenologisk beskrivelse af den observerede 

praksissituation, for at opnå en tilnærmelsesvis objektiv forståelse af hvorledes spillet virker i 

praksis. I forlængelse af den fænomenologiske beskrivelse, vil denne ligeledes underlægges en 

hermeneutisk fortolkning på baggrund af opgavens teori. Til sidst vil resultaterne fra de to analyser 

blive diskuteret, da dette vil give os mulighed for at opnå en bred forståelse af spillets struktur og 

hvorvidt det evner at favne alle medvirkende elever, på baggrund af både en teoretisk og praktisk 

forståelse. 

2.1 Metodekritik 
Ved den valgte metode, kan der rettes en kritik mod opgavens afgrænsning, idet der søges at 

afdække en fuld forståelse af strukturen i MMG ved gennemgang af et enkelt spil, belyst af et 

afgrænset teoretisk grundlag, der ikke er fyldestgørende for de teorier som MMG også favner. 

Grundet opgavens omfang, er denne afgrænsning nødvendig, og de valgte aspekter af MMG-

strukturen er valgt på bagrund af vores forforståelse af disse, som medfører at vi finder de 

inddragede aspekter repræsentative for MMG-metoden. 

Der kan endvidere rettes en kritik mod valget om at optage læringssituationen, da det er besværligt 

at optage en sådan situation uden at påvirke den og de børn der medvirker i den, idet vores 

tilstedeværelse med kamera afviger fra den sædvanlige praksis, hvorfor læringssituationen kan 

fremstå anderledes end den ellers normalt fremstår. 
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3. Teori 
Det følgende afsnit er en redegørelse for opgavens valgte teori omhandlende Frede V. Nielsens teori 

om fagdidaktik og aktivitetsformer indenfor musikundervisning, Spencer Kagans teori om 

kooperativ læring (KL.) samt Mihaly Csikszentmihalyis flowteori. Teorierne er valgt med henblik 

på at analysere MMG-spillet Fine ud fra et teoretisk perspektiv, der søger at afdække hvorledes 

spillets struktur søger at skabe en ramme, teoretisk såvel som i praksis, hvori indlæringen af 

musikteori sker på baggrund af et sammenspil mellem elevers kompetencer til at interagere med 

hinanden og det givne materiale. 

3.1 Musik som musisk fag 
Musik som musisk fag, er ifl. Nielsen en fagdidaktisk retning indenfor musikundervisning, der 

søger at skabe en mere human og barnevenlig skole, i modsætning til skolen med terperi og 

udenadslære. Den musiske retning kom frem i forbindelse med reformpædagogikken, og bygger på 

en formal dannelsesidé, der omhandler opdragelse eller dannelse gennem opnåelsen af forskellige 

egenskaber og udviklingsmuligheder, og hvor stoffet i undervisningen bliver midlet frem for målet 

(Nielsen 2010, p. 65). Det musiske kan ses i overensstemmelse med forestillingen om det 

helhedsbetonende menneske, idet at der i undervisningen lægges fokus på at menneskelige 

egenskaber, så som de kropslige, emotionelle og intellektuelle, bliver udviklet, samt på at samspillet 

mellem disse skal integreres i opdragelsesprocessen. Strukturen i undervisningen tager derfor 

udgangspunkt i menneskelige forhold, hvortil fagstrukturen tilpasses (Nielsen 2010, pp. 181-182). 

Fagstrukturen indenfor den musiske didaktik skal ifølge Nielsen foregå på barnets præmisser og 

”[…] tage hensyn til, hvad der opfattes som væsentlige barnlige (men ikke hermed barnagtige) 

ytrings- og aktivitetsformer: legen, det nysgerrigt sansende og opdagende, det skabende, det 

spontant selvvirksomme, hvor enheden af det kognitive, emotionelle og kropslige, og hertil det 

sociale netop kommer til udtryk.” (Nielsen 2010, p. 183). Nielsen mener at det er vigtigt at bevare 

barnet i os, da dette kan ses som værende en værdifuld livskvalitet, og at alle mennesker er udstyret 

med disse kvaliteter fra barnsben, men oftest glemmer dem med tiden. Han mener derfor at det er 

vigtigt at gøre noget aktivt for at bevare disse kvaliteter (Nielsen 2010, p. 183). 

I forbindelse med valget af fagstrukturen indenfor den musiske undervisning, kan der dog 

forekomme visse didaktiske konsekvenser, idet at det kan være svært at indholdsbestemme ud fra 

en sådan fagdidaktisk synsvinkel, da denne favner bredt. Den musiske tankegang er ifølge Nielsen 

”En udvidelse af det faglige indhold og de hertil hørende aktiviteter […].” (Nielsen 2010, p. 184). 
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Det vil sige at der ud over sang, også bliver inddraget kropslige aktiviteter, så som stomp og 

solmisation som skaber en forbindelse mellem musik og sprog, idet at der bliver lagt fokus på 

rytmisk-metriske sprogudtryk i form af rim og remser (Nielsen 2010, p. 185). 

Den musiske fagdidaktik opererer således på et praktisk plan, hvor der ifølge Nielsen ”[…] lægges 

vægt på kreativ udfoldelse og generelt på selvvirksomhed og elevens egen erfaringsdannelse. 

Endvidere på det fælles samvær og arbejde i gruppen […]. Men der lægges i høj grad også vægt på 

hensyntagen til og udvikling af det enkelte individ, nemlig specielt med henblik på at åbne det for 

kunstområderne og hjælpe det til at ”kommunikere med kunst”” (Nielsen 2010, p. 185). 

Indholdsbestemmelsen ifølge en musisk tankegang, skal udvælges på baggrund af måden hvorpå 

aktiviteter og indhold i undervisningen kan realiseres på bedst mulig vis i forhold til menneskets 

alsidige og hele potentiale, perceptuelt, emotionelt, intellektuelt, kreativt, kropsligt-motorisk, etc.. 

