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Indledning 
I efteråret 2008 blev jeg gennem en artikel introduceret for undervisningssystemet Music 
Mind Games (MMG), som er udviklet af den amerikanske musikpædagog Michiko Yurko. 
Min interesse var straks tændt, og jeg fandt ud af, at hun ville komme til Aalborg i januar 
2009. Det var nogle musikskoler, der var gået sammen om at få hende til Danmark. Jeg fik 
som den første organist i Danmark plads på kurset sammen med en masse musikskolelærere. 
Kurset varede en uge med 35 timers undervisning af Michiko selv, og efter en ubeskrivelig 
indholdsrig uge var jeg blevet en stor tilhænger. 

Jeg har siden da implementeret systemet mere og mere i min undervisning i Vejgaard kirke, 
hvor jeg er ansat som organistassistent, korleder og børnemusiker. Det er især i Spirekor, 
Børnekor og Ungdomskor, at jeg bruger det. Jeg havde i flere år haft lyst til, at børnene som 
valgte at være med til kor i Vejgaard, fik lidt viden om noder, rytmer og musikbegreber, men 
havde svært ved at se mig selv, som den docerende lærer, der står ved tavlen og tegner 
lagkagen, der opdeles i flere og flere stykker for at lære om helnoder, halvnoder og så videre. 
Det er den måde, jeg selv husker at have lært det, og det virkede da også på mig -  men jeg 
følte min undervisning blev for skolepræget på denne måde. 

Men så kom Music Mind Games på banen. Det er over 300 forskellige spil, der er udviklet til 
at lære børn, unge og voksne de musikteoretiske begreber gennem leg. Og så kom jeg i gang - 
til stor glæde for deltagerne og ikke mindst mig selv.  

Jeg har arbejdet med det på en bred aldersgruppe fra 4 år til 18 år. Så synger jeg selv i en 
kvindelig vokalgruppe, hvor alderen er 20 – 45 og her begyndte vi for et år siden også at 
bruge nogle af MMG-materialerne, som giver alle en basisviden og noder og rytmer. Og det 
virker hele vejen rundt.  

Men hvorfor er det så effektivt et musikteoretisk læringssystem? 

Problemformulering 

Jeg vil se på nogle teorier om læring og om børns udvikling. Så vil jeg beskrive nogle af 
MMG-legene og materialerne samt optage noget video, hvor jeg arbejder med spillene i 
forskellige aldersgrupper. Til sidst håber jeg ud fra diverse teorier at kunne beskrive 
nærmere, hvorfor MMG lærer børn, unge og voksne musikteori som en leg. 
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Teorier 
Historisk overblik over teoretikere som har skrevet om hvordan børn lærer  1

1. Johann Amos Comenius. (1592 – 1670) 
 Comenius er blevet kaldt faderen af den moderne undervisning. Han skrev en undervisningsbog, hvor 
børn lærte latin med udgangspunkt i deres modersmål.Han lavede endvidere end af de første 
billedbøger for børn – ”The visible world in pictures”. Det var en stor ændring fra tidens måde at 
undervise på.  

Comenius mente, at uddannelse begynder i den tidlige barndom og bliver ved hele livet.  Hans 
grundlæggende målsætning om at forbedre menneskehedens og verdens situation skal primær ske 
gennem undervisning og opdragelse.  

Hans hovedværk ”Den store undervisningslære” (1657) beskriver, at uddannelses formål er at lære alle 
alt på den bedst mulige måde blandt andet ved almen skolegang til alle uanset køn og social status. 
Hans didaktiske overvejelser banede vejen for den senere udvikling af en række centrale pædagogiske 
temaer. Hans måde at betragte uddannelse som en måde at blive et virkeligt menneske på, bidrog til at 
lægge grundlaget for at betragte uddannelse som et centralt element i demokratiseringen af 
samfundet.  

Han talte om, at undervisning skulle udvikles gennem leg og brug af sanserne – blev mest realiseret 
ved hjælp af illustrationer i bøger. Hans forståelse for vigtigheden af at lære gennem sanserne er stadig 
en af grundpillerne i undervisningsteorier i dag. 

2. Jean-Jasques Rousseau (1712 – 1778) 
Rousseaus  bidrag til teorier om børn var bogen ”Emilié – eller om opdragelsen” (1762). Bogen var en 
blanding af fiktion og filosofi, og var en grundlæggende indføring i barnet og dets behov vedrørende 
opdragelse, uddannelse og undervisning. Man skal som forældre / lærer ikke påføre barnets ens egen 
vilje, men i stedet tage hensyn til barnets individuelle natur og evner. Man skulle lade børn have lov til 
at være børn og nyde barndommen. 

Rousseau afprøvede ikke selv sine teorier; han sendte i stedet sine egne børn på børnehjem. Men han 
påvirkede samtidens opdragelse af børn og ikke alle brød sig lige meget om det. En kritiker har skrevet 
følgende i 1788: 

” In to many children hair straggles in a hideous and disgusting way. They are no longer checked but 
clamber on to you with their muddy feet. When you visit their parents they deafen you with their noise, 
and just when their father or mother is about to reply to you on some important matter, you see them 
choose to instead to answer some childish question of their darling son or daughter….It is Emilié 
which is responsible for this provoking, obstinate, insolent, impudent, arrogant generation.”  2

Det er tankevækkende, at nu 224 år efter det er skrevet, skrives der igen om børn, der fylder det hele i 
familielivet. Alt vender tilbage på et eller andet tidspunkt. 

