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Se filmen om projektet på: 
https://www.youtube.com/watch?v=F9dVbl0bFFY&feature=youtu.be 
 
 
I foråret 2014 gennemfører 34 kommuner og 75 skoler en række udviklingsprojekter om længere 
og mere varierede skoledage. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) bistår skolerne og kommunerne 
i dette arbejde ved at styrke sammenhængen mellem mål og indsatser i de enkelte projekter, samt 
ved at støtte skolerne og kommunerne i den afsluttende evaluering. 
 
I dette hæfte præsenterer EVA en skabelon, som de deltagende skoler og kommuner skal 
anvende til at samle op på erfaringerne fra de enkelte projekter.  
 
Skabelonen består af 4 dele: 

- i 1. del beskrives de aktiviteter, som er gennemført i projektperioden 
- i 2. del beskrives de resultater, der er opnået i projektperioden samt årsagerne hertil  

Evaluering af udviklingsprojektet  

Sang og bevægelse som en del af  den 

længere og mere varierede skoledag 
 

 
Kommune: Herning Kommune (projektholder), Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Involverede skoler i projektet: Den Jyske Sangskole (projektleder), 
Vorgod-Barde Skole, Vildbjerg Skole, Ikast Vestre Skole, Isenvad Skole. 

Evalueringsrapporten er udarbejdet af:  Projektleder Heidi Kudahl, Den Jyske Sangskole 
                             

    
Tegning Maja 2. klasse 

https://www.youtube.com/watch?v=F9dVbl0bFFY&feature=youtu.be
mailto:heidi@denjyskesangskole.dk
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- i 3. del videregives gode råd til andre skoler, som vil arbejde med lignende projekter 
- i 4. del redegøres for de data, der har været anvendt i evalueringen 

 
Når I udarbejder denne afsluttende evaluering, er det vigtigt, at I er konkrete i jeres beskrivelser. 
Brug meget gerne eksempler, så andre kommuner/skoler kan få indsigt i jeres arbejde. 
Evalueringsrapporterne fra de enkelte projekter vil efterfølgende blive offentliggjort på 
Undervisningsministeriets hjemmeside som inspiration til andre skoler og kommuner. 
 
Denne skabelon skal udfyldes for de projekter, som Undervisningsministeriet har givet midler til. 
Den udfyldte skabelon skal senest d. 16. maj sendes til EVA, som på baggrund af evalueringerne 
af de enkelte projekter vil udarbejde en tværgående analyse, der videreformidler erfaringerne fra 
projekterne. 
 
 
God arbejdslyst. 
Danmarks Evalueringsinstitut 
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1. a  Beskriv de aktiviteter, I har gennemført 
 
Forberedelse 

1. Fastlæggelse af fælles faglige mål; musikalske, personlige og sociale i en fælles proces 
mellem skolernes musiklærere og projektlederen. 

 
Målene er:  
 

x Faglige mål 
Eleverne skal kunne genkende og vise: puls som forskelligt fra rytme 
Eleverne skal kunne genkende og vise: høje og dybe toner 
Elevernes skal kunne genkende og vise: piano, mezzoforte og forte 
 

x Sociale mål 
Eleverne skal opnå større erkendelse af eget læringspotentiale (øget selvtillid) (”når vi øver 
os, bliver vi bedre”) 
Eleverne skal forbedre deres evne og lyst til at samarbejde i klassen (kendetegn: gensidig 
hjælp uden voksen organisering, parathed og ansvarstagen) 
 

Vi er tillige opmærksomme på: 
 

x Øget fokus og koncentration også ud over sang og bevægelsesundervisningen (vurdering 
fra elevernes egne musiklærere samt klasselærere)  

 
 
 
 

 

1. Gennemførte aktiviteter – Sang og bevægelse 

som en del af den længere og mere varierede 

skoledag. 

 
 

 

              
Tegning Alberte 2. klasse 
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2. Etablering af mini-teams (skolens egen musiklærer + juniorkonsulent fra DJS) – som en 
del af den fælles forberedelse 
 

3. Udarbejdelse af fælles undervisningsmateriale; repertoire, struktur for timen og 
piktogrammer (opstillinger i klassen).  

 
Faste pladser: Eleverne har en fast opstilling i rummet (uden stole), som de kender og 
vender tilbage til. 
 