Der bliver derfor nødt til at forekomme et samspil mellem undervisningsstoffet og måden hvorpå 

dette arbejdes med samt en hensynstagen til eleverne, set som individer og i forskellige sociale 

samspil (Nielsen 2010, pp. 186-187). 

3.2 Aktivitetsformer i musikundervisning 
Nielsen opererer med fem aktivitetsformer indenfor musikundervisning (reproduktion, produktion, 

perception, interpretation og refleksion), som skal forstås som faglige måder hvorpå elever kan 

beskæftige sig med musik på. Der vil dog kun blive redegjort for to af disse aktivitetsformer i denne 

opgave (perception og interpretation), på trods af aktivitetsformenes tætte indbyrdes forhold, idet 

de er relevante i forhold til opgavens fokus. 

Indholdsbestemmelsen i musikundervisningen kan som nævnt i det ovenstående afsnit, være svært 

at definere på baggrund af musikfagets mange elementer. Det kan derfor ifølge Nielsen, være 

gavnligt at inddrage velovervejede aktivitetsformer i undervisningen ift. at skabe et overskueligt 

undervisningsindhold (Nielsen 2010, p. 294). 

 

3.2.1 Perception 

Perception er en musikalsk aktivitetsform, hvor menneskelige sanseapparater bruges til at begribe 

og bearbejde musik, både teoretisk og praktisk. Dette sker både gennem det visuelle, auditive, 

kinæstetiske etc. og er ifølge Nielsen en stærk aktiv proces, som ikke blot passivt registrerer 

modtagne data. Dette betyder at musik både kan opleves som et hele eller som en mangespektret 

meningsstruktur, samt ligeledes til at opnå en forståelse af enkeltaspekterne indenfor musik 

(Nielsen 2010, p. 316). Den kinæstetiske perception har i mange år haft betydning i 
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musikundervisning idet at ”kropsbevægelse er en forudsætning for al form for musikalsk udøven 

[…].” (Nielsen 2010, p. 325). Kropsbevægelse foregår desuden også, ligesom musik, i tid, og er 

således med til at integrere en fornemmelse af tid og rum, hvilket er fundamentalt ift. vores 

generelle sanseopdragelse til vores omverden (Nielsen 2010, p. 326). 

Perception er derfor en nyttig aktivitetsform i musikundervisning, da det styrker subjektets 

sanselige, non-verbale erkendelse af det musikalske objekt, men for at kunne verbal-begrebsliggøre 

det musikalske objekt, er det nødvendigt, at inddrage interpretation i undervisningen. 

 

3.2.2 Interpretation 

Interpretation er en aktivitetsform der søger at forstå og fortolke musik gennem et ikke musikalsk 

medium, så som det verbale, visuelle, kinæstetiske etc.. Dette er vigtigt i en undervisningssituation 

for at kunne tale om de forskellige aspekter indenfor musik. Ifølge Nielsen, kan den interpreterende 

verbalt-begrebsliggørelse i musikundervisning, være et problem ift. undervisning af små børn. Der 

har derfor i tidens løb udviklet sig en praksis, der søger at lade det kinæstetiske og visuelle være 

styrende for at udtrykke oplevelse og forståelse af musik (Nielsen 2010, p. 334). Den 

interpreterende aktivitetsform fordrer således også elevernes reflektionsevne, i og med at de, ved at 

kunne verbalt-begrebsliggøre et musikalsk fænomen, opnår muligheden for at træde tilbage fra 

genstanden og sætte den i perspektiv til andre fænomener (Nielsen 2010, p. 339). 

3.3 Kooperativ læring 
I sammenhæng med Frede V. Nielsens forklaring af musik som musisk fag, har vi valgt at inddrage 

Spencer Kagans undervisningstilgang, kooperativ læring (KL), da der også her fokuseres på at 

fremme menneskelige egenskaber, så som sociale kompetencer, hos de individer der indgår i 

undervisningen (Kagan 1994, p. 1:2). KL-teorien udspringer af Social Interdependence teorien, 

hvor individers handlinger ses som værende under gensidig indflydelse af hinanden (Johnson 2008, 

p. 406). Social interdependence kan optræde som enten positiv eller negativ, hvor den førstnævnte 

viser sig gennem samarbejde hvor individers handlinger er til gavn for andre individers handlinger 

og den negative handling viser sig som konkurrerende, idet individers handlinger hæmmer andre 

individers handlinger (Johnson, 1991, pp. 83-90). Indenfor dette spektrum tilslutter KL-teorien sig 

den positive form af social interdependence. I KL tager undervisning form af en række socialt 

funderede aktiviteter, som defineres af en række strukturer med varierende læringsindhold (Kagan 

1994, p. XII). ”Struktur” refererer i denne sammenhæng til den læringsmetode der anvendes i 

undervisningen, dvs. tavleundervisning, læsning el. gruppearbejde (ibid.). Aktiviteterne udføres i 
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mindre grupper af 4 personer, da Kagan mener at det at arbejde sammen i heterogene grupper 

styrker det enkelte individs kompetencer til at begå sig i nutidens samfund (Kagan 1994, pp. 1:1-1:5 

og p. 4:1). På baggrund af dette har han formuleret fire basiselementer, der skal opfyldes før en 

aktivitet kan siges at falde inden for KL. Disse fire elementer er: positiv gensidig afhængighed 

(PGA), individuel ansvarlighed (IA), ligeværdig deltagelse (LD) og simultan interaktion (SI) 

(Kagan 1994, p. 4:5). I forbindelse hermed inddrages begreberne Fremmende interaktion og 

interpersonelle gruppeevner, formuleret af forskerne David Johnson og Roger Johnson (Johnson 

2008) i gennemgangen af de fire elementer, da de kan ses som udspringende af Kagans begreber. 

 

PGA optræder ifølge Kagan når enkeltindividets mål bidrager til fuldendelsen af gruppens 

overordnede mål (Kagan 1994, p. 4:7), således at de medvirkende individers mål ses som uløseligt 

forbundne. Ifølge Johnson og Johnson fostrer PGA fremmende interaktion, hvor individer motiverer 

hinanden til at udføre de handlinger der bidrager positivt til løsningen af gruppens opgave (Johnson 

2008, pp. 406-407), således at det enkelte gruppemedlem inddrages positivt i gruppens arbejde. 