 Dette afsnit er skrevet ud fra bøgerne ”Klassisk og moderne pædagogisk teori” og ”How children learn 1

book 1 and 2”. Nærmere oplysninger om bøgerne findes i literaturlisten.

 Citat taget fra s. 7 i bogen ”How children learn”2
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3. Friedrich Fröbel (1782 – 1852) 
Fröbel arbejdede i over 50 år med at udvikle en praktisk pædagogik og et teoretiske udgangspunkt. 
Han arbejdede med at give barnet et godt udgangspunkt forud for dens skolegang. Barnet var som en 
blomst og pædagogen som gartneren. Fröbel grundlagde den første børnehave i 1840. Hans 
hovedværk ”Menneskets opdragelse” (1826) redegør for, hvordan legen skal betragtes som det højeste 
trin af og for menneskelig udvikling. Legen var fundamental for børns udvikling. Der skulle leges i 
naturen, med musik, kunst og matematik. Børnene skulle opfordres til at undersøge og finde ud af ting 
i stedet for bare at få det at vide. Han betragtes som grundlæggeren af den vesteuropæiske børnehave. 
Herhjemme har hans tanker især haft betydning for småbørnspædagogikken. 

4. Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 – 1872) 
Grundtvig har om nogen haft stor betydning for det danske undervisningssystem. Grundtvigs 
grundlæggende tanker bygger på forbindelsen mellem det individuelle, det folkelige og det universelle. 
I skolerne skulle der være en fri, levende og naturlig folkeoplysning, som ikke blev bygget primært på 
bøger, men på det talte ord. Sammen med Christen Kold kæmpede de imod tidens latinskoler, der var 
præget af meget udenadslære. Undervisningen skulle i stedet foregå som en vekselvirkning mellem 
lærer og elev. Grundtvig etablerede den første højskole i 1844. 

5. John Dewey (1859 – 1952) 
Dewey var ansat som professor i i filosofi, psykologi og pædagogik ved universitetet i Chicago. Dewey 
var især optaget af to ting - børnene skulle eksperimentere sig frem til det rette svar ” learning by 
doing”, samt hvordan uddannelse kunne styrke og udvikle demokratiet. Han oprettede ”The 
Laboratory School” – en forsøgsskole, der afprøvede nye perspektiver på uddannelse, hvor lærerne 
skulle tage udgangspunkt i den enkelte elevs erfaringer og især gennem projektarbejde sikre, at eleven 
hele tiden fik deres naturlige nysgerrighed pirret til fortsat at søge mere viden. 

6. Jean Piaget (1896 – 1980) 
Piaget arbejder med en erkendelsesteori – at man hele tiden erkender omverdenen samtidig med, at 
man afprøver sin erkendelse på omverdenen – man tager noget ind (assimilation) og prøver det af 
(akkommodation). Når man har opnået en balance mellem disse to, har man udvidet sin forståelse, 
som fører til, at man tager noget nyt ind osv. Denne erkendelse foregår i stadier. Han opdeler børns 
udvikling i 4 stadier: den sansemotoriske 0 – ca. 2 år, den før-operationelle ca. 2 – ca. 7 år, den 
konkret operationelle  ca. 7 – ca. 11 år og de formal-operationelle ca. 11 år og fremefter. Denne 
udvikling har betydning for rammerne for læring, da hvert stadie har sin måde at erkende på. Piaget 
har haft en afgørende betydning for måden at forstå børns tænkning på og har givet et teoretisk 
grundlag for, at børn skal have meget tid til egenaktiviteter. 

7. Lev Semenovich Vygotsky (1896 – 1934) 
For Vygotsky var sproget en vigtig ingrediens for at kunne udvikle abstrakt tankegang. En højere 
psykologisk proces vil først eksistere som en ydre proces mellem mindst to personer, inden den bliver 
en indre, individuel proces. For at kunne udvikle en egen kognitiv udvikling sker det gennem 
socialisering med andre, og dette samvær sker især gennem sproget. Børns observationer af det talte 
ord, dens kontekst, ansigtsudtryk og kropssprog gør dem i stand til at forstå.  Barnet bruger også 
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sproget som et værktøj til at hjælpe dem med kropslige bevægelser og problemløsninger. De taler højt 
med sig selv, om det de laver/skal gøre. 

Vygotsko kom med begrebet zonen for nærmeste udvikling. Ved dette forstås det som et barn /elev kan 
udføre gennem vejledning fra en mere kompetent person. Teorien understreger betydningen af 
dialogen og samspillet mellem lærer og elev, og at eleven selv er en aktiv spiller i den pædagogiske 
proces. Vejledningen kan også komme fra et andet barn, og så får de begge noget ud af interaktionen. 
Det ene barn lærer noget nyt, og det andet barn forstå dens viden tydeligere og mere objektivt ved at 
skulle undervise en anden i denne viden. 

8. Jerome Seymour Bruner (1915 - ) 
Bruner er psykolog, der især har haft fokus på kognition og udvikling. Bruner mener ikke, at viden 
bliver overleveret og passivt modtaget, men derimod opbygget og skabt. Verden er en konstruktion, 
som forstås ved at gøre noget sammen med andre. Viden er ikke et produkt, men derimod en proces. 
Dette har inspireret til begrebet livslang læring, som er meget moderne i tiden. Vi skal være 
omstillingsparate og villige til at lære nyt hele livet igennem.  Bruner har skrevet om mange emner, 
men nogle ideer er gennemgående i hans arbejde. 

