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Udgangspunktet for den amerikanske
musikpædagog Michiko Yurkos under-
visning af børn og unge er, at eleverne
skal have det sjovt, mens de lærer. Når
eleverne er engagerede og har det sjovt,
lærer de mere og bedre. Derfor skal de
have spændende udfordringer og opleve
succeser, som stimulerer deres kreativi-
tet og lyst til at afprøve nye sider af sig
selv.
Ud fra denne filosofi udviklede Michiko

Yurko for 30 år siden undervisningsmeto-
den Music Mind Games. Music fordi det
handler om at lære noder, klange og ryt-
mer. Mind fordi det handler om at lære
noget og blive klogere. Og Games fordi
det først og fremmest drejer sig om at
lege og spille, mens man bliver fortrolig
med musikkens universelle alfabet. 
Gennem årene har Michiko Yurko

udviklet mere end 300 spil, der har
opnået anerkendelse verden over. Vi har
lov til at være stolte over, at det her i lan-
det er en gruppe musiklærere fra
Aalborg Kommune, der har taget initiativ
til at udbrede brugen af det spændende
undervisningsmateriale.
Musiklærerne, der kommer fra folke-

skoler, privatskoler, Aalborg Kulturskole
og Læreruddannelsen på UCN, har siden

2009 haft som mål at øge kendskabet til
Music Mind Games som ny metode til at
styrke kvaliteten i folkeskolens musikun-
dervisning. 
Tre af musiklærerne har – som de

første i verden – gennemført Yurkos
instruktøruddannelse og afholder nu
kurser, både i Aalborg Kommune og
rundt i landet.
Et vigtigt element i projektgruppens

arbejde har været at udvikle en læse-
plan, der gør det enkelt og overskueligt
for musiklærerne i folkeskolen at under-
vise ud fra metoden. 
Skoleforvaltningen i Aalborg Kom mune

har med glæde støttet udviklingsarbejdet,
da perspektiverne i brugen af Music Mind
Games er store. 
Music Mind Games er et banebrydende

bud på, hvordan man kan tilgodese ele-
verne med en utraditionel undervisning,
der både efterlever Fælles Mål og folke-
skolereformens øgede krav til variation i
undervisningen i form af bevægelsesakti-
viteter, holddannelse m.v. 
Jeg håber, at rigtig mange musiklærere,

her i kommunen og over hele landet, vil
tage læseplanen og Music Mind Games til
sig. 
Eleverne i folkeskolen har nu om dage

færre lektioner i musik end tidligere.
Derfor fortjener de at blive præsenteret
for en motiverende, engagerende og kva-
lificeret undervisning, hvor de oplever
glæden ved musik og får stimuleret deres
lyst til selv at spille, synge og lytte til
musik.
God fornøjelse med læseplanen!

Tina French Nielsen
Rådmand, Skoleforvaltningen

Forord
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2. Indledning

Et læseplansarbejde i musik skal baseres
på glæden ved at give børn mulighed for
udvikling og uddannelse inden for musik.
Det skal bygge på en grundig og kvalita-
tiv afprøvet praksis og et samarbejde på
tværs af institutioner, så produktet bliver
brugbart i mange sammenhænge og for
mange forskellige musikundervisere. 
Det er vores klare opfattelse, at læse-

planen til brug af Music Mind Games-spil-
lene i undervisningen opfylder ovenståen-
de krav. 
Læseplanen er et resultat af flere års

tværinstitutionelt samarbejde om udvik-
lingsprojekter, hvor vi gennem uddannel-
se og kursusvirksomhed i Music Mind
Games søger nye måder til styrkelse af
kvaliteten i musikundervisningen. Vi søger
at udvikle musikfaget gennem netværks-
dannelse og brobygning for at få bedre
mulighed for erfaringsudveksling og sam-
hørighed på tværs af musikundervisere.
Dermed får vi også mulighed for at opdyr-
ke vækstgrundlaget for faget. 
Læseplanen er aktualiseret af DPU’s

rapport om musikundervisningen i
Danmark, ”Musikfaget i undervisning og
uddannelse. Status og perspektiv 2010”.
Der er behov for nytænkning i faget, og vi
er overbeviste om, at Music Mind Games’
legende læring kan give en håndsrækning
til et kvalitetsløft af faget musik.

Et redskab i planlægningen
Formålet med læseplanen er at styrke
den enkelte undervisers overblik over
disciplinerne i musik og videregive nogle
afprøvede progressionsmuligheder, så
læseplanen fungerer som et redskab i
planlægningen.

Musikalsk skaben, musikfor -
ståelse og musikudøvelse
Aktiviteterne i læseplanen tager ud -
gangspunkt i Fælles Mål 2009 og opfyl-
der flere hovedmål og trinmål. Musik læ -
rer ne kan således bruge Music Mind
Games til at opfylde målene inden for

musikalsk skaben, musikalsk forståelse
og musikudøvelse. Der er taget ud -
gangs punkt i fagets minimumstimeplan,
da intentionen har været at stimulere
skolernes interesse for at benytte Music
Mind Games-læseplanen som en del af
musikundervisningen. 
Læseplanen indeholder afsnit om filo-

sofien og pædagogikken bag Music Mind
Games, en oversigt over progressionen i
undervisningen sammenholdt med trin-
målene for de forskellige årgange, ideer
til undervisningen og didaktiske overve-
jelser. 
Vi har medtaget et afsnit med oversigt

over de materialer, der skal bruges til
læseplansarbejdet med Music Mind
Games. Men læseplanen kan ikke stå
alene. Musiklæreren skal støtte sig op ad
det lærermateriale, der hører til Music
Mind Games, og til mulighederne for
efteruddannelse. 
Vi har også medtaget et afsnit om

forældresamarbejde, da det er vigtigt at
kommunikere den tilegnede læring, så
den implementeres tydeligere som en
kompetence hos eleverne. Det er først,
når eleverne får mulighed for at anvende
deres læring, at vi opkvalificerer musik-
undervisningen.

Et fagligt løft
I den fremadrettede proces ønsker vi at
styrke mulighederne for at indarbejde
læseplanen på de skoler, der har uddan-
net lærere i Music Mind Games. Vi
ønsker også at tiltrække musiklærere,
der ikke kender så meget til Music Mind
Games, og hjælpe dem til et fagligt løft.
Vi vil forbedre efteruddannelsespraksis i
Music Mind Games, og vi forventer, at
læseplanen vil styrke implementerings-
kraften og efterlade musikfaget styrket.
Vi vil gerne takke de komponister, der

har givet tilladelse til, at vi må anvende
deres sange i læseplanen. Det er af stor
værdi, at musiklærerne har umiddelbar
adgang til noderne til de melodier, vi

foreslår anvendt i undervisningen.
Vi håber og tror, at arbejdet med

Music Mind Games vil give musiklærerne
et fagligt løft og eleverne et højere fag-
ligt niveau. Vi ved, at både lærere og ele-
ver vil få det sjovt!

Med venlig hilsen - projektgruppen:

Bitten Schjødt Kjær, musiklærer, tidl.
viceskoleleder, Kærbyskolen, Lena Jen -
sen, musiklærer, Kærbyskolen og Aalborg
Kulturskole, Bente Nykjær, musiklærer,
Vodskov Skole og Aalborg Kulturskole,
Annemette Hübner, musiklærer og orga-
nist, Gl. Hasseris Skole og Aalborg
Kulturskole, Inge Brink Nielsen, Music
Mind Games Teacher Trainer, musiklærer,
Klostermarksskolen og Aalborg Kultur -
skole, Gitte Chren, Music Mind Games
Teacher Trainer, musiklærer, Aalborg
Kulturskole og Rebild Kultur skole, samt
Helle Vinther Hansen, lektor i musik ved
UCN, Læreruddan nelsen i Aalborg.

Et kvalitetsløft til undervisningen
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3. Beskrivelse af Music Mind Games

Siden Michiko Yurko udviklede Music
Mind Games for godt 30 år siden, har
hun præsenteret mere end 300 spil til
brug i musikundervisningen fra begyn-
derniveau til anvanceret niveau. Om
pædagogikken og værdigrundlaget i
metoden siger hun, at hun altid til-
stræber at præsentere informationer i
deres ægte form… ”så elevernes sind kan
absorbere en logisk sekvens af informa-
tioner”.  
Yurko ønsker at hjælpe eleverne til

ikke kun at lære om musik, men til at
tænke bedre og huske mere. Hun vil
hjælpe dem med at træne intellektet,
men forklæde processen med underhol-
dende spil…. ”Musikkoncepter er vigtige,
men sindets udvikling er også essentiel.
At undervise som Sokrates gjorde det –
ved at stille spørgsmål i stedet for at give
svaret – åbner sindet til udvidelse og
opdagelse. Resultatet er godt selvværd,
selvtillid og ønsket om at lære mere”.
Yurko er inspireret af Suzuki-meto-

dens ”opfinder”, den japanske musik-
pædagog og violinist Shinichi Suzuki.
Hun finder Suzukis filosofi både grund-
læggende og revolutionerende, fordi den
viser, at alle elever kan lykkes. 
En anden inspirationskilde er italien-

ske Maria Montessoris pædagogiske
metoder, der bygger på ”Teach teaching,
not correcting.” 

Cooperative learning – not com-
petitive
I Music Mind Games tilstræbes det, at
eleverne støtter hinanden i stedet for at
konkurrere. Spillene er udformet sådan,
at eleverne skal arbejde sammen om et
fælles mål. Det handler ikke om at vinde
over hinanden eller blive først færdig. I
Music Mind Games vinder alle – og det
fungerer godt, når alle vinder!
Når alle har det sjovt, opstår der en

følelse af, at musikteori er sjov. At lære
behøver ikke at være en test, der kan
munde ud i en skuffelse. Der behøver ikke

være situationer, hvor man føler sig dum
og mindreværdig. Michiko Yurko lægger
vægt på, at det skal være nemt, glædes-
fyldt og tilfredsstillende at lære – at det
skal efterlade en sult efter at lære mere. 