Gennem PGA styrkes gruppens interesse i at motivere andre gruppemedlemmer til at udføre de 

opgaver, som de har ansvaret for. Hvert individ bliver gennem gruppearbejdet bevidst om at det har 

et IA for løsningen af opgaver der vedrører gruppens målsætning. IA kan tage forskellige former 

afhængigt af den type gruppearbejde der etableres, eks. kan KL-aktiviteten kræve at hvert enkelt 

gruppemedlem har fuldført deres individuelle opgaver, eks. færdiggørelsen af et afsnit til en 

skriftlig opgave, før gruppen kan bevæge sig videre til det næste skridt i progressionen mod det 

overordnede mål (Kagan 1994, p. 4:9). 

På baggrund af PGA og IA og den dermed forbundne fremmende interaktion udspringer LD, som 

betegner en deltagerpraksis, hvor de enkelte gruppemedlemmers interaktion med hinanden sker på 

et jævnbyrdigt grundlag. På baggrund af dette har alle medvirkende individer muligheden for at 

bidrage med deres eget perspektiv (Kagan 1994, p. 4:10). Dette kan eks. opnås ved at placere 

eleverne i en rundkreds, således at alle kan se de andre medlemmer og diskutere hinandens 

perspektiver, samt at alle kan interagere med det materiale der eventuelt bruges til den bestemte 

aktivitet (Kagan 1994, p. 4:2). 

Sideløbende med LD findes også SI, hvor de medvirkende individer har mulighed for at komme 

med direkte respons på de perspektiver som de øvrige gruppemedlemmer bidrager med (Kagan 

1994, pp. 4:6-4:7). Gennem denne proces introduceres de enkelte individer således for perspektiver 

der falder udenfor deres egen forståelsesramme, hvilket kan medvirke til at styrke 
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gruppemedlemmernes interpersonelle gruppeevner således at der etableres stærke sociale relationer 

mellem medlemmerne, da de lærer at lytte til og acceptere de andres udsagn (Johnson 2008, pp. 

406-407). 

Således opnås der gennem KL, bestående af PGA, IA, LD og SI, en nuanceret forståelse af det, der 

arbejdes med, da de medvirkende individer lærer at anskue emnet ud fra hinandens eventuelt 

modstridende perspektiver, da der er mulighed for at diskutere perspektiverne med hinanden på et 

jævnbyrdigt grundlag (Johnson, 1991, pp. 90-91). 

3.4 Flow 
På grund af det fokus der er lagt på den sociale interaktion i både Musik som musisk fag og KL, 

inddrages psykologen Mihaly Csikszentmihalyis teori om flow, da der tilsyneladende optræder en 

forbindelse mellem social gensidig afhængighed og flow. Mere specifikt er der tale om at deltagere 

i gruppearbejde har muligheden for at give umiddelbar respons på det arbejde som de andre har 

udført, og det at der er en fastlagt struktur for gruppens arbejdsproces frem mod målet. På grund af 

disse ligheder er det muligt, at der er en sammenhæng mellem den sociale læringsproces og den 

psykologiske oplevelse af at være i flow, således at sociale læringsprocesser potentielt set kan skabe 

en oplevelse af flow hos de medvirkende individer (Bachen 2012, pp. 1321-1322). 

Ifølge Csikszentmihalyi er flow en særlig oplevelse som et individ kan opleve mens det udfører en 

aktivitet. Oplevelsen karakteriseres ved dyb fornøjelse og fokus på den aktivitet der udføres og 

udspringer af et sammenspil mellem otte dimensioner beskrevet på følgende måde 

(Csikszentmihalyi i Bachen 2012, pp. 1322-1323): 

1. Individet har en klar fornemmelse af hvad der kræves i øjeblikket. 

2. Individet får umiddelbar respons på hvor godt aktiviteten udføres. 

3. Individet oplever en intens koncentration af opmærksomhed. 

4. Individet oplever en balance mellem mulighed for handling (udfordring) og evnen til at 

handle (kompetence). 

5. Individet oplever en ekskludering af irrelevant indhold fra bevidstheden. 

6. Individet har en følelse af kontrol over aktiviteten. 

7. Individet oplever en fordrejning af fornemmelsen af tid. 

8. Individet oplever en følelse af at aktiviteten er belønnende i sig selv. 

Som det er beskrevet i den fjerde dimension, er balancen mellem individets evner og aktivitetens 

udfordringer centralt ift. flowtilstanden, da den rette balance skal opnås før den kan indtræde. Det er 
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således muligt at oplevelsen af flow ikke optræder, da den rette balance mellem evner og udfordring 

ikke altid forekommer i enhver læringssituation. Flowtilstanden kontrasteres herfor af tre 

oplevelsessituationer kaldet angst, kedsomhed og apati, som er karakteriseret ved hver deres særlige 

balance mellem evner og udfordring: angst optræder hvis udfordringerne overstiger individets 

evner, kedsomhed optræder hvis udfordringerne ligger under individets evner, mens apati optræder 

når både evner og udfordring er for lav (Admiral 2011, p. 1186). 

Flow er derfor en koncentrationstilstand hvor individet har fuldt overblik over situationen og dens 

indbyggede muligheder for handling, således at individet kan drage fuld nytte af sine evner inden 

for den pågældende praksis (Csikszentmihalyi 1989, p. 816). Dette opnås ved at individet har 

situationens formål for øje gennem eksklusionen af al overflødigt stimuli og gennem umiddelbar 

evaluering af hvor godt det klarer sig. Ved at træde ind i denne fordybede koncentration, opleves 

tiden som flydende og aktiviteten opfattes som værd at udføre for sin egen skyld, i modsætning til 

når flowtilstanden ikke er til stede. Gennem denne oplevelse beskrives det af Csikszentmihalyi at 

individet overstiger sine egne evner på baggrund af balancen mellem udfordring og evner (Bachen 

2012, p. 1323, Csikszentmihalyi 1989, p. 816). På den måde kan flow også beskrives som en 

læringsproces, hvor individets evner indenfor aktiviteten umærkeligt øges, således at en større 

udfordring er påkrævet for at udfordre individets evner tilstrækkeligt (se fig. 1). 