• ”Knowing how something is put together is worth a thousand facts about it” 

• The child is an active learner and problem-solver, struggling to make sense of the world. 

• Intellectual activity is anywhere and everywhere – children are always learning. 

• “any subject can be taught effectively in some intellectually honest form to any child at any 
stage of development”  3

Denne korte gennemgang af teoretikere fører mig så frem til Howard Gardner. 

Howard Gardner og de mange intelligenser  4

Gardner blev født i 1943 i USA som søn af jødiske flygtninge fra Tyskland. Han blev uddannet 
psykolog fra Harvard Universitet i Boston, hvor han senere blev ansat som professor. Han har altid 
været meget interesseret i musik, og overvejende som ung en karriere indenfor musik. 

Gardners udgangspunkt er kognitiv psykologi, som beskæftiger sig med spørgsmål angående 
tænkning, intelligens, viden og kunnen.  

Gardner er især inspireret af Bruner, hos hvem han selv har været elev, og af John Dewey. En af 
Deweys pointer er: ” at viden hænger sammen med handling. For det første ved at viden læres gennem 
handling og ved at man erfarer konsekvenserne af egne handlinger, og for det andet ved at viden og 
forståelse manifesterer sig i handling.”  5

Han store gennembrud var bogen ”Frames of Mind” (1983), hvor han præsenterede et nyt syn på 
intelligens og kompetence. Han ville gøre oprør mod den traditionelle forestilling om intelligens, som 
værende noget, man kan måle vha. nogle prøver. Prøverne resulterer i en intelligenskvotient (IQ), som 
nemt kan hjælpe med at putte mennesker i kasser.  

 Side 47 fra bogen ”How children learn”3

 Hele afsnittet er skrevet ud fra artikel ”Howard Gardner – en introduktion” af Per Fibæk Larsen4

 Side 44 fra artiklen ”Howard Gardner – en introduktion” af Per Fibæk Laursen5

!  ●  9

!  



Laila Høgild Nielsen 

Gardner mener, at disse test kun måler på dele af vores intelligens nemlig på den sproglige og den 
logisk-matematiske. Derfor giver IQ-tallet ikke et billede af en persons faktiske intelligens og 
kompetencer. 

Gardner have samlet en mænge materiale fra en række videnskabelige områder så som undersøgelser 
af vidunderbørn, folk med hjerneskader, biologisk og psykologisk udviklingsteori med mere og nåede 
frem til, at alle har syv selvstændige intelligenser nemlig: 

1. Sproglig intelligens: Stort ordforråd, godt sprogøre, evne til at forklare andre noget. 

2. Logisk-matematisk intelligens: God til at regne og vurdere mål og vægt, dygtig til at 
tilrettelægge 

3. Visuel-rumlig intelligens: God retningssans, god til at finde vej og til at forestille sig noget 

4. Kropslig intelligens: Dygtig til at arbejde med hænderne og kroppen 

5. Musisk-rytmisk intelligens: Fin fornemmelse for rytme og musik, kan genkende melodier 

6. Personlig intelligens: God til at forstå egne følelser og dygtig til at planlægge sin tid 

7. Social intelligens: God til at lytte og dygtig til at lede andre mennesker  6

Gardner har en række kriterier, som skal opfyldes for, at noget kan blive en selvstændig intelligens fx 
skal den kunne observeres i særligt udviklet form hos vidunderbørn og i ødelagt form hos personer 
med hjerneskader. 

Gardner har sidenhen tilføjet endnu en intelligens – naturalistisk (kunne genkende arter og mønstre) 
og overvejer en eksistentiel intelligens (forståelse af eksistentielle og spirituelle forhold). 

Gardner har altså lavet en oversigt over menneskets evner og potentialer, og det vakte stor 
opmærksomhed, fordi han sidestiller alle intelligenser med den sproglige og logisk-matematiske, som 
hidtil havde været kernen af intelligensbegrebet. 

Gardner siger, at alle kan lære noget indenfor alle intelligensmoduler. Alle mennesker har alle 
intelligenser, der er blot forskel på, hvor hurtigt det går, og hvor meget lyst man har. Vi vil føle os 
tiltrukket af de områder, som vi har talent for.  

Intelligens er ikke noget, der sidder i hjernen hos enkeltpersoner men i stedet distribueret i bøger, 
computer, værktøjer osv. Så det er også intelligens at kunne arbejde med alle disse hjælpemidler.  

Gardner siger også, at der er tilknyttet et symbolsystem til hver enkelt intelligens. Det talte sprog i den 
sproglige intelligens, toner og rytmer i den musisk-rytmiske intelligens osv. De fleste intelligenser har 
også symboler som gør lagring og bearbejdning lettere. Det skrevne sprog i den sproglige intelligens og 
nodesystemet i den musisk-rytmiske intelligens osv. Vores intellektuelle virksomhed er uadskilleligt 
indvævet i symbolsystemer og hjælpemidler. Derfor må uddannelse indebære, at man lærer at benytte 
disse symbolsystemer. 

Gardner skelner mellem intelligensmoduler og fagområder. Et fagområde kan kræve brugen af flere 
intelligensmoduler. En fagområde er noget, man gør og det kan gøres på mange måder. I fagområdet 
musik kan man spille, lytte, komponere, dirigere, læse om, forske i, kritisere, bevæge sig til og meget 
mere. For at få en allround introduktion til et fagområde skal man omkring flere af rollerne.  