At anerkende eleverne
Opgaven for læreren er at finde nøglen
til den enkelte elevs forståelse og skabe
situationer, hvor eleverne lykkes. Elever -
ne skal føle sig afslappede og frie til at

lave fejl. De skal være sig selv. De skal
have respekt for hinanden og føle sig
ansvarlige over for gruppen, uden at
læreren behøver at skælde ud. Hermed
skabes en positiv atmosfære.
Michiko Yurko foreslår, at man taler

med eleverne efter timen eller hvisker
dem i øret, hvis nogle har behov for at
blive guidet. På den måde undgår man,
at de bliver nedværdiget foran hinanden,
og læreren forpasser ikke chancen for at

Music Mind Games – Lærernes hjørnesten jfr. Michiko Yurko

• Tro på, uden at forvente forhåndsviden, at enhver elev er begavet og lærenem
• Giv eleverne det rette undervisningsmiljø, og de vil udvise gode evner
• Tro på, at glad og givende indlæring er en naturlig del af livet
• Succesfuld indlæring sker med mange små skridt og ikke få store
• Hvis eleverne er forvirrede, er det ikke fordi, de er langsomme, men fordi en anden
tilgang til opgaven er nødvendig

• Glade og afslappede elever vil næsten ikke opdage, at de lærer
• Elever husker bedst det, de selv har prøvet
• Sørg for, at eleverne oplever succes, og de vil ønske at prøve mere af sig selv
• Sikr, at eleverne lærer ved at give dem interessante udfordringer, der ikke over-
mander dem

• Tilstræb at være anerkendende og opmuntrende, da fejl er en del af det at lære
• Udvikl evnen til altid at kunne improvisere og skabe situationer, som hjælper alle ele-
ver til succes

• Vær opmuntrende og sørg for selv at have det sjovt
• Bevar alles værdighed og undgå at bringe eleverne i forlegenhed. Når fejl opstår, så
giv eleverne plads til selv at finde en løsning

• Fasthold et højt tempo for at stimulere interessen og sikre udfordringen af elever-
ne, da de er i stand til at lære hurtigt

• Hjælp eleverne til at forstå begreberne og forpligt dem til at huske begreberne gen-
nem repetition

• Husk, at målet med undervisning er at indgyde glæde ved at lære og hjælpe elever-
ne til at lære og huske det, de har lært

Music Mind Games – Elevernes hjørnesten jfr. Michiko Yurko

• Du er klog og kan lære alt
• Vær modig, prøv nye ting og du vil lære mange dejlige ting
• Det kan være sjovt at lære noget nyt
• Det er normalt at lære små bidder ad gangen
• Er noget forvirrende? Så kan din lærer vise dig det på en anden måde
• Det er lettere at lære noget, når du er positiv
• Når du gør tingene selv, lærer du det bedre
• Vær venlig mod de andre elever 
• Pæne, velholdte materialer gør det lettere at lære
• Fejl er en naturlig del af det at lære noget nyt
• Hold modet oppe og tro på dig selv.
• Vær venlig og respektfuld mod din lærer, som gerne vil hjælpe dig
• Vær begejstret og vis hvad du kan, så din lærer ved, at du lærer noget
• Kan du ikke huske det endnu? Tag det roligt og spil spillet igen
• Din lærer vil gerne hjælpe dig med at lære tingene og at kunne huske dem

3.a. Pædagogikken og værdi grundlaget
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vinde elevernes respekt.
Yurko siger, at hun…”foretrækker ele-

ver som er livlige, da de søde stille og
velopdragne elever ikke er frie og sig
selv. De koncentrerer sig mere om, hvor-
dan de er blevet bedt om at opføre sig
end om spillene. Jeg vil gerne have, at
eleverne smiler, griner og er lidt tossede.
Der er de i den tilstand, hvor de lærer på
den mest naturlige måde. De er kreative
og fokuserede på, hvad jeg ønsker at

lære dem.”
Den anerkendende pædagogik er alfa

og omega for Michiko Yurko.  Når man
anerkender eleven og tager udgangs-
punkt i det, eleven foretager sig, føler
eleven sig set, hørt og forstået og
behøver ikke at gøre en masse for at
trænge igennem til de voksne. Når ele-
ven føler sig accepteret, er det lettere
for eleven at slappe af og høre efter,
hvad den voksne siger. 

At være anerkendende handler om
selvrefleksion. Som underviser skal man
forstå og acceptere, at man ikke altid ser
tingene på samme måde som eleven.
Det er vigtigt at finde ud af, hvem man
selv er, for at kunne forstå andre menne-
sker og acceptere, at alle ikke er ens,
men at alle er lige meget værd.
Anerkendende pædagogik er ikke en
arbejdsmetode, men et menneskesyn.

3. Beskrivelse af Music Mind Games

Music Mind Games matcher de pædago-
giske og didaktiske strømninger i
Danmark. Når eleverne afprøver mange
forskellige spil, får de en vej til læring og
erkendelse. Metoden er i pagt med
læringsstile, hvor eleverne bevæger sig
og bruger et læringsrum på forskellige
fysiske måder. 
De fleste elever er vant til at agere i

teams og grupper og har lært nye samar-
bejdsformer gennem bl.a. cooperative
learning. Music Mind Games passer fint ind

i en sammenhæng, hvor eleverne veks ler
mellem fælles undervisning, undervisning i
grupper og i makkerpar. Dermed får lære-
ren forskellige roller som instruktør, vejle-
der, og klasserumsleder. 
I Music Mind Games sikres læringen

ved, at spillene og øvelserne introduceres
på velforberedte, tydelige og enkle måder.
Hvis timerne er godt tilrettelagt, har
Music Mind Games et stort potentiale for
at ramme alle børn. 
Metoden bygger på en anerkendende

pædagogik, som er struktureret og legen-
de med en progression, der er nem at
evaluere. Det er sjældent, at et undervis-
ningsmateriale kan leve op til så mange
ting på en gang. Det er en undervisnings-
form, der både fanger drenge og piger,
den introverte, den ekstroverte, den krea-
tive, den umiddelbart uinteresserede, den
ambitiøse og den legende elev. 

3.b. Music Mind Games i forhold til de
pædagogiske retninger i skolen i dag

I folkeskolens musikundervisning må
læreren ofte beslutte, hvor meget de
enkelte discipliner skal fylde. Der har
været en tendens til, at sang og musik-
teori har fyldt mindre, og sammenspil og
instrumentkendskab har fyldt mere.
Derfor har flere projekter i Danmark sat
fokus på sang i skolen. Der har derimod
ikke været så mange projekter, der har
givet musiklæreren og skolerne et løft i
forhold til musikteorien – måske fordi
den nemt kan blive tør og kedelig for ele-
verne. 

Selv om Music Mind Games er et fyl-
digt og spændende materiale, skal lære-
ren selvfølgelig overveje omfanget og
anvendelsen af Music Mind Games som
selvstændig disciplin. Vi anbefaler, at
Music Mind Games ikke bliver en isoleret
disciplin, men en integreret disciplin til
indlæring af musikteori, og at Music
Mind Games bruges i den øvrige musik-
undervisning, så eleverne oplever, at der
er en mening med den tilegnede læring.
Undervisningsforløbene i denne læse-
plan er eksempler på anvendelsen.

Det er vigtigt at sammentænke teori-
en med praksis. Music Mind Games må
ikke blive en aktivitet for aktivitetens
skyld. Den skal have faglig relevans og
understøtte resten af musikundervisnin-
gen, hvad enten det er lytning, udøvelse
eller musikalsk skaben. Musikteorien
skal indtænkes i et forløb, så den natur-
ligt kan understøtte og nuancere andre
aktiviteter i faget.

3.c. Music Mind Games som grundlæggende
disciplin og i den øvrige musikundervisning



I dette afsnit vil vi rette blikket mod nogle
didaktiske overvejelser. Omdrejnings -
punk tet er de tre spørgsmål: hvad, hvor-
dan og hvorfor. Vi vil belyse de didaktiske
overvejelser i et konkret undervisnings-
forløb og give læseplanen et metablik. 
Hvorfor vælger vi at bruge Music Mind

Games-metoden, og hvorfor synes vi, det
er vigtigt at beskæftige sig med musik-
teori i den obligatoriske musikundervis-
ning? De didaktiske overvejelser er vægti-
ge for musiklæreren i forhold til at
bevidst gøre formålet med musikunder-
visningen og berettige musikfaget.

Eksempel på forløb
Hvad: Efter at være blevet introduceret
til musikalfabetet (A-G) med musikalfa-
betkortene spiller eleverne ”Den
Syngende Firkant”. 

Hvordan: Et dæk musikalfabetkort inde-
holdende seks forskellige farver deles ud
mellem eleverne, og de kigger på deres
kort. Læreren beder om A’erne – et ad
gangen efter farve, og de lægges ved
siden af hinanden. Herefter B’erne, der
lægges ovenover A’erne, derefter C’erne
osv. Til sidst ligger alle seks farver med
de syv bogstaver på rækker samlet i en
firkant.
Afsluttende synges musikalfabetet på

melodien ”ABC-sangen”, mens læreren
peger på kortene.

Hvorfor: Eleverne lærer musikalfabetet
og dets kontinuerlighed (at musikalfabe-
tet går fra A til G og derefter begynder
forfra). Denne viden kan efterfølgende
kobles til musikudøvelse, da eleven let-
tere kan overskue og anvende tonerne
på instrumentet.
Musikalfabetet danner desuden grund -

lag for den videre nodelære.

Didaktiske overvejelser  
Hvad: Music Mind Games indeholder
kon krete forløb til brug i musikundervis-
ningen. Spillene lægger op til, at den
enkelte musiklærer forholder sig til, hvil-
ke dele af musikteorien hun/han finder
væsentlige for den obligatoriske musik-
undervisning. Hvad skal eleverne lære?
Skal de lære solmisation? Skal de lære at
læse noder? I forhold til Fælles Mål skal
eleverne præsenteres for en eller anden
type notationsform, og her er Music
Mind Games et kvalificeret bud. 

Hvordan:Music Mind Games er en meget
gennemtænkt og afprøvet metode med
gode bud på, hvordan vi kan undervise i
musikteori. Den kombinerer flere lærings-
stile, og den legende tilgang til læringen
gør det motiverende for eleverne at
beskæftige sig med musikteori. Musik -
teoridelen kræver mange gentagelser.
Her bliver gentagelserne meningsfulde,
fordi eleverne hurtigt opnår mestring og
kan mærke, at de har lært noget. 
Læseplanen giver konkrete bud på un -

der visningsforløb, men overvej hvordan
du selv vil bruge Music Mind Games, så
det giver mening i din undervisning. Skal
Music Mind Games inddrages løbende,
eller skal metoden kobles til forløb, hvor
det giver god mening at klæde eleverne
på med musikteoretiske emner? Vil du
bruge dele af læseplanen eller afprøve
den i sin helhed?

Hvorfor: Musikfaget kæmper med at
hævde sin faglige berettigelse. Med det
reducerede timeantal på langt de fleste
folkeskoler bliver musikudøvelsen oftest
dominerende. Denne udvikling er med til
at underminere fagets faglighed, da den
kan give liv til tanken om musikfaget som
et rekreativt fag. Læreren kan via egen
mestring opkvalificere og effektivisere
undervisningen.