”Vi har sang og bevægelse hver dag i 40 dage fra kl. 11.00 - -11.20 når en fra 1. 
klasse kommer skal vi op i 1. klasse. 1. klasse står i en rund krans. Vi står 1. klassse 
2. klasse for vi holder nemlig sang og bevægelse sammen med 1. klasse” 

Kathrine 2. klasse 
 
Piktogrammer: Laminerede A3 ark med hhv. en og tre cirkler, en hestesko og opstilling 
spredt over gulvet i par.  
De første gange eleverne ser piktogrammerne, ”gætter” de, hvad de betyder, og bevæger 
sig fra opstilling A – B, mens læreren f.eks. tæller til 8. Eleverne hjælper hinanden med at 
komme på plads – opgaven er først løst, når alle har en plads, og opstillingen er jævn og 
pæn. Gentages flere gange i de første lektioner, derefter er piktogrammerne en del af 
klasseledelsen, medhenblik på hurtige overgange og skift – tælletiden sættes gradvist ned. 
 
Solo/tutti: Indstuderingsform hvor én synger for, og alle gentager 
 
Stumsang: Eleverne gør bevægelserne, mens de synger sangen inden i hovedet 
 
Repertoiret/fælles forberedelse: Hver musiklærer bidrager med en-to sange, som passer 
til de overordnede læringsmål. Konsulenterne fra Den Jyske Sangskole supplerer. I alt ca. 
12 sange.  
Der er sat fire timer af til fælles forberedelse, hvor vi på gulvet indstuderer sangene med 
bevægelse og taler om læringsfokus – samt etablerer de miniteams, som skal stå for 
undervisningen på skolerne, og disse planlægger de første lektioner. 

 
Struktur for timen:  

x Goddagsang (kendt)  
x evt. kropsopvarmning  
x kendt sang  
x ny sang  
x ”hvad har vi lært i dag/hvad skal vi huske?”  
x farvel sang/ritual,  
x elevernes selvevaluering – ”hvor god har jeg været til at arbejde og lære i dag?” – 

indikation med tommelfingeren op – ligeud – ned. 
 
Lærer og konsulent evaluerer sammen lige efter timen og aftaler næste undervisning – se 
evalueringsskemaet vedhæftet. (ca. 5 min). 

 
 

4. Fagligt midtvejsmøde (evaluering, tilretning af koncepter, behov for mere materiale?) En 
skole mangler materiale – alle søger en sang, som kan danne grundlag for klangligt 
arbejde. 
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Implementeringsfasen 
 
Voksen-typer: 
Musiklærer – skolens egen musiklærer eller en pædagog med gode musikfaglige kundskaber. 
Juniorkonsulent – Det var oprindelig målet, at konsulenterne skulle være 
konservatorieuddannede musikpædagoger eller tilsvarende, men det viste sig, at det ikke var 
muligt at skaffe denne type projektdeltagere til det meget spredte skema (tidsmæssigt og 
geografisk) med ganske kort frist. 
Løsningen blev at tilknytte en seniorkonsulent, som sammen med projektlederen har dybe 
musikfaglige kompetencer og stor erfaring såvel musikalsk som i forhold til at arbejde i 
folkeskolen. Her ud over blev fire yngre sangere tilknyttet som juniorkonsulenter. Disse har 
store sangfaglige kompetencer, men begrænset undervisningserfaring. 
Projektlederen har defineret projektet i forhold til ansøgningen. Udvalgt og inviteret de 
deltagende skoler og leder udvikingen af projektet. Ansat juniorkonsulenterne, sparer løbende 
med dem og følger undervisningen ude på skolerne gennem besøg og samtaler. 
Indsamler evalueringsmateriale, udarbejder rapport og anbefalinger og udarbejder regnskabet, 
som dog færdiggøres af en kommunal medarbejder. 
Projektlederen udarbejder også hæftet ”Sang og bevægelse – Sådan kan du gøre”.  
Seniorkonsulenten planlagde sammen med projektlederen forløbet musikalsk og fagligt. 
 