 Listen er fra artiklen ”Vi bliver klogere og klogere”6
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Viden kan også repræsenteres kognitivt i nervesystemet på forskellige måder. Det betyder, at 
intellektuel virksomhed er mangfoldig, og at den pædagogiske virksomhed også må være det for at 
kunne nå alle elever, for de bruger forskellige tilgange til læring. 

Der er mindst fem forskellige tilgange: 

1. Narrativt, hvor man tilegner sig og organiserer sin viden i fortællingens struktur 

2. Logisk-kvantitativ, hvor viden udtrykkes i tal, formler eller udledes deduktivt 

3. ”Grundlagsmæssigt”, hvor man hæfter sig ved det begrebslige eller filosofiske grundlag 

4. Æstetisk, hvor man hæfter sig ved den sanselige fremtrædelsesform 

5. Eksperimentelt, hvor man nærmer sig et område ved at prøve sig frem og eksperimentere 

Det er meget forskelligt, hvilken tilgang man foretrækker, så hvis man i sin undervisning bruger flere 
af tilgangene, er der håb om både at få flere med, og at den enkelte opnår en større grad af forståelse. 

Gardner har ikke meget til overs for den måde, undervisning foregår i skolerne. Han mener den viden, 
man lærer let præges af overfladiskhed og misforståelse, fordi den præsenteres udenfor sin rette 
kontekst. Gardner mener skolen skal lade sig inspirere af andre institutioners måde at formidle viden 
på. Han fremhæver særligt mesterlæren og børnemuseer, så som Experimentariet i København. I 
mesterlæren har man et aktivt udøvende forbillede som støtte for sin læring. En underviser bør derfor 
dyrke deres fag i praksis. I børnemuseet er viden noget, man gør snarere, end noget der står i en bog. 

Music Mind Games 

Michiko Yurko 
Skaberen af MMG, Michiko Yurko, er uddannet musiklærer i klaver og violin og er certificeret til at 
undervise i Suzuki-metoden. Siden 1973 har hun haft hendes egen musikskole. Hun er uddannet fra 
Juilliard og har læst musikteori på Ohio Universitet. Det var her, hun begyndte at arbejde med hendes 
ideer til undervisning i dette fag.  

I 1992 blev bogen ”Music Mind Games” udgivet og den har gjort hendes system verdenskendt. Michiko 
har holdt workshops i 15 lande og mere end 45 stater, og hun bliver til stadighed ved med at udvikle 
nye materialer og spil. 

Michiko holder meget fast på, at det ikke blot er en række spil, men en undervisningsfilosofi hun står 
for. Til hendes workshops gør hun meget ud af at forklare det hun kalder ”Cornerstones” – sætninger 
man som underviser skal huske og ikke mindst praktisere for at få det bedst mulige læringsrum. Dette 
er hendes læresætninger: 

1. Assume that students know nothing but are brilliant and can learn anything. 

2. Given the right environment for learning, students will demonstrate great. 

3. Learning that is joyous and intensely satisfying should be a natural part of life. Students hardly 
realize they are learning because they are having so much fun. 

4. Students remember what they do themselves. 

5. Students who meet with success each step along the way will enjoy learning and want to 
discover more. 
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6. If students are confused, it´s not because they are slow, it´s because the teacher is presenting 
the materials incorrectly. 

7. A great teacher doesn´t teach, but allows students to learn by providing them with enough to 
challenge but not overwhelm them. 

8. A teacher must have endless capacity to improvise and create situations so students can 
succeed. 

9. A teacher is someone who is cheerful, a bit of an entertainer and especially someone who feels 
empathy for students. 

10. A teacher must never embarrass students in front of others or in private. If mistakes occur, the 
teacher´s role is to help students learn have to correct them. 

11. Successful learning occurs in many small steps rather than one big step. 

12. See that students learn the concepts first then commit them to memory through repetition. 

13. The true objective of teaching is the permanent retention of information.  7

En række sætninger som man kan forestille sig trykt på T-shirts eller kaffekoppen. Inden jeg 
mødte op til Michiko Yurkos workshop, blev hendes tanker om undervisning sendt til os deltagere, 
og det skulle læses igennem inden kursusstart. Jeg tænkte, det var et meget amerikansk koncept, 
men da jeg så hende undervise efter disse principper, måtte jeg erkende, at det tydeligvis virker. 
Hun har en særdeles positiv måde at undervise på, som jeg på ingen måde helt kan kopiere, men 
jeg tænker altid meget over fx ikke at gå ind og korrigere en elev på en negativ måde med et ”Nej, 
det er forkert”.  

Michiko forklarede også, at hun har brugt meget tid på at udvikle de forskellige materialer og har 
afprøvet dem i årevis, inden de er kommet i produktion. Hun har tænkt meget over 
farvesammensætning, at de skulle være så støjfri som muligt, og at de er komfortable at røre ved. 

Spillene foregår altid på gulvet, ofte sidder man i en kreds både underviseren og de studerende. Så 
kommer fokus mere på materialerne og de studerende end på læreren. 

I mange af spillene skal børnene arbejde sammen mod et fælles mål. Og i et spil som fx Fine, siger 
hun tit, at det vigtigste ikke er at være hurtigst færdig, men at have gjort det på den rigtige måde. 
Selvom det er spil, skal der altså ikke være en udbredt konkurrencementalitet blandt børnene.  

Hendes vigtigste budskab er, at læring af ny viden kan være let. Det kan være sjovt og 
tilfredsstillende. Det kan anspore til, at man får lyst til at lære mere. 