Musik er først og fremmest et æstetisk
fag. Det er musikken i sin klingende form,
der er omdrejningspunktet, og vi oplever
og erkender den direkte gennem vores
san ser (jf. professor Frede V. Nielsen, DPU). 
Over for den kunstneriske og hånd-

værksmæssige del af musikfaget har vi
den teoretiske og forståelsesmæssige
del af musikfaget – fagets vidensside. 
Når vi samtaler om musikken og lærer

fagets fagkode/fagsprog at kende, kan vi
bevidstgøre og nuancere vores lytteop-
levelse. Her befinder musikteorien sig
også, og den er væsentlig for at bringe
en faglighed på banen i musikundervis-
ningen. Gennem et fagsprog kan vi
bevidstgøres om musikkens bestanddele
og bringes fra en hverdagsforståelse til
en faglig forståelse af musik.  
De tre områder i musikfaget under -

støtter hinanden og er væsentlige for, at
faget ikke reduceres til et oplevelses- og
udøvelsesfag. 
Man kan diskutere, hvilke musikteore-

tiske dele der er væsentligste i en tid,
hvor musikfaget mange steder er redu-
ceret til et absolut minimum. Ved at give
eleverne basiskundskaber inden for
musikteori, kan musiklæreren også
understøtte en selvstændighed hos ele-
verne i forhold til musikudøvelsen.
Dermed bliver det ekstra meningsfuldt
at fokusere (mere) på musikteorien i
undervisningen. 
Med Music Mind Games kan man

vælge en tilgang, hvor et af kernepunk-
terne i faget opprioriteres, uden at det
behøver at være en specielt tidsrøvende
faktor.

4. Fagdidaktikken i Musik Mind Games

7

4.a. Undervisningens hvad, hvordan og 
hvorfor



Det skal understreges, at det er vigtigt at
gøre oprydningen til en del af undervis-
ningen.  Både som en fortsat læring for
eleverne og som et værktøj til, at lære-
ren ikke står alene med sortering af kort,
indsamling af plader, magiske noder mm.
Det er meget vigtigt for succesen med
arbejdet med Music Mind Games, at
materialerne opbevares i et system, hvor
de er ryddet op og nemme at komme til.
Lad det indgå i undervisningen, at ele-

verne bruger oprydningen til videre
læring. De vil meget gerne hjælpe til,
både med kort og plader, men allermest
med de magiske noder. Der kan nemt
blive kamp om at få lov til at rydde op
med tryllestavene. Man kan f.eks. bruge
spillet ”Hvem er først?” til at bestemme,
hvem der må rydde op i dag.
Man kan også indføre, at eleverne skif-

tes til at rydde op i bestemte materialer,

men det er fint at inddrage alle i ansvaret
for oprydningen. 
Alt efter elevernes alder kan man bede

om kortene i en specifik rækkefølge for at
fortsætte læringen. Når man rydder op
efter ”Slange” med rytmespillekortene,
kan man f.eks. sige: ”Giv mig alle de punk-
terede noder først. Derefter alle helnoder

osv.” Man kan også spille diktat-oprydning
med alfabetkortene: ”Jeg kigger efter et
grønt A”. Vent på, at nogen peger på A’et.
Spil A, B, C, D på klaveret. Bed en elev om
at samle rækkefølgen op og lægge korte-
ne i farvebunker. Fortsæt til alle kortene
er sorterede.

4. Fagdidaktikken i Musik Mind Games

Lærertips fra Music Mind Games Bookletten

• Vær sikker på, at eleverne kan opfylde det, du beder dem om. Det er læreren, der
bestemmer sværhedsgraden af spillene og derfor også elevens succes

• Væn eleverne til at observere dig og følge dit eksempel. Vent med at tale eller
demonstrere, til du har deres opmærksomhed

• Tænk over at vække elevernes nysgerrighed og fange deres interesse ved at bringe
emnerne på banen på en fængende måde

• Vær opmærksom på den enkelte elevs niveau og indlæringshastighed
• Kald konsekvent begreberne ved deres rigtige navne, så eleverne får et fælles
musiksprog

• Flyt stille og roligt rundt på elevernes kort - hvis det er nødvendigt - uden at rette
dem verbalt, så de ser dig rette deres kort og lærer af det
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4.c. Oprydning – en læreproces for eleverne

Som tidligere nævnt har læreren forskelli-
ge roller (instruktør, vejleder og klasse-
rumsleder), når der undervises i Music
Mind Games. I metodens værdigrundlag
er der stor bevidsthed om lærerrollen og
dens forskellige aspekter – den anerken-
dende pædagogik, respekten for eleven,
en humanistisk og empatisk tilgang, foku-
sering på det positive m.v. 
Det er vigtigt at vælge et andet ord-

valg end ”nej” og ”det er forkert” i under-
visningen. I stedet guides eleven med
positive ord. (Efter at have observeret
Yurkos undervisning er vi i projektgrup-
pen blevet meget bevidste om vores
ordvalg, og vi mærker en god effekt –
både på eleverne og på vores egen ind-
stilling til rollen som underviser).
Det er også vigtigt at være i niveau

med eleverne. Derfor er det godt at
kunne sidde på gulvet – gerne på et
gulvtæppe for at skabe en god ramme,

når man spiller spillene. Hvis man ikke
har mulighed for at sidde på gulvet, må
man udtænke en anden løsning i niveau
med eleverne.

Indlæringsspil og repetitionsspil
De forskellige lærerroller veksler alt
efter, hvilke spil man er i gang med.
Spillene er delt ind i to kategorier: ind-
læringsspil (Teaching Games) og repeti -
tionsspil (Memory Games). 
Indlæringsspil er f.eks. Blue Jello pusle -

spil, hvor hele klassen instrueres i opbyg-
ningen af nodeværdierne, så de senere
selvstændigt kan spille repetitionsspil
som f.eks. ”Krig”, ”Spænding” eller ”Fem
Skjulte” i mindre grupper. 
Repetitionsspillene er typisk de såkald-

te klassiske spil (Classic Games), hvor
samme spil kan bruges med forskellige
slags kort (alfabetkort, rytmespillekort
osv.) Se oversigten i Music Mind Games

Bookletten eller i håndbogen i Puppy
Packet-kufferten.
I indlæringsspillene er læreren meget

involveret, og der indlæres eller repete-
res nye begreber. I repetitionsspillene er
læreren mindre eller slet ikke involveret.
Eleverne har selvstændig spilletid, de bli-
ver selvkørende, og der foregår dét, som
med et engelsk begreb hedder ”peer
learning”. De lærer af hinanden i samar-
bejdet, hvilket er i tråd med cooperative
learning og teamsamarbejde. 
Selvstændigheden i repetitionsspille-

ne fremmer den hukommelsesmæssige
lagring af begreberne og termerne inden
for musikteorien, ligesom den giver
læreren mulighed for at iagttage elever-
ne og evaluere den tidligere gennemfør-
te undervisning gennem iagttagelsen.

4.b. Lærerrollen



Music Mind Games-materialet indehol-
der ni overordnede emner. I denne læse-
plan er udvalgt de seks emner, der er
relevante for Folkeskolens obligatoriske
musikundervisning på 1.-6. årgang. 
Det drejer sig om: musikalfabet og

intervaller, rytmelæsning, nodesystem
og noder, diktat og bladlæsning, musik-
symboler og -udtryk samt rytmemate-
matik.
Musiklæreren kan vælge at starte tidli-

gere end foreslået med nogle aktiviteter
– eller udskyde nogle spil til et senere
alderstrin. Musiklæreren kan også fra-
vælge nogle aktiviteter. Det kan derimod
ikke anbefales at bytte om på spillene på
grund af progressionen i de valgte spil.
Spillene er udvalgt, så progressionen –

udover at opfylde trinmålene – sikrer, at
eleverne har opnået de musikfaglige

færdigheder, som undervisningsforløbe-
ne i kap. 6 forudsætter.
Spillene er ikke nærmere beskrevet,

men de engelske titler er noteret ind i
skemaet, så det er let at finde de rele-
vante spil I Music Mind Games-bøgerne:
”Music Mind Games” og ”Unit 1 – Course
Booklet”.
Nogle af spillene er egnet til værk-

stedsundervisning. (Se afsnit 6.d, hvor
der også er forslag til ekstra spil for hele
klassen).

5. Progressionen i undervisningen
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5.a. Introduktion til progressionsskema



5. Progressionen i undervisningen

5.b. Progression med Music Mind Games

Emner i undervisningen på 1. årgang
Musikalfabet og
Intervaller

1. Lær bogstaverne at
kende (Learning
Letters)

2. Den syngende 
firkant (Fat Snake)

3. Hvad hedder bog-
stavet/Fix rækkeføl-
gen (What Letter is
This/Fix the Order)

4. Hvad mangler?
(What’s missing?)

5. Træk et kort (Pick 
a Card)

6. Fine

7. Variationer med
Fine (Snake
Variations)

8. Slange (Snake)

Trinmål: 
Musikudøvelse:
• deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse
• følge og holde en puls
Musikforståelse: 
• kende forskel på puls og rytme

Rytmelæsning

1. Goddag Jello
(Hello Jello)

2. Blue Jello Kort
side 1 og håndtegn
(Blue Jello Cards
set 1 and Hand
Signs)

Nodesystem og
noder 

1. Hej nodesystem 
(Hello Grand Staff)

2. Linie- og mellem-
rumssang 
(Line- and
Spacesong)

3. GGG og FFF 

4. Fine 

Diktat og
bladlæsning

Musiksymboler og
-udtryk

Rytmematematik

10

Det er ok at udføre 
spillene hurtigt, hvis det 

gøres rigtigt

Mind eleverne om, at 
det er i orden at bruge 

hjælpekortene



5. Progressionen i undervisningen

Emner i undervisningen på 2. årgang
Musikalfabet og
Intervaller

1. Repetition af arbej-
det i 1. klasse 

2. Variationer med
Slange (Snake
Variations)

3. Tre rigtige (Are
These Three Right?)

4. Før og efter
(Before and After)

Trinmål:
Musikudøvelse: 
• deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse
• følge og holde en puls
• synge med god intonation i større gruppe
• synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk
Musikalsk skaben: 
• anvende krop og stemme
• udføre enkle improvisationer med ledsagelse af grundpuls
Musikforståelse: 
• lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til noget konkret
• bedømme, hvilken af to toner, der er højest, samt om en tonerække går op eller ned
• anvende notation til rytme og lyd

Rytmelæsning

1. Repetition af
Blue Jello kort side
1 og 2 og håndtegn
(Blue Jello Cards
and Hand Signs)

2. Rytmebingo –
nodejagt (Rhythm
Bingo Note Hunt)

Nodesystem og
noder 

1. Repetition af Hej
nodesystem og
Linie - og mellem-
rumssang (Line- and
 spacesong)

2. Mickeys ører
(Mickey Ears)

3. Trin op, trin ned
(Step up Step
down)

4. Googlys øjne G, F,
C 

Diktat og
bladlæsning

1. Daily Do i mindre
bidder

2. Fine (Fine)

3. Diktat-ryd op 
(Dictation Clean-Up)

Musiksymboler og
-udtryk

1. Dynamik
(Dynamics)

2. Fiks rækkefølgen
+ Fine (Dynamics Fix
the Order + Fine)

3. Dynamik - Vælg et
kort + Chance for
match (Pick a card +
Chance for Match)

4. Dynamik - Du kan
høre (Dynamic – you
can Hear)

Rytmematematik
(ikke punkterede
noder)

1. Puslespil og Chance
for match (Puzzle
Notes and Rests and
Chance for Match)

2. Fine med noder og
pauser (Fine med
Notes and Rests)

3. Chance for match 

4. Krig (War)
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Kald konsekvent 
begreberne ved deres 

rigtige navne, så eleverne 
får et fælles musiksprog
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Emner i undervisningen på 3. årgang
Musikalfabet og
Intervaller