 
Fig. 1: Figuren viser et overblik over hvorledes den rette balance mellem udfordring og 

kompetence (evne) bevirker at flowtilstanden opnås (Knoop 2004, p. 4). 
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Som afsluttende bemærkning skal det understreges at en påvisning af flow som produkt af en 

individuel såvel som social aktivitet er besværlig, da flowtilstanden er relativ ift. konteksten den 

søges i og den definition af flow der benyttes til at undersøge fænomenet: 

“How much time a person spends in flow depends on how strict a definition of flow one wishes to 

use. Extremely intense and complex flow experiences probably occur at best only a few times in a 

lifetime. By our present definition, every time a person scored above his or her personal mean level 

of challenges and of skills at the same time, he or she was assumed to be in flow. It is in light of this 

very liberal definition that the figures we quote must be interpreted” (Csikszentmihalyi 1989, pp. 

818-819).
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4. Music Mind Games 
Det følgende afsnit vil være en redegørelse for MMG-metodens historiske udvikling og har til 

formål at klarlægge hvad konceptet går ud på. 

MMG er en undervisningspraksis til indlæring af musikteori gennem leg, der henvender sig til børn 

fra 2-3-års alderen og opefter. Undervisningspraksissen kan også anvendes til unge og voksne der 

gerne vil lære, eller have et bedre kendskab til musikteori. 

Undervisningsmaterialet i MMG er opbygget af over 300 spil og øvelser, som bl.a. består af 

farvestrålende kort med musiksymboler, klaviaturer, nodesystemer, rytmer mv. på, som bruges i 

kortspil, der minder om fisk og krig. Dertil benyttes der også Magic Notes, som bruges til bingospil 

inden for rytmegenkendelse og markering af eksempelvis tonehøjder i nodesystemet. Med de 

forskellige spil inden for adskillige musikalske discipliner, giver MMG således adgang til at opnå 

en forståelse af og mulighed for at udøve noteret musik. Spillene er af kort varighed, således at der 

er plads til mange gentagelser i undervisningen for at øge indlæringen. De er udviklet til grupper på 

omkring syv personer, men fungerer også i større grupper. Spillene kan endvidere også benyttes til 

soloundervisning. 

 

Music Mind Games er udviklet af Michiko Yurko som er uddannet pianist og musikpædagog. Hun 

er af japansk/engelsk afstamning, men har boet i Amerika hele sit liv. Hun begyndte at udvikle 

spillet i 1973 på baggrund af sin egen interesse for kortspil og lege, samt musikundervisning, der 

bygger på Suzuki metoden. I 1979 udkom hendes første bog med titlen ”No H in Snake: Music 

Theory for Children”. 

Yurko introducerede/afprøvede Music Mind Games spillene første gang på en musiklejr (music 

camp), hvor de medvirkende børn blev fanget af spillene. Sidenhen er konceptet blevet distribueret 

til flere lande. Yurko har selv undervist i Danmark, England, Japan, Australien, Norge, Sverige, 

New Zealand, New Foundland, Canada, Puerto Rico, Island, Skotland, Hawaii og Alaska. 

Derudover har hun sendt undervisningsmaterialet (de såkaldte ”Puppy Packets”) til Malaysia, Kina, 

Ungarn, Færøerne, Syd Afrika, Syd Amerika og Buthan.1 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.musicmindgames.com/page/michiko-‐yurko	  
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Yurko har udarbejdet MMG-konceptet ud fra et værdigrundlag bestående af 16 læresætninger, også 

kaldet Corner Stones (jf. bilag 1), som beskriver didaktiske overvejelser som underviseren skal gøre 

sig inden og undervejs i undervisningen. Disse omhandler at alle børn skal forstås som unikke og 

enestående, og at de bedst lærer gennem deres egne erfaringer. Ligeledes har alle børn et naturligt 

forhold til det at lære, og indlæringen sker ofte bedst igennem leg, hvor børnene får aktiveret deres 

forskellige sanser. Det er vigtigt at alle børn får mulighed får at opleve succes gennem MMG 

spillene, og at de opfattes som ligeværdige indenfor spillenes rammer. For at følge de 16 corner 

stones, forklares det også, at det er vigtigt at underviseren bevarer det indre legebarn, således at 

han/hun kan imødekomme børnenes forudsætninger, og dermed være medskaber af og tage ansvar 

for den tillid som børnene kommer med til underviseren (Brunbech 2010a, p. 8). Et af de vigtigste 

principper inden for MMG undervisningen er, at denne foregår i en rundkreds på gulvet, for at 

skabe et horisontalt forhold mellem eleverne og læreren (Larsen 2008b, p. 22). 

 

MMG er således, med sit værdigrundlag og det udviklede materiale en undervisningspraksis, der 

søger at skabe et horisontalt læringsrum, hvor alle elever er lige og har mulighed for at lære af 

hinanden og gennem deres egne oplevelser ved udførelsen af de forskellige spil. Spillet er i konstant 

udvikling i kraft af at der hele tiden udvikles nye spil og i kraft af at kendskabet til 

undervisningspraksissen bliver mere udbredt verden over.
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5. Analyse 
I det følgende afsnit vil der blive foretaget to analyser af MMG-spillet ”Fine”. I den første analyse 

vil spillets koncept med reference til pædagogiske og læringsmæssige aspekter, som det er 

formuleret i bøgerne Music Mind Games (1992) og MMG unit 1A Course Booklet (2013), blive 

belyst ud fra de gennemgåede teorier med det formål at klarlægge konceptets teoretiske 

implikationer. I den anden analyse vil spillet, udført i praksis (jf. bilag 4), blive belyst ud fra en 

fænomenologisk beskrivelse og hermeneutisk fortolkning af dette, på baggrund af de gennemgåede 

teorier, for at få et indblik i hvorledes spillets struktur udføres i praksis. 