Materialerne  8

Følgende materialer er der indtil videre i MMG. Jeg bruger de amerikanske titler, da jeg ikke ved af, at 
der er lavet standardiserede danske navne dertil. 

Alphabet cards: 7 kort, hver med et af tonenavnene. A – B – C – D – E – F – G 

Do re mi cards: Samme system som de førnævnte kort - nu er det blot med solmisationsstavelserne 
påtrykt. Do – Re – Mi – Fa – So – La – Ti. Hver solmisationsstavelse har sin egen farve. Do er fx rød. 

 Side viii i bogen Music Mind Games7

 Se billeder af de forskellige materialer i bilagene.8
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Jeg har arbejdet med disse kort sammen med 4-årige børn. De kan endnu ikke læse stavelsen, men så 
husker de farven i stedet for. 

Blue Jello cards: Forskellige rytmekort, hvor der er skrevet diverse blandinger af rytmer ud fra hendes 
system med stavelser til forskellige nodeværdier og rytmer. En 4.-dels node hedder fx Blue. Hver 
nodeværdi eller rytme har også et håndtegn tilknyttet. Bevægelsen til Blue er, at man peger fremad 
med pegefingeren. 

Rhythm playing cards: Kort, der fungerer på samme måde som et almindeligt kortspil. Der er 13 
forskellige kort som i et kortspil – det er blot med nodeværdier og pauser påtrykt i stedet for. 

Grand staff cards: Kort, hvor der på hvert enkelt er afbilledet en node i enten G-nøglen eller F-nøglen. 

Tempo cards: Som titlen antyder, er det kort med musikalske tempobetegnelser. Der er 11 forskellige 
fra Largo til Prestissimo. 

Music symbol cards: Kort, hvor der er tegnet et musiksymbol på hvert. Det var være cres./decres. eller 
tegnet for en fermat. 

Staff slate: En plade i A3-størrelse, hvor der på den ene side er 5 nodelinjer uden nøgle, og på den 
anden side er nodesystem med G-nøgle og F-nøgle. 

Clefs, ledger lines, accidentals: Gennemsigtige små plastikstykker, der bruges sammen med Staff slate. 
Forskellige nøgler, bilinjer og fortegn. 

Magic notes/magic wand: Brikker og ”oprydderpind”. Det samme man bruger, når man går til banko. 

Blue jello puzzle:   Diverse brikker i et blødt materiale, som man kan bygge diverse rytmer med. 

Blue jello words cards: Kort, hvor der på den ene side er en nodeværdi/rytme. På den anden side er 
der skrevet navnet plus en illustration. Fx rytmen cucumber og en tegning af en agurk. 

Melodic bingo cards: Bingoplade der er inddelt i 9 felter. I hvert felt er der en melodisk frase på 7 
noder. 

Rhythm bingo cards: Bingoplade der er inddelt i 9 felter. I hvert felt er der en sammensat rytme på 
samme måde som på blue jello cards. 

Paper pianos: Billede af tangenter der spænder over 2 ½ oktav. Michiko er jo klaverlærer. 

Spillene som jeg har valgt at demonstrere 
Jeg har optaget min brug af spillene vha. nogle af børnene, som jeg underviser. I korene har børnene 
på skift været kamerafører, så optagelsen bliver lidt spændende nogle gange, men jeg håber, det kan 
give et indtryk af, hvordan jeg bruger MMG i min undervisning. Jeg har ikke deciderede teoritimer, i 
stedet ligger jeg 10 - 15 min teorileg ind midtvejs i en korprøve. Så kan hjernerne lige beskæftige sig 
med noget andet i et stykke tid, og vi er så parat til at synge videre bagefter. Legene står beskrevet i 
samme rækkefølge, som de bliver demonstreret på den vedlagte DVD. 

Blue Jello Puzzle 
Her er det er forældre/barn hold. Børnene er i alderen 4 til 6 år. Vi er i gang med at lære blue jello 
words. Jeg bygger hver rytme med blue jello puzzle, forklarer dens navn og det tilhørende håndtegn. 
Efter der er introduceret 4 forskellige rytmer hjælper børnene hinanden med at bygge en lang rytme. 

Blue Jello cards 

!  ●  13

!  



Laila Høgild Nielsen 

Her er det børn fra Spirekoret. De er i alderen 6 til 8 år. Vi har arbejdet med kortene et stykke tid, hvor 
vi langsomt er kommet længere fra gang til gang. Nu har de lært alle rytmer og kan læse dem alle uden 
afbrydelse. Der læses i et stabilt tempo, så vi også forsøger at holde en jævn puls. Kortene veksler med 
4, 5 og 6 slag. Det er ikke noget, vi har talt om. Det er for ikke at låse dem fast i 4/4-dels 
fornemmelsen, så de ikke tror, der er andre muligheder. De skiftende taktarter registreres ubevidst, og 
de er ikke klar over, at de veksler. En bedrift som kan give mange voksne sved på panden. 

Blue Jello Dominos 
Her er det Børnekoret som demonstrerer. De er i alderen 9 – 11 år. Dette er et spil, hvor børnene 
virkelig skal samarbejde. Det er som spillet domino, hvor to kort kan lægges sammen, hvis de er ens. 
Der er to sæt blue jello cards i en bunke i den ene side af lokalet. Så tager børnene et kort af gangen og 
ser, om de kan komme af med det ved at lægge det sammen med et af kortene, der allerede er på 
gulvet. Modsat dominobrikker, hvor der kun er to sider man skal forholde sig til, kan børnene lægge 
kort sammen både i enderne og siderne, så der er mange kombinationsmuligheder. 