1. Repetition af tidlige-
re arbejde

2. Alfabet-krydsord
(Alphabet Scrabble)

3. Krig med sekunder
(War -  Seconds)

Trinmål: 
Musikudøvelse: 
• deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
• synge med god intonation og klang
Musikalsk skaben:
• anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
• udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb
Musikforståelse: 
• lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika
• anvende notation 
• gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af elementer som dynamik, klangfarve og motiver

Rytmelæsning

1. Blue Jello sæt 1,
side 2

2. Bingo (Bingo)

2. Find Jello 

3. Node- og pause -
jagt (Note- and
Rest Hunt)

4. Gruppebingo
(Group Rhythm
Bingo)

Nodesystem og
noder 

1. De 5 C’er ( These
5 C’s)

2. Spil eller pas med
C’erne (Play or Pass
with the C’s)

3. Byt C’erne

4. 5 C’ers Fine 

5. Nodesystemkort
C’er (Grand Staff
Card C’s)

Diktat og
bladlæsning

1. Daglig “Do”

2. Fine (Fine)

3. Hoved og hale
(Head and Tail)

4. Diktat med do-re-
mi-kort (Dictation
with do re mi Cards)
5. Tag væk med do-
re- mi-kort (Take
away with do re mi
Cards)

6. Vend om (Face
Down)

Musiksymboler og
-udtryk

1. Crescendo og
decrescendo
(Crescendo and
Decrescendo) 

2. Lær de andre
(Learning the
Others) 

3. Del rundt og vis
(Pass Around and
Act Out)

4. Hvad kan du finde
(What can you find?) 
(kun dynamik-, node-
og pausekortene)

Rytmematematik

1. Repetition + intro-
duktion af de punkte-
rede noder 

2. Fine med alle
nodeværdier (Fine
with notes and rests)

3. StikkoSaurus
(Stacked Snake)

4. Tokyo træk (Tokyo
Draw)

5. Krig med punktere-
de noder (War)
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Byt plads – det er sjovt, 
skaber variation 

og bevægelse

Det kan være ok, 
hvis en elev deltager 

ved at observere



5. Progressionen i undervisningen
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Emner i undervisningen på 4. årgang
Musikalfabet og
Intervaller

1. Intervaller/treklange

Trinmål: 
Musikudøvelse: 
• deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
• holde en enkel over- eller understemme i gruppe i flerstemmig sang
• deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorsatser, herunder rap
• deltage i sammenspil med varierede rytmer og stemmeforløb
• spille enkle melodiske forløb efter gehør og med støtte af notation
Musikalsk skaben:
• anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
• udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb
Musikforståelse: 
• lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika
• anvende notation 
• gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af elementer som dynamik, klangfarve og motiver 

Rytmelæsning

1. Tæl slagene
(Count the Beats)

2. Skiftende rytmer
- solo eller grupper
(Switching
Rhythms)

3. Blå taktstreger
(Blue Bar Lines)

4. Rytmebingo 
5. Hvem er først?
(Who’s Playing
first?)

Nodesystem og
noder 

1. Repetér Spil med
de 5 C’er

2. C-slag (Slap the
C’s)

3. Kast med C (C
Toss)

Diktat og
bladlæsning

1. Daglig “Do” med
do-re-mi-kort 

2. Melodisk bingo
kopispil (Melodic
Bingo Copy Game)

3. Tag væk/Sæt fin-
geren på (Take
Away/Put your fin-
ger on it)

4. Diktat på nodesy-
stemet
(Dictation on Staff
Slates)

Musiksymboler og
-udtryk
(alle kort)

1. Lær de andre
(Learning the
Others)

2. Del rundt og vis
(Pass Around and
Act Out) 

3. Musiksymbol-
bingo 

4. Hvad kan du
finde? (What Can
You Find?)

Rytmematematik

1. Fem skjulte (Five
Hiding)

2. Dansk Zoo – noder
og pauser (Danich
Zoo – Notes and
Rests)

3. Ro på (Slow)

4. Fart på (Speed)

Elevernes motivation og 
deltagelse styrkes, når du 
stiller spørgsmål, du ved, 

de kan svare på
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Emner i undervisningen på 5. årgang
Musikalfabet og
Intervaller

Trinmål: 
Musikudøvelse: 
• deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse
• synge med god intonation
• deltage i vokal flerstemmighed med opmærksomhed på det musikalske udtryk
• bruge notation som støtte for musikudøvelsen
Musikalsk skaben:
• udføre improvisation over en fastlagt akkordfølge
Musikforståelse: 
• lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forskellige genrer og stilarter
• gøre rede for formforløb og stemning i musikstykker i forbindelse med udøvelse og lytning
• anvende enkle akkordmønstre efter anvisning
• anvende notation som hjælp til at få overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke med flere stemmer

Rytmelæsning

1. Rytmer på tværs
(Rhythm Across)

2. Vind en Jello 
Repetér C’erne og
indfør evt. D’er og
B’er

Nodesystem og
noder 

Repetér C’erne og
indfør evt. D’er og
B’er

Diktat og
bladlæsning

1. Daglig “Do” med
do-re-mi-kort (Daily
“Do” with do re mi
Cards)

2. Daglig “Do” med
papirklaviaturer
(Daily “Do” with
Paper Pianos)

3. Melodisk bingo
side 1 (Melodic
Bingo) 

Musiksymboler og
-udtryk

1. Dynamik
(Dynamics)

2. Dynamik – Fiks
rækkefølgen + Fine
(Dynamics Fix the
Order + Fine)

3. Orange par
(Orange pairs)

4. Orange krig
(Orange War)

5. Orange modsæt-
ninger (Orange
Opposites)

6. Symbolslange
(Symbol Snake)

Rytmematematik

1. Vind en node eller
pause (Win a Note or
Rest)

2. Spænding
(Suspense)
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Sig til de elever, der bruger 
lidt længere tid end andre, 
at det bliver nemmere, når 

de har spillet spillene 
nogle gange
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Emner i undervisningen på 6. årgang
Musikalfabet og
Intervaller

Trinmål:
Musikudøvelse:
• deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse
• synge med god intonation
• deltage i vokal flerstemmighed med opmærksomhed på det musikalske udtryk
• bruge notation som støtte for musikudøvelsen
Musikalsk skaben:
• udføre improvisation over en fastlagt akkordfølge
Musikforståelse:
• lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forskellige genrer og stilarter
• gøre rede for formforløb og stemning i musikstykker i forbindelse med udøvelse og lytning
• anvende enkle akkordmønstre efter anvisning
• anvende notation som hjælp til at få overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke med flere stemmer

Rytmelæsning Nodesystem og
noder 

1. Repetér og indfør
evt. D’er og B’er

2. Chance for match
C’er og D’er (og
B’er) (Chance for
Match C’s and D’s
and B’s))

3. Evt. Fire skjulte
C’er og D’er (og
B’er) (Five Hiding
C’s and D’s(and B’s))

Diktat og
bladlæsning

Musiksymboler og
-udtryk

Musiksymbol-bingo
(Music Symbol
Bingo)

Rytmematematik

Repetition

Vær positiv, 
tal mindre og 

brug stemmen til at rose, til 
opmuntring og guidning. 

Lad materialerne undervise



Efteråret: Undervisning med alfabetkor-
tene. Det hænger godt sammen med
bogstavindlæringen, og mange af Music
Mind Games begreberne bliver introdu-
ceret i alfabetkortene.
Vinter/Forår: Indianer ramme fortæl ling.

Et indianertema rummer mange mulighe-
der for tværfagligt samarbejde mellem
dansk, billedkunst og musik. Vi har i denne
rammefortælling valgt at implementere
Music Mind Games i musikdelen.
En gruppe børn skal besøge en nord -

amerikansk indianerstamme. Her møder
de” Lille Fis”, som viser dem rundt i india-
nerlejren og præsenterer dem for: 1) indi-
anerstammen, 2) indianerhøvdingen, 3)
indianersquawen, 4) indianerkrigere og 5)
medicinmanden. Hele fortællingen ram-
mes ind af en goddag-sang og en farvel-
sang.

1. LEKTION – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap” (side 29). Sangen er
fast ritual i hver lektion som goddag-
sang. Lær eleverne sangen. I omkvædet
spilles kazoo til (ekko af det, der lige er
blevet sunget, eller man synger bare
ekko efter).
Ideer til variation til de næste lektioner:

Bodypercussion:
Følger samme rytme som stomptønderne: 
Blue Blue Jello Blue = 
Blue (lår): Slå på sine egne lår med

begge hænder
Blue (klap): Slå begge hænder sammen,
evt. med naboens
Jel (lår): Slå på det ene lår 
Lo (lår): Slå på det andet lår
Blue (klap): Slå begge hænder sammen,
evt. med naboens på kryds

Boomwhackers:
Spiller I C I Dm I C I Dm I
Rytmen: Jel - Lo - Blue = lår lår klap
på Jel - Lo spiller børnene på deres egne
lår, og på Blue spiller de på deres arm.
Tonerne fordeles, så de har en tre-

klang (Dm=d f a og C=c e g). 
Skiftevis spiller den gruppe, der har C,

og den gruppe, der har Dm.

Børnenes placering & Boomwhackers (i
alt ca. 12 stk.):
Står: C (rød) D (orange)
Sidder på en stol: E (gul) F (lysegrøn)
Sidder på gulvet: G (mørkegrøn) A (lilla)

Stomptønder: (i alt ca. 3 stk.):
S = på siden af tønden
O = oven på tønden

Rytmen: Blue (S) Blue (O) Jel (S) - Lo (S)
Blue (O) = Blue Blue Jello Blue
= lår (1/4) klap (1/4) lår (1/8) lår (1/8)
klap (1/4)

Der skal helst være en del, der synger, så

de kan overdøve stomptønder og boom -
whackers.

2. Rytmelæsning: Arbejd med de første
14 Blue Jello kort (indtil halvnoden). 

3. Nodelæsning. Syng sangen ”Node -
linier og Mellemrum” (side 29). (Brug
bagsiden af nodesystemet).

4. Kast magiske noder på mellemrum
eller nodelinier.

2. LEKTION – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap” (side 29).

2. Rytmelæsning: Arbejd med de første
24 Blue Jello kort (indtil halvpausen).

3. ”Ki yo wah” (side 30). Lær eleverne
sangen. Sid evt. som i en båd og padl
afsted, mens I synger. Da børnene
ankommer til Uga-stammen, bliver de
mødt af indianerdrengen ”Lille Fis”. Han
bliver børnenes gode ven og deres guide
på turen.

4. Kopier ”Indianerdrengen Lille Fis”
(side 30) op på A3 og del den ud til grup-
pearbejde 2 og 2. Læg magiske noder på
(Blue, Jello og Rest). Alle siger ”Lille Fis”
på Blue Jello rytmerne. Hvis eleverne er

Eksempler på forløb
På de følgende sider bringes eksempler
på undervisningsforløb for henholdsvis
1.-2. årgang, 3.-4. årgang og 5.-6. årgang.
Fælles for forløbene er, at eleverne vil
opleve musikteorien som en integreret
del af aktiviteterne i den obligatoriske
musikundervisning.

