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Motivation 
Music Mind Games (MMG) er et materiale og en metode, der er kommet fra USA til 

Danmark indenfor de senere år og efterhånden også ind i folkeskolens 

musikundervisning. Materialet, som er udviklet af Michiko Yurko1,  tilbyder læring 

(mind) i musik (music) via spil og leg (games). Materialet adskiller sig fra mange 

andre lærebogsmaterialer, idet det kun omhandler undervisning i musikteori og 

hørelære. Det kan bruges helt nede fra børnehaveniveau og op til voksne/ 

talentelever. I min kommune er vi gået sammen med Kulturskolen og har søgt 

fondsmidler til efteruddannelse og har derefter uddannet alle musiklærere i Unit 1 og 

Unit 2 i Music Mind Games. Men hvilken pædagogik og hvilket dannelsessyn ligger 

der egentlig bag dette materiale og metode og hvordan kan det bruges som “det 

teoretiske indslag” i folkeskolens musikundervisning? Det er spørgsmålet, som jeg vil 

undersøge i denne opgave. 

 
Problemstilling 
Hvordan kan jeg ved hjælp af Music Mind Games opkvalificere det faglige indhold i 

musikundervisningen, således at eleverne opnår større “forudsætninger for livslang 

og aktiv deltagelse i musiklivet”, som det er formuleret i fagformålet for musik?  

 
Teoretisk afsnit 
Hvilken rolle skal musikfaget spille i folkeskolen i dag? Hvorledes skal det danne 

eleverne? Hvad er musikfagets HVAD, HVORHEN og HVORFOR? Disse didaktiske 

spørgsmål er relevante at stille, og der kan gives mange svar, alt efter hvem man 

spørger. Musik har altid været et fag i skolen og er blevet kaldt mange ting gennem 

tiden bl.a. et æstetisk fag, et praktisk fag, et musisk fag og et kunstfag, men er det 

ikke også et “fagligt” fag og skal eleverne ikke også lære noget i musik? Jeg vil i det 

følgende afsnit belyse dannelsesbegrebet - beskrevet af Frede V. Nielsen, og sætte 

det i perspektiv til musikfaget og herunder MMG. Jeg vil også se på musikfaget i 

forhold til forskellige elevtyper og undervisningsdifferentiering. 

 
Dannelse 
I forhold til dannelse i skolen er der to overordnede retninger indenfor 

dannelsesteorier, nemlig den materiale - og den formale dannelse, kategoriseret af 

W. Klafki. Groft sagt står den materiale dannelse for at danne eleverne til musik og 

den formale dannelse for at danne eleverne gennem musik. De er hver inddelt i to 

 
1  Amerikansk musiklærer med speciale i Suzuki klaverundervisning 
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(se figur 1). Material dannelse er inddelt i Dannelsesteoretisk objektivisme og 

“Klassisk” dannelse. Jeg vil her fokusere på den første.  

 

Figur 1 

 

Denne retning er produkt- og 

videnskabsorienteret og den 

anser det for vigtigt, at “bringe 

kulturens objektive indhold ind i 

undervisningen” (Nielsen, 

1994).  Eleverne skal således 

dannes ved at optage det 

objektive indhold.  

For musikfagets vedkommende 

kan der her være tale om 

elementær musiklære, dvs. en række elementer, som udgør fagets grundstof. Det 

kan fx være interval-, skala- og dur/mol akkordlære samt notation. 

 

Modsætningen til den materiale er den formale dannelse, som er procesorienteret. I 

den formale dannelse ses det objektive indhold ikke som et mål, men som middel til 

at forme og danne egenskaber hos barnet. Der er også to retninger inden for denne - 

den funktionelle og den metodiske. Inden for den funktionelle dannelse siger W. 

Klafki: “Det væsentlige ved dannelsen er ikke optagelse og tilegnelse af indhold, 

men formning, udvikling, modning af legemlige, sjælelige og åndelige kræfter” 

(Nielsen, 1994). Den metodiske dannelse har som mål, at eleven skal lære at 

anvende nogle metoder og værktøjer, som kan gavne senere i forhold til at tilegne 

sig indhold.  Studerer man fagformål for faget, ser man både den materiale - og den 

formale dannelse repræsenteret. 

 

Ifølge W Klafki er dannelse ikke et spørgsmål om enten/ eller, men tværtimod om “et 

hele”. Han kom med et nyt begreb, nemlig den kategoriale dannelse, hvilken han 

beskrev som en “dobbeltsidig åbning”; en syntese mellem den objektive verden og 

det subjektive menneske. 

 
Ars og scientia 
Musik er et fag, der rummer både ars (det kunstnerisk/ praksisbetonede) og scientia 

(det videnskabsbetonede). Med det begrænsede timetal, der er til musik, kan det let 

blive fagets scientia, dvs. det mere teoretiske, der vælges fra, fordi tiden er knap og 

stoffet er svært. Man prioriterer måske at lægge vægten på de kompetenceområder, 
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som har med musikudøvelse og musikalsk skaben og g(l)emmer musikforståelsen. 