Fine med Do Re Mi Cards 
Det er Børnekoret. Børnene har hver et sæt Do Re Mi cards. Vi skal bygge et højhus med Do nederst. 
På indtælling fra mig starter vi alle med at bygge. Kortene skal ligges ovenpå hinanden i den rigtige 
rækkefølge. Når det sidste kort er lagt, råber man ”Fine”. Når alle er færdige, tjekker vi, om vi har gjort 
det rigtigt ved at synge skalaen, mens de tilhørende håndtegn laves.  Vi spiller to variationer - med at 
bygge op nedefra og oppefra. 

Face down 
Det er nu Ungdomskoret. De er i alderen 12 – 15 år. Jeg har lavet en strofe fra en melodi, vi synger i 
koret med Do re mi cards. Kortene bliver lagt, så jeg forsøger at indikere lidt om tonespring og 
tonelængde. Jeg synger for og spørger, om de kan gætte, hvilken melodi det er. Så vælger de på skift 
hvilket kort som skal vendes om. Kortet, der er vendt om, skal ikke synges men blot tænkes inde i 
hovedet, mens vi viser solfategnet. Efterhånden som flere og flere kort bliver vendt om, bliver deres 
musikalske hukommelse og indre øre trænet, så vi alle stadig synger i den samme toneart, selv om vi 
har ”muted” nogle af tonerne. Vi bliver ved, indtil alle kort er vendt om. 

Alphabet cards 
Igen er det Spirekoret. Vi spiller tre forskellige spil, som alle gør, at der bliver trænet rækkefølgen af 
tonenavnene. 

Først endnu en omgang ”Fine”. Når alle er færdige, tjekker vi, om vi har gjort det rigtigt ved at læse 
rækkefølgen af kortene højt. 

 ”Fix the order” Jeg lægger kortene op på en vandret række fra A til G. Et klap fortæller børnene, at de 
skal lukke øjnene. Så bytter jeg rundt på nogle af kortene, så rækkefølgen fx er B – C – F – G – E – A – 
D. To klap og børnene åbner øjnene igen. De skiftes til at bytte rundt på to kort, indtil alle kort er på 
den rette plads igen. 

”What’s missing”  - minder meget om ”Fix the order”. Her fjerner jeg dog et af kortene, og skubber de 
resterende kort sammen, så de ikke umiddelbart kan se, hvor der mangler et.  

Hvor bor noderne? 
Det er Spirekoret. Hvert barn har en staff slate, et sæt alphabet cards og magic notes. Vi bruger den 
side af staff plate med et nodesystem på. Først skal vi have placeret G-nøglen rigtigt. Så placerer vi en 
magic note på linjen, som G-nøglen omkredser. Det er tonen ”G”. Vi finder nu alfabetkortet med dette 
bogstav på og ligger nedenunder tonen. På denne måde finder vi de resterende toner – deres placering 
i nodesystemet og det tilhørende alfabetkort. 

!  ●  14

!  



Laila Høgild Nielsen 

These 5 C´s 
Det er Børnekoret. Hvert barn har en staff plate, clefs, ledger lines samt magic notes. På staff plate 
bruger vi siden med 2 nodesystemer. Først finder vi G-nøglen og F-nøglen. Så skal vi have fundet 5 ”C” 
toner. Vi starter med at finde nøglehuls C - den får en rød farve. Så finder vi henholdsvis oktaven over 
og under. De to får farven lyserød. Til sidst finder vi oktaven over og under disse toner, og de får farven 
lilla. Det er for, at børnene nemmere kan opdage symmetrien, at farverne er lagt i dette system. Vi har 
nu fået fundet alle 5 C’er. Så blander vi vores ledger lines og magic notes sammen og spiller Fine med 
dem. Så skal de få lagt de 5 C’er på deres rigtige pladser igen. 

Rhythm Bingo 
Her er det Børnekoret, som demonstrerer.Hvert barn har en rhythm bingo plade samt nogle magic 
notes. Der er nogle forholdsvis nye børn i gruppen, så her spiller vi på den måde, at de finder enkelte 
rytmer på deres plade fx alle blue-noder og dækker dem med en magic note. Jeg viser de forskellige 
rytmer med blue jello words card. Så kan de nye børn, der ikke rigtig kender rytmernes verbale kode 
sammenligne billedet, jeg viser, med dem på deres plade. Vi spiller, indtil alle har fået bingo. 

Chance match 
Det er Spirekoret. Hvert barn har 5 nodekort – 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 og 1/16 samt de tilsvarende pauser.  
Nodekortene lægges med billedsiden opad i rækkefølge. Pausekortene blandes og lægges så ud under 
nodekortene. Hvis et nodekort og pausekort har samme værdi, får de en ”mønt”. De pauser der ikke 
passede, samler man sammen igen og blander på ny og lægger ud. Man bliver ved, indtil alle kort 
matcher sammen to og to. 

War 
Det er Ungdomskoret. Så skal der spilles det klassiske kortspil ”Krig” med rhythm playing cards. Det 
er ikke alle, der har lige meget styr på, hvilke nodeværdier der er mest værd, så jeg lægger først et 
kortsæt op med det mindste kort først, som for tildelt en magic note og så videre efter størrelse, indtil 
det største kort som får 16 magic notes. Denne opstilling bliver liggende midt på gulvet, så de hurtigt 
kan kigge på den, hvis de er i tvivl om, hvem der har vundet stikket.   