Målet med forløbene er, at eleverne
får færdigheder og erfaringer, som de
kan anvende i undervisningen, herunder
musikalsk skaben, musikforståelse, og
musikudøvelse. Målet er også, at elever-
ne får et fælles sprog, at de oplever selv-
stændighed i faget og tager aktivt del i

egen læring.
Noderne til melodierne findes bagest i

kompendiet på siderne 29-39.
Vi håber, at eleverne gennem forløbe-

ne vil opleve den æstetiske dimension i
musikfaget.

6.a. Forløb for 1.-2. årgang: Indianere

6. Fra teori til praksis
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gode, kan du dele dem op i tre grupper,
hvor hver gruppe tager sig af en af de tre
rytmeværdier. Hver gang, gruppens
rytme kommer, siger de rytmen. Lær
eleverne sangen om Lille Fis.

5. Nodelæsning: Lær eleverne ”Hej
Nodesystem” (side 31).

6. GGG og FFF + Fine.

7. Lær eleverne de 3 C' er.

8. (Spil spillet Fine med de 3 C´er og hør
dem på klaveret. Prøv, om I kan synge
dem).

3. LEKTION – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap” (side 29).

2. Repetér de 3 C'er (Fine, og hør
dem/syng dem).

3. Syng ”Indianerdrengen Lille Fis”
(side 30).

4. Læg magiske noder (røde) på alle de
C' er, som findes i Lille Fis (C1 og C2).

5. Spil B-stykkets noder i Lille Fis på
xylofon/ boomwhackers/ klaver.

6. Rytmelæsning: Gennemgå Blue Jello
kort til nr. 29 (hele 1. side).

4. LEKTION – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap (side 29). 

2. Nodelæsning: De 5 C’er.

3. ”Ki yo wah” (side 30). Repetér sangen. 

Næste dag tog Lille Fis børnene med ud
at sejle i kano. Han ville præsentere dem
for hele indianerstammen og høvdingen
Sorte Tyr. Børnene blev inviteret til PAW
PAW, indianerhygge omkring bålet med

dans og sang. For at vi kan komme til at
danse med dem, skal vi først sige/trom-
me en adgangsrytme: 

4. ”Kiyowahs adgangstrommerytme
nr. 1” (side 32). Vi møder:

5. ”Indianerstammen” (side 32). Lær
eleverne sangen/dansen. Lav et A4 ark
med fire forskellige rytmer:

Trommer: Blue Jello Blue Jello
Tambourin: Rest  Blue Rest Blue
Rasleæg: Jello Jello Jello Jello
Claves: Blue Rest Rest Jello

Øv alle rytmerne med alle elever eller
vælg nogle ud og del dem efterhånden
op i grupper.

Xylofon: lav et kort med D og A på
noder(eller brug nodesystemkortene) og
lad eleverne spille begge toner på en gang
i puls.

5. LEKTION – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap” (side 29).

2. Alle eleverne skal finde på deres eget
indianernavn, som siger noget om dem
selv.

3. Repetér rytmerne fra forrige lektion
(dem på A4 arket).

4. Syng ”Indianerstammen” (side 32).

Spil-solo-ide: I B-stykket kan man starte
med, at en eller flere går i midten og spil-
ler xylofon-solo (D, F, G, A, C). Bevægel -
ses-ide: Alle vælger en bevægelse, som de
skal vise de andre.

5. Indianerdans. Intro: Indianerdans – den
foroverbøjede og et hey! til sidst med
strakt arm og knyttet næve.
A-stk.: Den udvalgte går i midten, og

der synges om den udvalgte. (Hvis de
tør, må det gerne være vekselsang/call-
response!).
B-stk.: Den udvalgte viser sin bevægel-

se inde i midten og slutter af med at
vælge en ny, der skal i midten. Den udvalg-
te sætter sig sammen med læreren og
spiller en af de rytmer, som blev øvet tid-
ligere. Hvis eleverne kan, er der frit slag.
Rytmerne, de har øvet, ligger ved hver
instrumentgruppe.

6. LEKTION – 1.-2. årgang 
1. ”Indianerrap” (side 29).

2. Rytmelæsning: Gennemgå til og med
kort nr. 39 (helnoden på side 2). Da PAW
PAW´en var slut, sejlede de videre.
Næste stop var et besøg hos selve Sorte
Tyr. De besøgte ham i den store tipi, og
mens de var der, kom nogle af jægerne
hjem fra jagt. De lavede en lille gætteleg
med børnene. De skulle gætte, hvad de
havde skudt.

3. ”Ki yo wah” (side 30). Repetér san-



gen. For at vi kan komme ind i tipien til
Sorte Tyr, skal vi først sige/tromme en
adgangsrytme.

4. ”Kiyowahs adgangstrommerytme
nr. 2” (Høvding) (side 32).

5. Syng ”Sorte Tyr” (side 33).

6. Øv trommerytmen på murerspande.
Del klassen op i tre grupper og roter:
A-stk: Blue Jello Jello. Blue spilles på
spandens sider med stikker, og Jello spil-
les på bunden.
B-stk: Jello Blue Blue. Jello spilles på

bunden og Blue på siderne.
C-stk: Jello Jello Jello (spil sangryt-

men med break). Jello spilles på bunden
med betoning på 1 slaget.

I sangen hører vi om de forskellige dyr på
prærien – bjørn/bison/prærieulv/klapper-
slange. Vi leger, at vi er ”jægere” og sender
et par stykker af sted. Når vi har spillet san-
gen en gang igennem, skal vi høre, hvad
”jægerne” har skudt på prærien:
Vi spørger/trommer: "Hvad har I

skudt?"
Der trommes f.eks: Blue Blue Blue =

mon ikke det er en kalkungrib?
Dem, der er ”hjemme”, spørger: Har I

skudt en kalkungrib?
Der svares ved indianerhyl = ja. Stilhed

= nej.

7. LEKTION – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap” (side 29). Da børnene
havde besøgt Sorte Tyr, tog Lille Fis bør-
nene med hjem til den tipi, hvor hans
familie boede. Her var hans mor lige
kommet hjem fra en kanotur på floden.
Hun havde samlet mad, som skulle bru-
ges som forråd til den kommende vinter.

2. ”Ki yo wah” (side 30). Repetér san-
gen. For at vi kan komme ind i tippien til
Lille Fis’ mor, skal vi først sige/tromme
en adgangsrytme.
3. ”Kiyowahs adgangstrommerytme

nr. 3” (Squaw – Indianermor) (side 32).
Lille Fis mor lærte børnene den sang,
som hun altid sang, når hun sejlede i sin
kano på floden. Bagefter viste hun bør-
nene alt det, hun havde samlet i sine flet-
tede kurve.

4. Lær eleverne ”Min padles skarpe
blad” (side 33). Medbring to kurve med
kort i, én med billedkort af maden, og én
med rytmebilledkort:
Bær Blue
Rødder Jello
Vilde ris Jello Blue
Ahornsirup Jello Jello
Fisk Blue
Blåbær Jello
Jordbær Jello
Majs Blue

5. Lad eleverne gætte, hvilke madbille-
der der passer til rytmebillederne.

6. Lad eleverne sammensætte en lille
madrytme, som de skal spille for hinan-
den.

LEKTION 8 – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap” (side 29).

2. ”Ki yoh wah” (side 30).

3. ”Min padles skarpe blad” (side 33).

4. Kopier ”Indianer-sovesang” (side 34)
op i A3.

5. Nodelæsning: Repetér Fine G & F.

6. Repetér de 5 C’er.

7. Trin op/Trin ned på melodiske bingo-
plader og på Indianer-sovesangen.

8. Læg magiske moder på alle C’erne i
sangen (røde) og G’erne (blå).

Det havde været en lang dag, og nu skulle
hele lejren til ro. Lille Fis´ mor lærte bør-

nene en sovesang og fortalte dem om
drømmefangerens betydning. (Se evt.
Benedicte Riis’ bog ”Indianerne i Nord -
ame rika”).
Lær eleverne ”Indianer-sovesang”

(side 34).

9. LEKTION – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap” (side 29). Næste mor-
gen fulgte Lille Fis børnene hen til kri-
gernes kampplads. Her var de med til
kamptræning med bue og pil, og de
lærte en speciel dans, hvor de trænede
deres muskler.

2. ”Ki yo wah” (side 30). Repetér san-
gen. For at vi kan følge dem en hel dag,
skal vi først sige/tromme en adgangsryt-
me:

3. ”Kiyowahs adgangstrommerytme
nr. 4 ”(Krigerne) (side 32).
Nodeindlæring: Læg magiske noder på
G, A og B (G er Do og dermed rød).
Referer til musikkens alfabet, at efter G,
kommer A osv.

4. Diktat og bladlæsning: Lær eleverne
solfege begyndende med Do Re Mi.

5. Lav små diktater/melodier. Skriv det op
på nodesystemet. Alle får et nodesystem
og to røde, orange og gule magiske noder.
Skriv fx Do Re Mi - husk at starte en
anden gang i et mellemrum. Lav en ny,
som de også skal skrive. Husk, at der er
luft mellem tonerne. De hænger ikke
fysisk sammen. Lad en elev lave en melo-
di, syng den og skriv ned. Regel: Vi skal
starte på Do! Lad eleverne på skift
bestemme en ny melodi.

6. Lær eleverne ”Stærkesangen” (side
34). Øv omkvædet, hvor børnene er delt
op i to grupper. (Se beskrivelse i ”Se og
Syng 5”, side 174).

7. Lær eleverne dansen. (Se beskrivelse i
”Se og Syng 5”, side 174). Styrkekampen
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tager en hel gennemspilning af et vers +
et omkvæd.

10. LEKTION – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap” (side 29).

2. Nodeindlæring: Spil Fine med G, A og
B (Do Re Mi).

3. Læg C’et på – FA (grøn magisk node)
og spil Fine.

4. ”Stærkesangens arrangement” (side
34). Se på noderne (xylofon stem me/ 
blok  fløjte) og lav spillet Trin op /Trin ned.

5. Lad halvdelen af klassen spille arran-
gementet og lad den anden halvdel
synge – byt! (Under styrkekampen må
de improvisere på xylofon, blokfløjte
eller klaver over en E-mol-pentaton-
skala - EGABDE).

6. Rytmelæsning: Indøv rytme-akkom-
pagnementet (se side 85 i ”Ki Yoh Wah”)
på Blue Jello ord.

7. Rytmeakkompagnementet spilles hele
vejen igennem sangen – også under
styrkeprøven.

11. LEKTION – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap” (side 29).

2. ”Ki yo wah” (side 30). Repetér san-
gen. Nu kom de til det næste besøg –
medicinmanden. Børnene havde hørt, at
en medicinmand bærer en uhyggelig
maske, så de var spændte på at møde
ham. I dag skulle han vise dem, hvordan
man kunne forudsige, hvordan vejret
ville blive.