5.1 Analyse 1 – Fine som koncept 
Spillet Fine er et af de spil der kategoriseres som klassisk spil, idet at det indgår i 7 ud af 9 af de 

musikteoretiske emner indenfor MMG (jf. nedenstående fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2: Figuren viser relationen mellem Fine og emnerne Musikalfabet og intervaller, Diktat og bladlæsning, 

Nodesystem og noder, Rytmematematik, Skalaer og tonearter, Musiksymboler og udtryk og Tempi. 
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Fine kan udføres af elever i alle aldre og individuelt blandt andre elever i en rundkreds, således at 

det udføres i en gruppe, hvor det er muligt at se hvordan andre udfører spillet (Yurko 2013, p. 5-6). 

Det er i denne sammenhæng påkrævet at der er en lærer, der rammesætter undervisningen og 

instruerer eleverne i hvordan spillet spilles, samt vejleder eleverne til at udføre spillet korrekt hvis 

de er kommet til at gøre det forkert. Lærerens vejledning udføres på baggrund af den filosofi, der er 

udformet i de 16 corner stones (jf. bilag 1 og afsnit 4). 

Fine indgår som sidste led i en indlæringsprogression, hvor formålet er at repetere og evaluere 

læringen af de elementer der har indgået i de forudgående indlæringsspil. Således kan Fine ses som 

en form for matrix hvori forskellige emner, der søges indlært hos eleverne, kan inddrages. Eks. kan 

der inden for emnet Rytmematematik benyttes de såkaldte rytmespillekort (jf. bilag 2), der viser 

nodeværdier fra helnoder til sekstendedelsnoder, samt de dertilhørende pauseværdier. Spillet 

udføres i denne sammenhæng ved at de enkelte elever skal lægge rytmekortene op i rækkefølge fra 

største nodeværdi til mindste, hvorefter de skal sige ”Fine”, for at signalere at de er færdige. 

Dermed søges der opnåelsen af en forståelse af det italienske musikudtryk fine samt en forståelse af 

de enkelte nodeværdiers indbyrdes forhold. Spillet kan gentages 5-7 gange i undervisningen 

afhængigt af elevernes evner inden for emnet og deres koncentrationsevner. Efter eleverne har lært 

at genkende systemet i det der søges indlært, kan spillet varieres for at øge udfordringen for den 

enkelte elev. Dette kan eks. gøres ved at lægge nodeværdierne baglæns eller ved at lægge både 

nodeværdier og pauseværdier ved siden af hinanden samtidig (Yurko 1992, p. 52, Yurko 2013, p. 5-

6). 

5.1.1 Fine som aktivitetsform 

I forbindelse med de kort der anvendes i spillet Fine, afbilder de alle det indlæringsmateriale der 

søges indlært, hvad enten det er node-/pauseværdier, dynamiske betegnelser, musikalfabet etc. 

Disse kort appellerer til forskellige perceptionsformer hos eleverne, så som det visuelle, taktile og 

kinæstetiske i kraft af kortenes udseende og udførelsen af spillet. Derudover appellerer spillet også 

til elevernes verbal-begrebsliggørelse af musiksymbolerne (jf. afsnit 3.2.2), idet at de, når kortene er 

lagt i rækkefølge, skal nævne kortenes betegnelse i kor sammen med de andre elever (Yurko 2013, 

p. 5-6). Dette udføres med en fast puls, hvilket bidrager til elevernes udvikling af pulsfornemmelse. 

Gennem den perceptuelle praksis der er foretaget i de forudgående spil før og i Fine, er formålet at 

eleverne skal lære at kunne interpretere og overføre musiksymbolernes betydning til andre 

musikalske kontekster, så som det at læse noder. Ifølge Nielsen er perceptionen og interpretationen 

aktive processer, der styrker elevernes sanselige og refleksive egenskaber i at kunne forstå og 
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fortolke musik som en mangespektret meningsstruktur (jf. 3.2.1), da det styrker elevernes 

erkendelse af de musikalske objekter der inddrages i MMG-strukturen. 

5.1.2 Fine som musisk fagdidaktik og kooperativ struktur 

I den praksis, der søges etableret i undervisningen, er der fokus på elevernes præmisser og sociale 

aspekter, da den er bygget op omkring spil og lege, hvilket appellerer til barnesindets foretrukne 

aktivitetsformer (jf. afsnit 3.1). Der er således tale om at MMG falder indenfor den musiske 

fagdidaktik, hvor der tilstræbes et horisontalt forhold, eller en ligeværdig deltagelse (jf. afsnit 3.3) 

mellem elever og lærer, hvor materialet i undervisningen er styrende for undervisningens 

progression frem mod målet, idet materialet inden for MMG, indeholder målet i sig selv, og er 

tilgængeligt at spille med for alle medvirkende. Den horisontale/ligeværdige deltagelse bygger på 

en anerkendende pædagogik, der, som nævnt i det ovenstående, er formuleret i de 16 corner stones 

(jf. bilag 1 og afsnit 4), og som bidrager til elevernes selvvirksomhed, idet at læreren besvarer 

elevernes spørgsmål med spørgsmål, og derved hjælper eleverne til selv at finde frem til svarene. 

Elevernes selvvirksomhed styrkes endvidere gennem det der kan forklares som en kooperativ 

struktur, hvor de selv har ansvar for at udføre spillet Fine korrekt. Ansvaret udfoldes indenfor en SI 

(jf. afsnit 3.3), hvor eleverne udfører spillet samtidig, mens de har mulighed for at se hvorledes de 

andre elever udfører opgaven. Gennem denne handling får eleverne muligheden for at få direkte og 

personlig respons på deres egen udførelse af spillet, da de kan undersøge om de selv har gjort det 

rigtigt, ved at se om de omkringsiddende elever har gjort ligesom dem selv. På den måde kan det 

siges at eleverne indgår i et PGA-forhold (jf. afsnit 3.3), hvor de har mulighed for at interagere med 

og rette hinanden og sig selv, hvis dette er nødvendigt, hvilket medfører at elevens handlinger 

påvirkes af de øvrige elevers handlinger. 