Five hiding 
Det er Ungdomskoret. Endnu et kortspil med rhythm playing cards. Hvor vi i spillet krig gerne ville 
have kortene med de høje værdier, skal man nu samle på kort med en lav værdi. Hver spiller har 5 kort 
foran sig liggende med billedsiden nedad. Man trækker et kort fra bunken, og hvis det er et kort, man 
gerne vil have, bytter man det ud med kortet yderst til venstre. Når man mener, man har 5 gode kort, 
slå man to gange på låret og siger ”Five hiding”. Så har modstanderen et sidste træk. Dernæst vender 
man kortene om. De får magic notes alt efter deres værdi, og den der har færrest magic notes har 
vundet spillet. 

Sammenfatning 
Jeg håber at dvd’en giver et godt indtryk af, at børnene er optagede af de forskellige lege. Det ser ikke 
kedeligt ud at lære musikteori. Men hvorfor er det så effektiv? 

Comenius skrev, at man skulle lære gennem sanserne, og dette krav opfylder MMG til fulde, både 
synssansen, høresansen og følesansen er som regel alle engageret på en gang.  

Dewey har slagordet ”Learning by doing”. Når de 4 -6 årige selv bygger en lang rytme ved at 
sammensætte dem ved hjælp af  blue jello puzzle, lærer de om rytmer ved selv at bygge dem. Og netop 
ved at skulle bygge dem, for de også forståelse for rytmernes enkeltdele, og hvordan en lang stang fx er 
rytmen ”Blue”. Hvis man så vælger at lægge en ring ved, er det så blevet til ”Two-oo”. Og hvis to lange 
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bygges sammen med en kort, har du pludselig rytmen ”jello”. Det må være essensen af Bruners 
læresætning ”Knowing how something is put together is worth a thousand facts about it”. 

Hvis man ser på det ud fra Piagets erkendelsesteori, så kan blue jello cards være et godt eksempel. Her 
tager barnet en ny rytme ind, den bliver prøvet af på forskellige måder, og når den er kommet under 
huden, har barnet fået udvidet sin forståelse og bliver nysgerrig efter at få en ny rytme til at udvide sit 
rytmebibliotek med. 

 Ifølge Vygotsky er især socialisering med andre og sproget vigtige for ens egen kognitive udvikling. 
Det kan MMG også tilbyde. Socialisering med andre en tydeligt i spillet ”Dominos”, hvor de er en stor 
gruppe, som i fællesskab skal løse en opgave. Her bliver de nødt til at give plads til hinanden, lytte til 
hinanden og hjælpe hinanden, hvis en fx ikke kan få placeret et kort, så må en anden hjælpende træde 
til, for ellers kan opgave ikke løses. Sproget bruges meget tydeligt som en hjælpende hånd, når der 
arbejdes med rytmer. Rytmen bliver ikke klappet, nej,  til hver enkel rytme er der tilknyttet et ord, som 
siges højt, hver gang rytmen bruges. 

Vygotsky taler også om zonen for nærmeste udvikling – det som et barn kan lære gennem vejledning 
fra en mere kompetent person eller fra et andet barn. Denne interaktion mellem to børn sker ofte i 
MMG. De er hurtige til lige at hjælpe sidemanden, hvis de opfanger, at vedkommende ikke er helt med 
– noget de begge har glæde af i hver deres udvikling.  

Vygotsky skelner mellem synlig modenhed og ubevidst modenhed. Den synlige modenhed er, når 
barnet har nået den rette alder til at lære en bestemt kompetence. Den ubevidste modenhed er så et 
tidsrum inden, og det er her, Vygotsky mener, den gode indlæring foregår. Så man skal sætte ind med 
læring indenfor et område, inden barnet er synligt moden til det. Så for at kunne vide, hvornår man 
skal sætte ind, kan man se på Hargreaves oversigt over et barns musikalske udvikling . Her beskriver 9

hvert trin, hvad barnet er modent til at kunne. 

Alder: 

Forster  Reagerer på lyd 

1 – 2 år Laver spontant musik 

2 – 3 Gentager hørte melodistumper. 

 Synger med kontur 

3 -4  Fornemmer melodiens struktur 

 Kan udvikle absolut gehør hvis det lærer at spille på et instrument 

4 – 5 Kan adskille tonehøjder og fornemme intervaller. 

 Kan banke simple rytmer 

5 -6  Forstår kraftig / svag 

6 – 7 Synge mere rent 

 Tonal musik opfattes bedre end atonal 

7 – 8 Forstår konsonans / dissonans 

 Listen er som den står i bogen ”Musikalsk Odyssé”9
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8 – 10  Rytmiske færdigheder tiltager. 

 Hukommelse for melodi øges. 

10 – 12 Får etableret en forståelse for harmoni 

12 -  Øget kognitiv og emotionel respons 

Når barnet er 8 – 10 tiltager de rytmiske færdigheder. For at blive stærk rytmisk skal der altså øves 
tidligere end denne alder. Med blue jello cards, som Spirekoret læser, kan de afkode rytmer, som i 
sværhedsgrad er langt over deres modenhed. Vi siger rytmer, som jeg sjældent selv er stødt på. Kimen 
er lagt til meget nemmere at kunne forstå rytmerne senere, når den musik de selv lærer at synge bliver 
mere kompleks.  