3. ”Adgangstrommerytme nr. 5” (Medi -
cinmand) (side 32) laves med eleverne.

4. Rytmelæsning: Gennemgå hele side 2,

Blue Jello kort.

5. Snak om forskellige vejrtyper. 

6. ”Hvordan bli'r vejret i dag?” (side
35). Lær eleverne sangen.

7. Kopier nedenstående vejrtyper og lad
eleverne spille dem. (Tegn billeder af
vejrtyperne på hver sit A4 ark, hvor ryt-
men BLUE er i nederste hjørne. Alle vejr-
typer varer ¼ værdi, og rytmerne bliver
kodesprog for en vejrtype. )
Blue = snevejr
Huckleberry = regnvejr
Berrygoose = tordenvejr
Pineapple = storm
Jello = solskin

8. Lav en rytmevejrudsigt: ”I dag kan vi
forvente snevejr med mulighed for
storm, men i løbet af eftermiddagen kla-
rer det op, så vi vil også få solen at se”.
Eleverne skal så finde: Blue, Jello,
Pineapple.

9. Modsat ide: Eleverne vælger nogle ryt-
mer, og det er så en anden gruppe ele-
vers opgave at lave vejrudsigten. Elever -
ne er på skift medicinmand og spiller
nogle af rytmerne. Det er så op til ele-
verne at tyde medicinmandens vejr -
udsigt.

12. LEKTION – 1.-2. årgang
1. ”Indianerrap” (side 29). I dag var den
sidste dag hos Uga-stammen. Indianerne
ville holde en fest for børnene, så Lille
Fis hjalp dem med at sætte fjer i håret og
male dem i ansigtet.

2. ”Ki yo wah” (side 30). Repetér sangen. 

3. ”Kiyowaks adgangstrommerytme
nr. 6” (Indianerfest) (side 32).

4. ”Ugamaga” (side 35). Lær eleverne
sangen og lav bevægelserne til.

5. ”Åh, Ugha Ugha Ugha” (side 35).
Eleverne danser og synger til lærerens
akkompagnement.

6. ”Indianer-sovesang” (side 34). Slut
af med, at alle lægger sig omkring bålet
og synger sovesangen.
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Som en del af et musik- eller tværfagligt
forløb om Carl Nielsen følger her et bud
på, hvordan man kan arbejde med Music
Mind Games og komposition som kreativ
indgang til klassisk musik.
Music Mind Games-delen indeholder

allerede indlærte elementer fra 1.-2.
årgang. Klassisk musik kan være svær at
formidle til børn, så derfor skal alle ele-
menter i undervisningen ikke være nyt
stof.
Der arbejdes med dynamikkort, Blue

Jello kort, noder og pauser, ”Hej node-
system” (side 31) musiksymboler, find
C’er og G’er, tæl slagene og sæt taktslag.
Find kendte noder/pauser/symboler i
partituret. 

Aladdin Suiten (2 dobbeltlektio-
ner) – 3.-4. årgang
Som titlen beskriver, er det en samling af
forskellige stykker musik, som illustrerer
en fortælling. De fleste elever kender
eventyret om Aladdin fra Disney-filmen
af samme navn. Man kunne begynde
med at læse det oprindelige eventyr fra
”Tusind og en nats eventyr” og sammen-
ligne de to eventyr. Herefter spilles
uddrag fra suiten ”Torvet i Ispahan” for
eleverne.

1. Hvad tror I, satsen beskriver? Hvor er vi
i eventyret? Satsen beskriver en øster-
landsk basar, og Carl Nielsen deler sym-
foniorkestret op i fire mindre orkestre.
De små orkestre spiller hver deres musik
i hver sin toneart og hvert sit tempo.

2. Spil de fire orkestres temaer (side
36) for eleverne på klaver. Spil derefter
satsen for eleverne og bed dem række
fingeren op, når de hører et orkester
sætte ind og træde ud. Diskuter på klas-
sen, hvilke stemninger der er i musikken.
Skriv ordene på tavlen til senere brug. 

3. Lyt nu efter, hvilke instrumenter der er

med i de fire orkestre. Der udleveres et
billede af hhv. violin, fløjte, klarinet og
trompet (side 38), og eleverne skal nu
placere instrumenterne ved det rigtige
nodeeksempel. Dynamikkortene fordeles
ved satserne.
Herefter går eleverne på jagt efter

Blue Jello noder, noder og pauser og
C’er og G’er.

4. Grupperne skal nu komponere et lille
stykke musik. De skal forestille sig, at de
har en lille bod på basaren. De bestem-
mer selv, hvad de vil sælge. Der bruges
forhåndenværende instrumenter i
musiklokalet. Hver gruppe skal kompo-
nere en lille melodi for xylofon, som skal
indgå i deres basarstykke. Deres kompo-
sition skal noteres ned for de forskellige
instrumenter. Det kan være en rytme, et
talekor eller en lille melodi, og dynamik
og musiksymboler føres på. 
Grupperne opfører stykkerne for hin-

anden.

De fire temperamenter (2 dob-

beltlektioner) – 3.-4. årgang

Det næste forslag til arbejdet med Music
Mind Games og komposition er en sats
fra Carl Nielsens 2. symfoni.
Carl Nielsen beskriver de fire tempe-

ramenter kolerisk, sangvinsk, melan-
kolsk og flegmatisk. 
Fortæl eleverne om temperamenter-

ne og deres forskellighed. Man kan
anvende Music Mind Games på alle fire
temperamenter, men her gives et forslag
til flegmatikeren.

1. Klassen sidder rundkreds. Vi skal arbej-
de med 3-delt takt, en lille doven vals.
Tramp- klap-klap Blue-Blue-Blue. Man
sidder afslappet på stolen, mens undervi-
seren fortæller om det flegmatis ke men-
neske, der roligt og dovent går lidt i sin
egen verden.
Indøv den lille melodistump på solfege.

Fortsæt med at klappe, men nu på 1 og 3
og syng samtidig melodistump 1 (side
37). Der klappes på 1 og 3.

2. Del melodistump 1 (side 37) ud til ele-

6.b. Forløb for 3.-4. årgang: Klassisk musik
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verne, der nu er i grupper på fire. Noden
afkodes i forhold til noder, pauser, dyna-
mik. Herefter udleveres xylofon til hver
gruppe, og gruppen finder og spiller
melodien. 

3. Tilbage til rundkreds. Vi finder igen ¾
pulsen sammen, vi klapper 1 og 3, og nu
synges melodistump 2 (side 37). 

4. Vi arbejder med dynamikkort. Seks
elever holder på skift et dynamikkort
frem, og der synges, som kortet viser.

5. Vi synger svagere og svagere for til
sidst at forstumme. Melodistump 2 udle-
veres i grupperne. Læg magiske noder
på noderne i de rigtige farver. Tæl slage-
ne, spil spillet, tæl slagene med på melo-
distumpen, skriv taktslag under.
Derefter spilles melodien på xylofonen.

6. Nu skal der komponeres et stykke
musik til følgende historie: Det er en dej-
lig sommerdag. Solen skinner, og der er
næsten ingen vind. Du ligger på et tæppe
nede ved havnen og slapper af i solskin-
net. En måge skriger i det fjerne, havet
blinker i solen. Inde i havnen er der skibe.

Et af dem er ved at blive lastet, og plud-
selig forstyrres freden af nogle tønder,
som ruller ud over kanten af skibet. Men
da du er en rolig og flegmatisk person,
åbner du bare øjet på klem, inden du
igen falder tilbage på dit tæppe og nyder
den dejlige søndag på havnen.
Hver gruppe skal komponere et stykke

musik, som passer til denne historie.

Historien skal indeholde de to melodier,
som der tidligere er arbejdet med, man
skal kunne høre solskin, hav og tønder,
der buldrer. Der skal være en klar begyn-
delse og afslutning.

7. Kopier rytmeboks-skemaet (side 37)
til grupperne. Prøv at skrive jeres eget
partitur til jeres komposition ligesom
Carl Nielsen. Hvem skal spille hvornår,
hvem spiller samtidig, hvilken rytme skal
der spilles på evt. rytmeinstrumenter,
hvordan er dynamikken i stykket? 

8. Opfør jeres stykker for hinanden og
hør til sidst den rigtige sats og lyt efter
de to melodistumper.

9. Find en ægte partiturside fra satsen
og find symboler, noder, pauser og ryt-
mer (evt. som værkstedsundervisning).
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Dette forløb indeholder ideer til selv -
stændig rytmelæsning/nodelæsning/ 
treklange og akkorder/solfege.

1. LEKTION – 5.-6. årgang
1. Indstudér slavetrin og lær eleverne
omkvædet til ”Forår på vej/Libyen”, G
dur (side 38).

2. Del eleverne i tre grupper og lad dem
selv øve disse forskellige rytmer: 
Tromme: Blue Jello Blue Jello (lo:
åbent slag)
Koklokke: Blue Blue Blue Blue
Bongo: Jello Rest Jello Rest 

(Jel: høj lyd, lo: dyb lyd)

3. Sæt sang og rytmeakkompagnement
sammen.

2. LEKTION – 5.-6. årgang
1. Stå i en rundkreds og lær eleverne dur-
delen af ”Daily Do” (side 39).

2. Lav små improviserede melodier på
solfege, som eleverne skal synge efter.
Lad efterhånden eleverne selv finde på
små melodier.

3. Indøv solfa-stemmer til ”Forår på
vej/Libyen (side 38).

4. Repeter ”Forår på vej”.

5. Del eleverne op i to grupper: 1. gruppe
synger melodien og danser slavetrin. 2.
gruppe synger solfa-stemmen og viser
håndtegnene samtidig med, at der synges.

6. Repeter rytmeakkompagnementet fra
sidst.
7. Indstuder 2 nye rytmer: 
Ny rytme på Lys Tromme: Rest Rest

Huckleberry Jello

Ny rytme på Mørk Tromme: Purple
Blue Rest Rest

3. LEKTION – 5.-6. årgang
1. Repeter ”Daily Do” (side 39) og indlær
mol-delen med rytmer.

2. Lav små improviserede melodidiktater
på nodesystemet i G nøglen, og spil dem
på xylofon eller klaver. Lav evt. også dik-
tater i F nøglen.

3. Syng ”Forår på vej/Libyen” (side 38).

4. Introducer tertser med alfabetkort.

5. Spil spillet Fine i tertser med alfabet-
kort.

6. Spil spillet Vind en Treklang.

4. LEKTION – 5.-6. årgang
1. Udlever sangen ”Forår på vej” (side
38) på noder og lad eleverne synge
den på solfege. 

2. Snak om, hvad noderne hedder ved

hjælp af nodebilledet.

3. Spil den på xylofon eller klaver.

4. Snak om tertser (spring en tone over).

5. Spil melodien med en terts over.

6. Del eleverne op i grupper. De skal nu
arbejde selvstændigt med arrangemen-
tet – dvs. melodi, terts-overstemme og
rytmeakkompagnement.