5.1.3 Fines Flow-dimensioner 

Gennem sammenspillet mellem den musiske fagdidaktik og de kooperative elementer i Fines 

struktur opstilles der mulighed for at skabe flow i elevernes indlæring af musikteori, da 

dimensionerne 1, 2 og 6 beskrevet i teoriafsnittet (jf. afsnit 3.4) indgår i den ovenstående 

beskrivelse og analyse af Fines struktur. Det indgår heri at Fine er et spil med en genkendelig 

struktur med klart definerede rammer for den sekvens af handlinger der skal til for at udføre spillet. 

Da Fine, går igen i syv ud af ni MMG-emner, har eleverne større forudsætninger for at fokusere på 

nyt læringsindhold, idet at de ikke skal tage højde for spillets handlingssekvenser, men kun 

systemet i selve læringsindholdet. Eleverne befinder sig således i en kontekst, hvor de kan 
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gennemskue hvad der kræves af dem og dermed handle effektivt på baggrund af de kompetencer, 

de er i besiddelse af inden for situationen (jf. afsnit 3.4). 

Dertil kommer den anden dimension, der er forbundet med de kooperative aspekter af spillets 

udførelse, som fordrer at eleven kan få direkte respons efter udførelsen af hvert spil. Dette har en 

potentiel gavnlig effekt på elevens indlæring, da eleven kan evaluere sin egen udførelse og evt. rette 

ind, og dermed øge sine kompetencer (jf. afsnit 3.4). I forbindelse med udførelsen af spillet, har 

eleverne også mulighed for at opleve en følelse af kontrol over den aktivitet de er i gang med at 

udføre (jf. afsnit 3.4), da de selv sidder med materialerne og kan påvirke dem som de ønsker 

indenfor de rammer der stilles af Fine. 

Foruden de indbyggede dimensioner i Fines struktur, er der også nævnt muligheden for at variere 

spillets struktur og sværhedsgrad. Dette kan anvendes til at imødekomme elevernes evner og 

dermed udfordre dem tilstrækkeligt for at balancere forholdet mellem deres evner og udfordringer, 

og dermed skabe flow. 

5.1.4 Delkonklusion 

På baggrund af den ovenstående analyse af Fine som koncept, kan spillet ses som en perciperende 

og interpreterende aktivitetsform, der falder indenfor en musisk fagdidaktik. Indenfor konceptets 

rammer, tilstræbes der en horisontal læringssituation, hvor elever indgår i et kooperativt arbejde, og 

dermed lærer af hinandens praksis. Konceptet indeholder et overskueligt forløb, således at eleverne 

fornemmer at de har kontrol i situationen. Ligeledes søger konceptet at tage højde for elevernes 

forskellige kompetenceniveauer, idet at der forekommer mulighed for at variere spillet, og dermed 

øge sværhedsgraden. I forbindelse med dette vil den følgende analyse undersøge hvorledes 

konceptet udføres i praksis.
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5.2 Analyse 2 – Fine i praksis 
Den observerede undervisningssituation er foretaget på Aalborg kulturskole d. 5/4-2016 og 

etableredes af MMG-teacher trainer, Carsten Viuf samt fire violinelever (elev A, B, C og D). 

Undervisningen tog afsæt i Suzukiundervisning og integrerede MMG som del af det teoretiske 

aspekt af undervisningen. 

MMG inddrages tidligt i undervisningen (bilag 4, 2:25), hvor der lægges ud med at introducere 

eleverne til emnet Rytmematematik gennem indlæringsspillet Rytmepuslespil (I1), hvor Carsten 

remser nodeværdierne op på samme måde hver gang nodeværdierne bliver konstrueret (fra helnode 

til sekstendedelsnode). Herefter inddrages rytmespillekort, hvor eleverne skal genkende og finde de 

nodeværdisymboler der svarer til de konstruerede puslespilsnoder. Rytmekortene bruges i denne 

sammenhæng til at få en forståelse af symbolernes betydning, ved at lægge dem under de korrekte 

nodeværdier (bilag 4, 2:25-13:50). Dernæst bliver eleverne præsenteret for hukommelses- og det 

klassiske spil Madrid Match (H/K), hvor eleverne skal bruge deres viden fra I1 til at genkende og 

sortere kortene, og dermed gøre det nemmere for underviseren at dele kortene ud til eleverne i 

forbindelse med det efterfølgende spil (bilag 4, 14:20-18:04). Eleverne skal nu spille Fine (R1/E1) 

og det introduceres af underviseren som beskrevet i analyse 1. Spillet spilles flere gange (bilag 4, 

18:04-22:45). Forløbet I-R/E gentages senere i undervisningen (I2-R2/E2),  blot med materialerne 

der symboliserer pauseværdier svarende til de gennemgåede nodeværdier (bilag 4, 27:49-31:20). 

Undervisningsforløbet kan ses som en cirkulær progression, hvor hvert nyt element bygger ovenpå 

et tidligere gennemgået element, således at indlæringen styrkes (jf. figur 3). På baggrund af dette, 

ses det at Fine er afhængig af de foregående spil, idet at det er et evalueringsspil, der søger at teste 

om eleverne har lært det gennemgåede indlæringsstof. 

 
Fig. 3: figuren illustrerer det specifikke forløb, der 

optræder i den observerede situation, og kan således 

repræsentere et eksempel på hvordan et emnes 

indlæringsforløb – i dette tilfælde Rytmematematik (jf. 

blå farve, se fig. 2) – kan struktureres. 