Men jeg mener det bør gå hånd i hånd. 

 
Bag om Music Mind Games 
MMG behandler som før nævnt de grundlæggende byggesten indenfor musikteori og 

hørelære. Kernen i materialet er således “grundstoffet” i musik. Dette er inddelt i 9 

hovedområder, som hver er bygget op som et progressivt forløb og ser man isoleret 

på dette indhold, kan der argumenteres for, at det baserer sig på material dannelse, 

nærmere bestemt dannelsesteoretisk objektivisme.   .  

De pædagogiske tanker bag MMG-systemet, viser dog også noget andet. Jeg kan 

se tydelige tegn på den formale dannelse, som har eleven i centrum frem for stoffet. 

For det første er pædagogikken baseret på den anerkendende pædagogik, hvilket er 

formuleret i de 16 “hjørnesten”2 man møder indledningsvis i materialet (se bilag 1 og 

2) og som gennemsyrer lærervejledningen til alle spil/aktiviteter.  

For det andet kommer Michiko Yurko med den påstand, at eleverne udover at 

udvikle færdigheder til at forstå musikteori og blive alsidige musikudøvere, bla. også 

vil lære flg.: 

- at følge anvisninger 

- udvikle en hurtig og sikker hukommelse 

- lære at observere og fokusere på detaljer 

- udvikle samarbejdsfærdigheder, der ikke er konkurrencebetonede 

- at udvikle respekt for deres lærer og deres kammerater 

(Yurko, 2015) 

Aktiviteterne i MMG kan således også være et middel til elevens personlige og 

sociale udvikling, altså funktionel dannelse.  

For det tredje er hele ideen med at bruge MMG ikke at lære teorien for teoriens 

skyld, men for via spil og leg at give eleverne nogle redskaber, således at de bliver i 

stand til på egen hånd at skabe, forstå og udøve musik. Det er “hjælp-til-selvhjælp” 

og her ligger det i tråd med den metodiske dannelse.  

 
Musikalitet og differentiering 
Undervisningsdifferentiering har siden 1993 været lovbestemt i folkeskolen. I de 

didaktiske overvejelser for musikundervisning skal der derfor, ud over fagets indhold 

og mål, først og fremmest tages hensyn til elevernes forudsætning og potentialer. 

Danmarks Pædagogiske Institut har flg. definition på undervisningsdifferentiering: 

“Undervisningsdifferentiering er et princip for undervisning, der bygger på 

samarbejde. Her indgår elevernes forskellige forudsætninger, potentialer, behov og 

motiver med henblik på at tilgodese såvel individuelle som fælles mål” (Dahlbæk, 

 
2  her i en dansk oversættelse ved Music Mind Games Teacher Trainers Inge Brink Nielsen, 
Gitte Chren og Carsten Viuf 
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2012). Jo bedre man kender sine elever, jo lettere er det at differentiere. Der er fx 

også forskellige måder at være musikalsk på. Jens Stig Olsen har i en artikel 

beskrevet forskellige subintelligenser indenfor musikalitet (Olsen, 2013). Teorien bag 

stammer fra Howard Gardners teori om de mange intelligenser. Kendskabet til disse 

subintelligenser, kan kvalificere musiklæreren til at tilrettelægge sin undervisning, så 

det giver mest mulig læring for den enkelte elev. Nogle elever er meget ekspressive 

og lærer ved at agere sammen med andre, mens andre lærer ved at lytte. Dette kan 

man som lærer tage højde for ved at differentiere i sit valg af materialer, metoder og 

arbejdsformer.   

Sammenfatning 
Musikfaget i skolen er et almendannende fag, som rummer mange aspekter. Det 

indeholder en kunstnerisk -, en håndværksmæssig -, og en videnskabsorienteret 

side og det er færdigheds- og vidensmålene, der bestemmer vægtningen af disse 

områder. Det kræver stor faglig og didaktisk indsigt hos musiklæreren at 

tilrettelægge en undervisning, der giver forskellige tilgange til musikken og dermed 

tilgodeser alle elevers forudsætninger og potentiale. 

 
Metode 
Jeg har valgt at beskrive et forløb med sammenspil i en 6. klasse, som berører både 

musikudøvelse og musikforståelse.  
De færdigheds- og vidensmål jeg har udvalgt er flg.: 

 

Sangteknik 

Eleven kan synge i mikrofon 

Eleven har viden om mikrofonsang 

Spil 

Eleven kan anvende notation og gehør i musikanvendelse 

Eleven har viden om notation og gehør 

Analyse 

Eleven kan udpege og navngive grundelementer i opbygningen af musikstykker 

Eleven har viden om tema og motiv 

 

Læringsmålene er desuden: 

- at eleverne skal opleve glæden ved at udtrykke sig musikalsk, med de 

kompetencer og niveau de hver især har. Alle skal føle, at de bidrager til det 

fælles ”produkt”. 