5. LEKTION – 5.-6. årgang
1. Introducer basstemmen til ”Forår på
vej” (side 38).

2. Fordel klassen i fire grupper og spil
”Forår på vej”:
1. gruppe: Melodien (sang + slavetrin).
2. gruppe: Tertsoverstemme (xylofon
eller klaver/keyboard).
3. gruppe: Basstemmen (xylofon, key -
board eller elbas).
4. gruppe: Rytmegruppen (Rytmeinstru -
menter).

6.c. Forløb for 5.-6. årgang: Rytmetræning til
sammenspil
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Nedenstående spil er taget ud af prog-
ressionen og kan bruges, hvis der er tid
og brug for flere aktiviteter til klassen.

Rytmelæsning: Farvel Jello (Goodbye
Jello) (fra 1. kl.) – Domino med Blue Jello
Cards (fra 2. kl.).

Nodesystem og noder: Find C’er i node-
bøger (fra 3. kl.) – Find C’er, D’er og B’er
i nodebøger (fra 5. kl.).

Musiksymboler og -udtryk: Symbol -
slange (Symbol Snake).

Musikalfabet og intervaller, rytme-
læsning, nodesystem og noder, diktat
og bladlæsning, musiksymboler og 
-udtryk, rytmematematik: Hvem er
først? Who’s Playing first (fra 1. kl.).

Ideer til
Værkstedsundervisning
Værkstedsundervisningen kan både bru-
ges som meningsfuld ”pauseaktivitet”,
når læreren er i gang et andet sted, og
som undervisning, hvor alle er i værkste-
der i en lektion. I løbet af timen kan grup-

perne rokere i fire værksteder, der ”kører”
af sig selv. Et af værkstederne kan være
lærerstyret. Der arbejdes med spil, som er
introduceret for eleverne og derfor ikke
behøver en nærmere instruktion.
Nedenstående spil er velegnede til

værkstedsundervisning:

Musikalfabet og intervaller: Slange
(Snake) – Fine (Fine) – Kabale (Solitaire)
– Ro på (Slow) – Fart på (Fast). 

Rytmelæsning: Kopier rytmen (Copy
the Cards) – Blue Jello puslespil (Blue
Jello Puzzle Games.)

Nodesystem og noder: Trin op og ned
(Step up/step down).

Musiksymboler og udtryk: Orange par
(Orange pair) – Orange krig (Orange
war) – Orange modsætninger (Orange
Opposites).

Rytmematematik: Krig (War) – Slange
(Snake) – Fine (Fine) – Chance for
match (Change for match) – Kabale
(Solitaire) – Ro på (Slow) – Fart på

(Speed) – Fem skjulte (Five Hiding) –
Spænding (Suspense) – Tokyo træk
(Tokyo draw) – Dansk Zoo (Danish Zoo).

Andre ideer til musiklokalet og
værkstedsundervisningen: 
• Sangen ”Koen har fire ben” med Blue
Jello gloser i stedet for en, to, tre, fire. 
• Lav små melodier/ostinater i et node-
system med Do, Re og Mi. Brug dem som
andenstemmer til kendte sange som
f.eks. ”Mester Jakob”.
• Efter at have lært tertser og treklange
kan der arbejdes med at overføre tre-
klangen til papirklaviaturet og derefter
keyboard/klaver i forbindelse med sam-
menspil.

6.d. Ekstra forslag og ideer

Knips med fingrene for at 
give eleverne et ikke-verbalt

signal/tegn til at lukke øjnene.
Klap 2 gange for at give tegn 

til at åbne øjnene. Første gang,
det bruges, sig også: ”luk 

øjnene” og ”åbn øjnene”, men
brug derefter kun knips og 
klap, og de vil lære at være

opmærksomme. 



Evaluering af indhold, metode og mål

Evaluering er en systematisk indsamling
af viden, som kan danne grundlag for at
ændre og forbedre undervisningen i en
klasse eller i forhold til en elev/elevgrup-
pe. Gennem evaluering får vi viden om,
hvad der er let eller svært for en elev i
musikundervisningen, og med den viden
kan vi differentiere vores undervisning,
så eleven bliver udfordret optimalt.
Inden vi forholder os konkret til evalue-
ring af Music Mind Games, følger først
nogle generelle betragtninger omkring
evaluering. 
Evaluering er en kontinuerlig proces,

hvor (musik)læreren løbende registrerer,
vurderer og efterfølgende følger op på
sine vurderinger (forandrer/forbedrer
sin undervisning). Det kan være i forhold
til den enkelte time, et forløb eller et
skoleår. Evalueringen kan både være
lærerens vurdering og elevens egen vur-
dering af elevens udbytte. Evalueringen
kan også foregå i en gensidig proces. 

Hvad, hvordan og hvorfor
Som i kapitel 4.a. kan vi tage udgangs-
punkt i spørgsmålene: Hvad, hvordan og
hvorfor. Vi kan med andre ord evaluere
på indhold, metode og mål. 
I undervisningsplanen opstiller vi

nogle læringsmål og forholder os til
Fælles Mål. Målene kan både være fagli-
ge, personlige og sociale. Det er disse
mål, vi kan evaluere, og det kan både
gøres undervejs – formativt – eller
afslutningsvist – summativt. 
Sidstnævn te er en produktorienteret

evaluering, som kortlægger elevernes
læringsudbytte. I modsætning til den
afsluttende evaluering giver evaluering
undervejs mulighed for justeringer i
undervisningsforløbet. Her er det pro-
cessen, der er i fokus. 

Lærerens evaluering
Hvis evalueringen har et musikteoretisk
fokus, kan der laves en ret præcis evalue-

ring af elevens læringsudbytte. Musik teo -
rien hører til videnssiden i musikfaget, og
i evalueringen af dette område kan fokus
rettes mod produktet. Hvad er det
præcist, eleven skal kunne på nuværende
tidspunkt inden for et af emnerne:
Musikalfabet og intervaller, rytmelæsning,
nodesystem og noder, diktat og blad-
læsning, musiksymboler og -udtryk og
rytmematematik? 
Men musikteorien, som opøves i Music

Mind Games, er også naturligt integreret
i de andre områder af musikfaget. Når vi
laver musikudøvelse, anvender eleverne
aktivt deres teoretiske viden om node-
værdier, toner, dynamik osv. som et red-
skab, der støtter spil på instrument. I for-
hold til musikalsk skaben kan musiklære-
ren stille krav om at inddrage fagsproget
fra musikteorien, f.eks. til begrundelse af
de valg, der er truffet i processen med at
skabe et lydforløb eller noget musik. 
Inden for netop musikudøvelse og

7. Evaluering af undervisningen
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7. Evaluering af undervisningen

musikalsk skaben kan det være langt
sværere at lave en entydig evaluering.
Musikken rummer det flertydige, og det
gør det sværere at vurdere elevernes
læringsudbytte. Derfor bliver fokus
inden for disse områder af musikfaget i
højere grad på processen end produktet. 
Her kan vi bruge iagttagelse som eva-

lueringsredskab og se på såvel det ver-
bale som det non-verbale udtryk. Kan vi
se tegn på, at eleverne har fået et fælles
sprog/har fået færdigheder og erfarin-
ger, som de kan anvende i undervisnin-
gen, herunder musikalsk skaben, musik-
forståelse, og musikudøvelse? Hvor er
eleverne i forhold til de opstillede mål?

Elevernes evaluering 
Et vigtigt element i (musik)undervisnin-
gen er, at eleverne lærer at forholde sig
til, hvad de lærer, og hvordan de lærer
det. Det er lærerens opgave at synlig-
gøre den læring, Music Mind Games rum-
mer, og i nogle forløb lægge vægt på, at
eleverne aktivt anvender fagbegreber
fra musikteorien. Dette kan gøres ved at
have tydelige mål. 
Eleverne skal vide, hvor de skal hen (i

forhold til Fælles Mål og den enkeltes fag-
lige mål). Når de arbejder med et forløb,
skal læreren løbende repetere fokuspunk-
ter og læringsdelmål. Eleverne skal vide,
hvad det er, de forventes at lære.
Samtidig er det vigtigt at give tilbagemel-
ding på læreprocessen, så eleverne ved,
om de er på rette vej hen mod målet. 
Det er oppe i tiden at fokusere på

begrebet synlig læring. Heri ligger også
det at se fremad. Hvad er næste skridt i
læreprocessen? På den måde ved ele-
ven, hvordan han/hun kan lære mere i
forhold til de opstillede mål. 
Gennem selvevaluering kan vi bevidst -

gøre eleverne om deres læring. Music
Mind Games spillene opdeler den musik-
teoretiske viden i små overskuelige dele,
og repetitionsspillene giver en umiddel-
bar feedback til eleverne, hvilket er
motiverende for dem. Læreren kan der-
for spørge konkret til, hvilke spil eleven
kan spille, hvilke spil eleven næsten kan,

og hvilke spil eleven ikke kan spille. 
Læreren kan spørge eleverne, om de

kender bestemte tonenavne, kan finde
bestemt toner i en trykt node, kender
dynamiktegnene osv. Inspiration til f.eks.
logbogsarbejde findes bl.a. i Musiklærer -
foreningens bøger: ”Evaluering i musik-
undervisningen” og ”Musik i luften”. 

Evaluering af det øgede musik-
teoretiske fokus 
Hvis du ikke har arbejdet med Music Mind
Games i en klasse før, kan effekten af at
arbejde med metoden være et oplagt
fokusområde. Gennem arbejdet med spil-
lene opøves en viden om musikteori, og
det fælles fagsprog kan være medvirken-
de til, at eleverne bedre kan arbejde selv -
stæn digt. Sådanne positive resultater er
det vigtigt at få kommunikeret ud. 
Evalueringsspørgsmål til inspiration er

f.eks.: 
• Hvilken betydning har det, at jeg under-
viser mere i musikteori i form af Music
Mind Games? 

• Hvad betyder det for elevernes læring/ -
viden om musik? 
• Har det en afsmittende effekt på andre
musikaktiviteter som eksempelvis
musikudøvelse, at eleverne er mere selv -
hjulpne?
• Har det en gavnlig effekt for musikfa-
gets status at sætte fokus på den hånd-
gribelige musikteori?
Afslutningsvist vil vi understrege vigtig-
heden af, at både lærer og elever løben-
de evaluerer, da det kan fremme under-
visningens kvalitet. Desuden er det vig-
tigt at pointere, at læreren bør følge op
på evalueringerne og gøre sig klart,
hvem de skal videreformidles til. Elever,
lærere, forældre, skoleledere, kollegaer? 

Hvad skal evalueres? 
Hvordan skal jeg evaluere?
Hvornår skal jeg evaluere?