Er det Gardner og de mange intelligenser vi betragter det ud fra, er det noget nær et pletskud. Gardner 
siger, vi alle har de 7 intelligenser, deres indbyrdes størrelse varierer blot. For at ramme vores elever 
bedst muligt skal flere intelligenser være i spil, og det gør MMG brug af. 

Sproglig intelligens: Sproget bliver brugt det meste af tiden – særligt med alle betegnelserne for 
nodeværdier og sammensatte rytmer. 

Logisk-matematisk intelligens: I alle spillene, hvor der bruges rhythm playing cards, bruges denne. De 
skal kunne gennemskue kortenes indbyrdes størrelsesforhold, hvert korts specifikke værdi og regne 
point sammen. 

Visual.rumlig intelligens: I spillet ”Dominos” skal de kunne overskue rummet uden at gå ind i andre, 
når alle går til og fra bunken med kortene og ud midt på gulvet. Spillefladen breder sig også over et 
stort areal, som de skal kunne overskue. 

Kropslig intelligens: Læring gennem det kinæstetiske bliver især tydeligt i håndtegnene, der bruges i 
blue jello words og til solmisation. 

Musisk-rytmisk intelligens: Denne intelligens gennemsyrer hele MMG universet, særligt når der 
synges ved hjælp af solmisation eller læses rytmer med blue jello. 

Social intelligens: Der er social interakionen i mange af spillene. I kortspillene i små 2 – 3 mands 
grupper, og i spillet ”Dominos” er det en stor gruppe man navigerer i. 

Så MMG rammer rigtig bredt, når det ses ud fra de mange intelligenser.  

MMG lærer eleven musikkens symbolsprog, som ifølge Gardner gør lagring og bearbejdning lettere. Så 
MMG sikrer, at eleven får en god allround læring af musikteoriens fagområde, fordi mange 
intelligensmoduler bliver brugt gennem de forskelligartede spil. 

MMG bruger også flere tilgange til læring, som igen er med til at sikre, at mange får meget ud af 
undervisningen. I kortspillene med rhythm playing cards bruges den logisk-kvantitative tilgang. Den 
”grundlagsmæssige” tilgang er stærkt repræsenteret, for det er begreber i musikken, der arbejdes med 
at lære. Den æstetiske tilgang benyttes fx i spillet ”These 5 C´s”, hvor farver og symmetri er en 
overskrift. Generelt er materialerne meget æstetisk udviklet med fokus på farver og mønstre. Og 
gennem den eksperimentelle tilgang læres det også meget. Eleven har selv fingrene i ”musikken”. Der 
bygges rytmer og lægges noder. 

MMGs læringsrum er også noget helt andet, end den der typisk bruges. Gardner mener selv, at 
mesterlæren og børnemuseernes eksperimenter er at foretrække. Og begge begreber kan sættes 
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sammen med MMG. Underviseren i MMG vil højst sandsynligt selv dyrke fagområdet i praksis, og 
med MMG er viden noget, man gør i stedet for noget, der står i en bog. 

Knud Illeris skriver om læring. Nogle af de gennemgående temaer i indlæringsforståelsen, som han 
beskriver, kan også hæftes på MMG. To af disse temaer er: 

- En øget forståelse af at det er den lærende, der selv opbygger sine videns- og 
forståelsesmønstre ud fra sine erfaringer 

- En øget forståelse af at læring samtidig er en socialt betinget proces der foregår i samspil med 
andre  10

Og til sidst kan man også anskue MMG ud fra dens legende element. Sven-Erik Holgersen skriver bl.a., 
at ”det er netop i legen, vi har frihed til at erobre nyt land” . Holgersen forklarer, at hvis en 11

musiksituation skal foregå som en leg, skal både underviseren og eleverne opfatte sig selv som 
ligeværdige i en proces. Det er vigtigt, at underviseren betragter sig selv som en del af legen. Som 
underviser i MMG sidder man på gulvet sammen med eleverne. Man er med i deres kreds og spiller 
ofte med i legene på samme måde, som de selv gør.  

Holgersen siger også, at underviserens personlige engagement i formidlingen har afgørende betydning 
for, hvad eleverne tilegner sig og ikke mindst, hvordan denne tilegnelse foregår. Jeg tror, det er svært 
ikke at være en engageret underviser i MMG, for er der ikke et legebarn gemt i os voksne? Jeg bliver i 
hvert fald selv grebet af stemningen og elevernes entusiasme, når jeg underviser i MMG. Jeg er mindst 
lige så villig til legen, som eleverne er. 

Konklusion 
Jeg mener, at der er rigtig mange forklaringer på, hvorfor MMG er et godt undervisningssystem, og 
håber jeg har argumenteret derfor. Jeg vil i hvert fald vedblive med at bruge MMG, så musikteori ikke 
opfattes som noget tørt og kedeligt, men derimod som noget eleverne ser frem. Gennem MMG læres 
musikteori som en leg, og det bliver en kompetence, som eleverne kan bruge i alle deres musiske 
aktiviteter. 

Til slut et kinesisk ordsprog som i al sin enkelhed beskriver essensen af Music Mind Games: 

  Jeg hører – og jeg glemmer 

  Jeg ser – og jeg husker 

  Jeg gør – og jeg forstår   

 Fra 1. kap i bogen ”Tekster om læring”10

 Fra artikel ”Musik og leg” af Sven-Erik Holgersen11
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Hjemmeside 
www.musicmindgames.com 

Music mind games materialer 
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Blue Jello words, drawings and hand signs 
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