Figuren kan i princippet udvides således at der 

forekommer flere ”I-E-kæder”, idet at spillene kan 

varieres ift. elevernes kompetencer (jf. analyse 1). 
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Ved udførelsen af Fine i praksis, ses det i den første gennemspilning (R1/E1) at elev A får et ekstra 

kort fra elev D, da det bliver skubbet over i hendes bunke ved et tilfælde. Dette skaber forvirring for 

elev A når hun skal lægge sekvensen, da de kort hun har til rådighed, ikke stemmer overens med 

strukturen i symbolsekvensen, som hun har lært i de forrige indlæringsspil (I1). Elev D pointerer at 

elev A har to fjerdelsnodeværdikort, hvorefter elev A henvender sig til Carsten, som tager kortet 

mens han siger ”Øøj! Tak for det”. Efter alle elever har lagt sekvensen skal de i fællesskab udpege 

og navngive hver enkelt nodesymbol. På dette tidspunkt nævner elev D at hun var den anden til at 

blive færdig, hvorefter elev C nævner at hun var først færdig. Elev D, som mangler en fjerdelsnode, 

bemærker ikke at denne mangler, lægger dermed ikke sekvensen korrekt og udpeger kortene i et for 

hurtigt tempo, således at hun ikke nævner nodeværdierne sammen med de andre elever. 

Efterfølgende stiller Carsten spørgsmålet ”handler det om at blive først færdig, eller at gøre det 

rigtigt?”. Inden eleverne skal spille igen, spørger Carsten elev D om hun ikke mangler et kort, 

hvorefter han rækker hende det (bilag 4, 19:53-21:00). 

Situationen hvori eleverne udfører spillet, etablerer muligheden for LD (jf. afsnit 3.3), da eleverne 

har hver sit sæt spillekort og sidder i rundkreds sammen med underviseren. På grund af spillets 

gang, opfordres der også til SI (jf. afsnit 3.3), idet at spillet udføres samtidig og at rundkredsen 

fordrer at eleverne har mulighed for at se ved hinanden, hvorfor der ligeledes optræder PGA (jf. 

afsnit 3.3) gennem den respons på hvordan elevens egen udførelse af spillet stemmer overens med 

de andres. Der optræder også PGA mellem underviser og elever, idet at Carsten underviser ud fra 

elevernes kendskab til materialet samt de 16 corner stones som MMG-strukturen indeholder. Dette 

ses ved de ovenstående udsagn samt at han ikke pointerer hvis eleverne har lavet fejl, men i stedet 

retter eleverne gennem anerkendende udsagn og ved at appellere til deres selvvirksomhed, idet at 

han søger at få eleverne til at opdage og rette deres fejl på egen hånd (jf. afsnit 3.1). 

Efter i alt tre gennemspilninger af Fine med nodeværdikort inden for det første indlæringsforløb, 

spilles der Fine i det andet indlæringsforløb (I2) to gange med pauseværdikort. Som introduktion 

lægger Carsten pauseværdierne op i rækkefølge og nævner deres navne langsomt, hvorefter 

eleverne skal gøre det samme. Elev D deltager ikke i denne aktivitet, hvortil Carsten siger, at hun 

gerne må være med. Eleven kigger kortene igennem og ser sig omkring. Carsten siger at hun gerne 

må kigge ved elev A, hvorefter hun begynder at lægge sekvensen og efter noget tid spørger om de 

ikke kan spille med nogle andre kort. Idet Carsten sætter spillet i gang begynder alle elever at 

blande kortene undtagen elev D, som trækker kortene ind til sig og dækker dem til med hænderne, 

hvorefter hun begynder at grine. Elev C og Carsten pointerer at elev D snyder ved ikke at blande 
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kortene, imens de fortsætter med at blande deres egne kort, ligesom elev A og B der spiller efter 

spillets regler. Udfaldet af dette er, at elev D er den første til at sige fine efter der siges ”nu”. Efter 

at have nævnt navnene på pauseværdierne begynder det sidste spil Fine, hvor elev C kopierer elev 

D’s adfærd fra det tidligere spil og det pågældende spil. Carsten reagerer på dette ved at sige at de 

alle skal rejse sig op og gå en plads mod højre, hvorefter alle elever blander deres kort og udfører 

spillet efter reglerne, hvortil Carsten roser dem for at være ”skrappe” til spillet (jf. bilag 4, 27:49-

31:20). 

Det ses i den anden indlæringssituation, hvorledes elev D mister koncentrationen, og skaber uro, 

allerede ved påbegyndelsen af spillet. Dette kan afspejle at elevens kompetencer ikke er 

tilstrækkelige ift. de udfordringer som spillet udsætter eleven for (jf. afsnit 3.4), i og med at eleven 

tidligere har vist usikkerhed ift. at kunne løse opgaven korrekt, og da hun i den respektive situation 

er langsom til at begynde konstruktionen af sekvensen, og undlader at blande kortene mellem 

spillene. Det synes derimod at elev C´s kompetencer er større end den udfordring hun møder i 

spillet, da også hun begynder at undlade at blande kortene mellem runderne, men tidligere har vist 

at hun er først til at udføre de forskellige spil korrekt. Der er således to grupper i undervisningen; de 

ukoncentrerede (C & D) og de koncentrerede (A & B). Den førstnævnte gruppes adfærd kan evt. 

skyldes den anden gruppes omhyggelige proces, som kan forekomme langsommelig for de andre 

elever og dermed generere uro hos de andre elever. 

I forbindelse med eleverne C og D´s mangel på koncentration, udfordrer de Fines struktur, ved ikke 

at udføre de handlinger der foreskrives, og dermed forhindrer sig selv i en optimal 

indlæringssituation eller oplevelsen af flow. Som reaktion på dette, benytter Carsten sig af 

læringssituationens rammer, idet at han siger at de alle skal skifte plads, hvorved han formår at 

inddrage alle elever i spillet igen. Således praktiseres den anderkendende og positive pædagogik 

samt Fines struktur til at håndtere uroen uden at udstille nogle af eleverne, hvilket har til formål at 

få undervisningen til at forløbe gnidningsfrit samt at skabe sammenhæng i indlæringsprogressionen. 