- at eleverne oplever, at kunne bruge byggestenene fra MMG i praksis 

 

Eftersom det er 6. klasse, vil eleverne have fået et godt kendskab til de forskellige 

aktiviteter i MMG, idet klassen har været vant til at arbejde med det siden 

indskolingsårene. De har via materialet lært mange ord og begreber indenfor 

musikteori at kende og de har fået redskaber med i bagagen. Hver dobbeltlektion 
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starter og slutter i rundkreds, ofte med en fællessang eller en kendt aktivitet fra MMG 

(som repetition eller evaluering) og indeholder af og til et nyt spil (som indlæring). 

Klassen, som er på 25 elever, har spillet sammenspil før, men ikke alle har prøvet de 

elektriske instrumenter. Forløbet bygger på nummeret “Kom med mig, min ven” af 

Anders Boysen fra materialet “Sammenpil med QR-koder 2” af Ken Dolva og Peter 

Mikkelsen (bilag 3-10). Det er tænkt til at vare 4 uger med dobbeltlektion, dvs. 8 

timer. Det er programmet for uge 4 (punkt 10-13) som jeg vil demonstrere til prøven. 

Sammenspillet skal fungere som en blanding af formel læringspraksis, idet jeg som 

lærer styrer forløbet, og uformel læring, hvor eleverne lærer af youtubevideoer og 

hinanden. Der vil typisk være mere en elev på hvert instrument, så man har en 

øvemakker. Jeg har på forhånd sorteret i videoerne, således at det ikke er alle 

videoer eleverne skal bruge. Nogle rytmer forenkler jeg og lader eleverne bruge 

materialer fra MMG eller rytmesprog som støtte i stedet. 

 
Forløb 
uge 1-3: Sammenspilsforløbet indledes 

1. Eleverne lærer sangen. Jeg spiller guitar eller klaver, mens sangen læres.  

2. Eleverne præsenteres for målene for forløbet. Eleverne kan komme med 

forslag til andre mål. 

3. Vi undersøger kompositionen, mens nummeret høres på youtube.  

4. Gruppearbejde om form, dynamik, melodi, instrumenter, melodi/figur 

5. Samtale om genren Salsa og de instrumenter, der typisk bruges 

6. Fælles puls- og rytmeøvelser 

7. Fælles MMG-spil om tertser og treklange 

8. Eleverne vælger sig ind på instrumenter og sang. Der gives fælles instruktion 

via smartboard i brug af QR-koder til individuel øvning.  

9. Opdeling i øvegrupper: sang, rytmegruppe, melodiinstrumenter. Øvning 

individuelt eller i mindre grupper ud fra egen mobil/ i-pad eller pc 

 

Uge 4: Gradvis opbygning af nummeret efter “lagkageprincippet”, 

Formen og akkorderne er skrevet på tavlen som støtte for hukommelsen. Der bruges 

ligeledes “blue-jello billedkort” rytmekort og andre materialer fra MMG til hjælp. 

 

10. Vi repeterer rytmegruppens rytmer, mens tangentinstrumenter, bas og sang 

fortsat øver individuelt. Først med ”blue-jello billedkort”, klap og ord, derefter med 

rytmeinstrumenter.  

11. Strings, keyboards og klaver sættes på.  Vi øver først B-stk, dvs. omkvæd  

12. bassen og trommesættet sættes på  

13. instrumenter og sang sættes sammen.  

Som ekstra lag til sangen, vil jeg prøve at motivere en af sangerne til at improvisere i 

introen samt hen over de “tomme” huller i omkvædet, når det synges efter 4. vers. 
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Improvisationen kan enten være vokalt eller med kazoo, som et “call and response” 

til omkvædets tekst. 

 

Når alle har fornemmelse for at spille sammen i B-stk., går vi til A-stk, dvs. vers + 

bro. Her bruges de samme akkorder, men de skifter på en anden måde. Til sidst 

spilles nummeret efter den rigtige form.  
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Links: 

Fælles Mål for faget 

musik:http://www.emu.dk/sites/default/files/Musik%20-%20januar%202016.pdf  

 

Læseplan for faget musik: 

http://www.emu.dk/sites/default/files/L%C3%A6seplan%20for%20faget%20musik.pdf 

 

Vejledning for faget musik: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-musik 

 

Sammenspil med QR koder 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ntJ17murrY&list=PLO5QjsfshvDInO4F2NPSOiDE7Wkb

_qfDZ 

 

Music Mind Games: https://www.musicmindgames.com/ 

 

Music Mind Games Læseplan for Aalborg Kommune: www.aalborgkulturskole.dk 

Music Mind Games Danmark: 

https://www.facebook.com/MusicMindGamesDanmark/?fref=ts 
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Bilagsoversigt 
 

Bilag 1: Music Mind Games “Hjørnesten - til lærerne” 

Bilag 2: Music Mind Games ”Hjørnesten – til eleverne” 

Bilag 3-10: Sammenspil med QR-koder 2. Arrangement til ”Kom med mig, min ven” 

 