Hvor er eleverne i forhold til de opstillede mål?
Hvad er formålet med evalueringen?
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En ny opfattelse af faget musik
Det er vigtigt at informere forældrene
om, hvad det er, Music Mind Games kan
gøre for deres børn. Forældrene vil få en
ny opfattelse af faget musik, når man
viser dem, hvad eleverne får ud af at lære
musikteori, og hvordan de lærer det. 
Målet med at inddrage forældrene er,

at de får interesse for deres barns læring
og dermed kan understøtte læringen.
Forældrene får mulighed for at se deres
barns alsidige udvikling, og det kan være
livgivende for dem, at deres barn har
mulighed for at nærme sig musikkens
sprog og få kompetencer til at tilgå
musik. 
Mange forældre ønsker, at deres børn

får del i musikkens verden, men foræl-
drene ved ikke selv, hvordan de kan
bakke om det. De har måske selv haft et
ønske om at spille et instrument eller
forstå toners forhold til hinanden.
Som underviser kan du gøre en forskel

ved at lave en kort præsentation på et
forældremøde, en caféaften for foræl-

dre, en klassefest, en åbent-hus-spille-
dag med Music Mind Games i klassen
eller lignende. 
Levende billeder gør sig altid godt.

Husk derfor at optage små sekvenser,
som du både kan vise til møder og sende
til forældrene.  Det er også en god ide at
give forældrene links til både den ameri-
kanske og den danske hjemmeside:
musicmindgames.com og musicmindga-
mes.dk.

Spil på forældremødet
På forældremødet kan I spille spil, hvor
alle forældre er involverede på samme
tid. Lad dem prøve, hvordan det er at
sætte værdier i rækkefølge eller lave en
slange af tonenavne. Lad dem se, hvor-
dan børnene arbejder igennem spillene,
og beskriv en progression, hvor eleverne
har kunnet en ting og nu kan noget
mere. Fortæl gerne forældrene, hvad det
er, eleverne kan bruge Music Mind
Games til:

- at det er et sprog for musik, og at
eleverne hører musik på en anden måde,
når de har lært teori
- at eleverne selv vil kunne komponere

små melodier eller lave rytmer, så de er
med til at skabe musik
- at eleverne kommer til at synge ud

fra en forståelse for, hvordan nodernes
rækkefølge har betydning for sangens
udtryk
- at eleverne gennem teorien får en

kvalificeret adgang til det at spille et
instrument
- at eleverne oplever, at musikkens

sprog har en struktur, og at det derfor
ikke er lige meget, hvordan du sætter
tonerne sammen, når du vil udtrykke dig
gennem en stemning i musik.

8. Forældrekommunikation om Music Mind Games
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8. Forældrekommunikation om Music Mind Games

Det kan også være en god idé at introducere hjemmet til Music Mind Games i et forældrebrev. Her er et forslag til, hvad du kan skrive.

Her er forslag til en tekst, som skolerne
kan bruge i skolebestyrelsen, når der
skal vedtages en lokal læseplan. Teksten
kan også bruges i en udviklingsplan, en
skoleplan, til skolens hjemmeside eller
lignende.
Musiklærerne kan evt. vise skolebesty-

relsen eksempler på undervisningsmate-

rialet og lave en af øvelserne med dem.
Musik lærerne kan også invitere skolebe-
styrelsen til at overvære en musiktime
med Music Mind Games.

8.b. Tekst om læseplanen til skolerne

I musikundervisningen har skolen bl.a. valgt at bruge materialet: Music Mind Games. Skolen følger en læseplan for arbejdet
med materialet. Formålet med læseplanen for Music Mind Games er at bibringe musikundervisningen et kvalitetsløft. Music
Mind Games er et undervisningsmateriale, der lærer eleverne om musikteori på en gennemstruktureret, legende og levende
måde.

8.a. Forslag til forældrebrev om 
Music Mind Games

Kære forældre

På ………..skole arbejder vi med Music Mind Games i musiktimerne. Det er et pædagogisk system, der er udviklet af den ame-
rikanske musiker og musikpædagog Michiko Yurko.

Music fordi det handler om at lære noder, klange og rytmer. Mind fordi det handler om at lære og blive klogere. Og Games
fordi det først og fremmest drejer sig om at lege og spille, mens man bliver fortrolig med musikkens universelle alfabet. Der
er udviklet over 300 spil. Jeres barn vil blive præ senteret for nogle af dem.
Sanserne bliver taget i brug for at forklare fjerdedelsnoder, toner og rytmer. Bevæ gelser, farve, lyde og smag. Pineapple er

f.eks. navnet på rytmen ottendedelstriol. Ordet har tre stavelser ligesom rytmen, der også har et håndtegn. Nemlig tre fingre lige-
som den ser ud. På samme måde har alle rytmerne deres egne sjove ord og tegn, der gør det nemmere at huske dem. De fleste
af navnene er noget, man kan smage på som f.eks. ananas eller selleri. Og det virker! 
Musikteorien har tidligere været musiklærerens dårlige samvittighed, fordi den er så tør og kedelig. Med Music Mind Games-

materialet oplever vi, at teorien bliver spændende og meget nemmere at lære for børnene. Materia let rummer al den leg og
læring, som vi ikke har nået i vores musiktimer tidligere. 



Materiale Antal Beskrivelse Ideer til hvordan man deler

Nodesystemplader 1 12 2-sidede nodesystemplader 1 nodesystemplade
Nøgler og fortegn til 2 elever

1 tryllestav
200 magiske noder
Nodesystem ideer

Melodiske bingoplader 1 12 2-sidede bingoplader 1 melodisk bingoplade til 2 elever
1 tryllestav

200 magiske noder
Melodisk bingo ideer

Rytmebingoplader 1 12 2-sidede bingoplader 1 rytmebingoplade til 2 elever
1 tryllestav

200 magiske moder
Rytmebingoplader ideer

Længderytmekort 1 144 kort i forskellige længder Fleksibelt
Opbevaringsmappe

14 taktartskort
20 guldmønter

100 magiske noder
Længderytmekort ideer 

Papirklaviaturer 1 12 papirklaviaturer 1 papirklaviatur til 2 elever
1 tryllestav

200 magiske noder
Papirklaviatur ideer

Blue Jello puslespil 1 2 puslespil Eleverne deler
- Blue Jello puslespil ideer

Store Blue Jello kort 1 1 sæt kort
Blue Jello puslespil ideer

Blue Jello billedkort 1 1 sæt kort
Blue Jello billedkort ideer

Alfabetkort 4 1 dæk = 6 sæt med 8 kort i hvert sæt 1 dæk til 6 elever

Do Re Mi kort 5 1 dæk = 5 sæt med 8 kort i hvert sæt 1 dæk til 5 elever

Blue Jello kort 2 2 sæt kort

Nodesystemkort 2 1 dæk = 1 sæt med 55 kort 

Rytmespillekort 5 1 dæk = 4 sæt 1 dæk til 4-6 elever

Musiksymbolkort 1 1 dæk = 36 kort

Tempikort 1 1 dæk = 2 sæt med 11 kort i hvert sæt

Elevhåndbog 1 Curriculum, oversigter, klassiske spil Oversigt for lærer og elever

Magisk nodepose 1 - 1 lilla pose med magisk glimmerstof Indeholder hundredevis af magiske noder

I nedenstående forslag til klassesæt har
vi taget udgangspunkt i, at der skal være
et passende antal materialer til en klasse
med op til 24 elever samtidig med, at der
er tænkt i økonomiske baner. Det kan

anbefales at supplere klassesættet med
en Puppy Packet, hvis økonomien tilla-
der det.
Selvom det er ideelt, at eleverne

arbejder med deres egne materialer, har

det vist sig at være succesfuldt i forhold
til indlæringen, at de deles om materia-
lerne. Hermed bliver det også lettere at
overholde musikbudgettet.
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Indianerrap

Nodelinier og mellemrum

10. Noder
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Ki yo wah

Indianerdrengen lille Fis

Kirsten Fredens

10. Noder
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Hej Nodesystem
10. Noder
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Kiyowah adgangstrommerytmer

Indianerstammen

Kirsten Fredens

10. Noder
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Sorte tyr

Min padles skarpe blad

10. Noder



34

Indianer Sovesang

Stærkesangen

Stærkesangen – arrangement

Gitte Chren

Kirsten Fredens

10. Noder
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Hvordan bliver vejret i dag

Ugamaga

Åh Ugha Ugha

10. Noder
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Carl Nielsen – Torvet i Ispahan
10. Noder
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�� 

Åh, ja.. Åh, ja.. Åh, ja.. Åh, ja.. Åh, ja.. Åh, ja.. Åh, ja..

�� �� 

Jeg er fleg ma- ti- ker.- Jeg hvi ler- he le- min dag. Jeg

8

��

��

�

Melodistump 1:

Roligt, ikke for tungt� � � � � � � � � � � � � �

�

Melodistump 2:

Roligt og afslappet

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

Carl Nielsen – Melodistumper fra 2. Symfoni

Rytmeboksen

10. Noder
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Forår på vej
Tekst: Gitte Chren

Illustrationer til Aladdin Suiten

10. Noder



Daily Do
10. Noder
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11. Litteraturhenvisninger og link

Musicmindgames.com: Michiko Yurkos hjemmeside.
Musicmindgames.dk : Dansk hjemmeside, der er oprettet af Styregruppen for Music Mind Games i Aalborg Kommune.
”Musikfaget i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2010”. Frede V. Nielsen (red), DPU Århus.
”Fælles Mål”, faghæfte 7, UVM 2009.
”Vurdering for læring i klasserummet”. Trude Slemmen, Dafolo, 2012.
”Evaluering i skolen”. Benedikte Vilslev Petersen og Marianne Thrane (red.), Forlaget Klim, 2011.
”Evaluering i musikundervisningen”. Annelise Dahlbæk, Dansk Sang, 2010.
”MMbyGSangbogen”. Gitte Chren, 2013. gittechren.com

Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune
Godthåbsgade 8 • 9400 Nørresundby • Tlf. 99 31 41 00 • www.aalborgkommune.dk • skoleforvaltningen@aalborg.dk

"Jeg begynder alle mine timer med børnene med at synge ”Daily Do”, og det fungerer rigtigt fint. På et af mine hold har jeg en
dreng på seks år, som er en af dem med lidt ekstra krudt i bagdelen. Han elsker ”Daily Do” og kan slet ikke skjule sin begejstring
ved at lære sangen. Vi er lige blevet færdige med delen i Dur. Da han fandt ud af, at der er mere endnu, var hans ansigtsudtryk
helt fantastisk! Hvilken glæde".

Malene, musikpædagog, Aalborg

”Jeg har været ude på mange folkeskoler og lavet pr for klarinet og har samtidig benyttet lejligheden til at lave Music Mind Games
med eleverne! De elsker det, og deres lærere har været virkelig imponerede over Music Mind Games – selvfølgelig! Der var især
en skole, hvor det viste sig, da jeg var færdig, at der havde været en hel del elever fra en specialklasse. Deres lærer kunne virke-
lig se muligheder for specialklassebørnene.” 

Christa, klarinetlærer, Svendborg

”Det er fedt at være lærer i musik, når jeg bruger Music Mind Games. Eleverne lærer helt vildt meget, og det giver et boost til min
egen faglighed. Vi leger, spiller og har det sjovt.” 

Lena, musiklærer, Aalborg