5.2.1 Delkonklusion 

På baggrund af den ovenstående analyse af Fine udført i praksis, ses det at spillet er nødt til at indgå 

som led i en større helhed, idet at dets formål er at repetere og evaluere indlæring. I praksis 

udfordres spillet af de medvirkende elevers kompetencer til at løse opgaven, idet at deres 

kompetencer ikke altid stemmer overens med den udfordring som spillet stiller, hvortil der kan 

forekomme uro i undervisningen. Med udgangspunkt i Fines struktur samt MMG´s pædagogik og 
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16 corner stones, formår underviseren at tilpasse undervisningssituationen gennem Fines strukturs 

mulighed for variation.  
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6. Diskussion 
Det følgende afsnit vil sammenstille og diskutere resultaterne af de to ovenstående analyser med 

formålet om at nå frem til en konklusion på hvorledes MMG-konceptet udført i praksis, søger at 

favne elever med forskellige kompetencer, således at de opnår en fælles forståelse af musikteori. 

 

I analyse 1 og 2 ses det, at der er en fastlagt rammesætning i undervisningen, der defineres af 

spillenes gang samt sammenspillet mellem lærer og elever. Ift. spillenes struktur, ses der tætte 

forbindelser spillene imellem, idet at hvert spil bygger ovenpå tidligere indlæring, hvilket skaber en 

indlæringsprogression der foretages i mange kortvarige repetitive trin, der gør det nemmere for 

eleverne at lære det indlæringsmæssige indhold. Det blev set i figur 2, at Fine går på tværs af de 

forskellige musikteoretiske emner, idet at strukturen har mulighed for at fokusere på indlæringen af 

specifikke elementer indenfor de forskellige emner, uden at der er behov for at spillet indlæres på 

ny. Denne transfererbare struktur gør det nemmere for elever at overskue og indlære nye elementer, 

idet at spillets handlingsforløb er genkendeligt. Gennem spillets genkendelighed, søges der at 

etablere et kendskab til udvalgte musikteoretiske elementer, der kan overføres til andre 

praksisformer, hvor et musikteoretisk kendskab er nødvendigt for at udøve musik. 

Ved hjælp af spillenes indbyggede perceptuelle og interpretative aktivitetsformer, appelleres der 

ligeledes til elevernes legende sind, samtidig med at undervisningen udformes på baggrund af de 16 

corner stones, der søger at se alle elever som unikke og modtagelige overfor læring, således at 

indlæringen sker på elevernes præmisser. På den måde søges der at skabe et koncept der, uden 

problemer, kan overføres til enhver indlæringssituation indenfor musikundervisning. Det ses 

imidlertid i analyse 2, hvorledes dette ikke er tilfældet, da konceptet udfordres af de to 

ukoncentrerede elever (C & D), hvorfor læreren løbende må foretage didaktiske indgreb i 

situationen, for at kunne fastholde elevernes koncentration og opnå situationens mål. Dette gøres 

vha. en praktisering af imødekommende pædagogik, eks. ved at give positiv respons og sætte sig 

selv i elevernes sted når Fine skal præsenteres, hvilket medfører PGA mellem læreren og eleverne. 

Det kan dog siges, at den observerede situation ikke er udpræget kooperativ, da der søges at 

evaluere den enkelte elevs indlæring, hvorfor det gensidige afhængighedsforhold mellem eleverne 

og dets følger ikke er i fokus ved netop dette spil. Dog bærer situationen stadig præg af kooperative 

elementer, så som PGA, IA, SI og LD. 

Læreren formår desuden også at variere Fine når dettes struktur forekommer for redundant for de 

førnævnte elever. På den måde praktiseres det imødekommende også, idet at læreren reagerer på de 
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ukoncentrerede elevers respektive kompetencer, for igen at gøre Fine aktuelt for eleverne. 

Forskellen i elevernes kompetencer er specifik for netop den observerede situation, og kan dermed 

siges at være en varierende udfordringsfaktor overfor MMG som koncept, idet at det ikke er alle 

elever der lærer lige hurtigt, hvilket resulterer i en sådan situation, hvor nogle elever har for høje, 

lave eller tilstrækkelige kompetencer ift. de udfordringsmæssige aspekter af aktivitetsformen. På 

baggrund af flow-teorien, kan det siges at forskellen mellem elever viser sig i form af 

(u)koncentration, som påvirker elevernes adfærd indenfor situationen til at handle i 

(u)overensstemmelse med Fines struktur, da en utilstrækkelig kompetence indenfor situationen eks. 

vil medføre at elevens fokus ikke er rettet mod at udføre opgaven korrekt. Ift. dette, åbner Fines 

struktur op for muligheden for at læreren kan variere spillet, og tilpasse det til elevernes respektive 

kompetenceniveau. Således spiller læreren en afgørende rolle i overgangen fra koncept til praksis, 

da konceptet i sig selv umuligt kan tage højde for elevernes forskellige forudsætninger, for at 

gennemføre og indlære spillene korrekt.
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7. Konklusion 
På baggrund af den ovenstående analyse og diskussion fremgår det, at strukturen i MMG søger at 

etablere en praksissituation, med formålet at indføre elever i en fælles forståelse af musikteori på 

trods af deres forskellige forudsætninger, ved at tilbyde fleksible rammer, der kan tilpasses den 

sammensætning af elever og lærer der optræder i den pågældende situation, hvori MMG-spillene 

udføres. MMG-konceptet er et komplekst system af spil der behandler forskellige musikteoretiske 

emner, som kan siges at være interrelaterede og forbundet via spillenes strukturer og indbyggede 

aktivitetsformer, hvilket tilføjer et element af genkendelighed i elevers indlæring indenfor metoden. 

Spillet som koncept kan ikke tage højde for elevers individuelle kompetencer som udfolder sig i 

praksis, og det er derfor nødvendigt at situationen rammesættes af en underviser, der gennem en 

praktisering af de 16 corner stones samt en positiv og kooperativ pædagogik, formår at variere og 

tilpasse sværhedsgraden i spillet til den enkelte elevs forudsætninger. MMG-konceptet kan således 

ikke stå alene, men er afhængig af en indviet formidler af metoden. 
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