 
Fire skoler har deltaget: 
 
Vorgod-Barde skole – 1. og 2. klasse 39 elever (mindre skole med i alt 165 elever). 
Sang og bevægelsesbånd 11.00-11.20 i 8 uger 
 
Lærerdækning:  
Mandag musiklærer + juniorkonsulent 
Tirsdag musiklærer + klasselærer 
Onsdag to juniorkonsulenter 
torsdag musiklærer + klasselærer 
fredag musiklærer + juniorkonsulent 
 
 
2. klasserne har beskrevet deres oplevelse og læring i små fortællinger med en tegning til. 
 
Eleverne har vist prøver på deres kunnen til fællessamlingerne. 
 
Vildbjerg Skole – 2 1. klasser 42 elever + 2 specialklasseelever, som stødte til (Stor skole 
med 625 elever) 
Tre lektioner pr. uge 12.45-13.30 i 8 uger 
 
Lærerdækning alle dage: én musikunderviser (børnehaveklasseleder) og juniorkonsulent. 
Der har ikke været andre lærere involveret i undervisningen. 
 
Eleverne optrådte med to numre til skolens forårskoncert. 
 
Ikast Vestre skole – 2 0. klasser, 2 1. klasser, 2 2. klasser i alt 140 elever (stor skole 570 
elever) 
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Hver klasse har fået en lektion ekstra.  
 
Lærerdækning: Musiklærer + juniorkonsulent (3 forskellige har været tilknyttet i fast skema) 
 
En del elever har støttepædagoger tilknyttet, som har deltaget i undervisningen, hertil en 
interesseret pædagog fra SFOen som har deltaget i en del af timerne. Den ene 0. klasses 
klasselærer har også deltaget i enkelte af timerne i forbindelse med at musiklæreren var 
sygemeldt. 
 
Isenvad skole – 0., 1. og 2. klasse delt på to hold a hhv. 20 og 22 – hvert hold har fået en 
lektion ekstra pr. uge i 8 uger. I alt 33 elever (lille skole med i alt 125 elever). 
 
Lærerdækning: 
Musiklæreren og en juniorkonsulent.  
En pædagog var med i 14 dage som vikar for musiklæreren – juniorkonsulenten forestod alene 
den faglige undervisning i denne periode. 

 
Efterprojekt 
 
Video: Der er optaget ca. 4 timers undervisning, som bliver klippet sammen til en kort film. 
http://youtu.be/F9dVbl0bFFY 
Undervisningshæfte: De sidste rettigheder bliver indsamlet, og der bliver i juni udgivet et hæfte 
om undervisningsforløbet. 
Afrapportering til EVA: Nærværende rapport baseret på løbende evalueringer/dialog, interview 
med de involverede voksne samt ca. 50 beretninger fra 2. klasses elever. 
Dokumentation og afrapportering: regnskab, afsøgning af konkrete muligheder for fortsættelse 
af projektet  
 
 

1. b  Begrund de aktiviteter, I har gennemført 
o Hvad var anledningen til, at I valgte at sætte netop disse aktiviteter gang?  

 
Den Jyske Sangskole var initiativtager til projektet ud fra et mål om at undersøge, hvordan 
Sangskolens meget velafprøvede og succesfulde metoder ville virke i folkeskolen. Sangskolen har 
samarbejdet med mere end 80 folkeskoler om udvikling af skolernes musikundervisning og 
opkvalificering af musiklærerene, men i dette projekt gik vi skridtet videre og bragte en del af 
sangskolens kultur ud på folkeskolerne. 
 
Den Jyske Sangskole har gennem 15 år drevet en elitær sangskole for mere end 220 elever pr år. 
Sangskolen arbejder med de tre indsatsområder: det kunstneriske, det læringsmæssige og det 
sociale. 
 
Der er optagelsesprøve til Sangskolens kor, som alene baseres på stemmens kvaliteter og på 
vurderingen af elevens musikalitet og lyst til at deltage. Det er således elever med en meget 
varieret baggrund, som går på sangskolen. Sangskolen er i sin metodik meget bevidst om, at her 
mødes vi omkring det, vi er gode til: sangen, og vi har fælles indre og ydre mål: kunsten og 
koncerten. 
 
Denne tilgang til arbejdet med børn og unge (som også findes beskrevet i forskellig 
socialpædagogisk litteratur under betegnelsen ”det fælles tredje”) har vist sig overordentligt 
velegnet ikke alene til at uddanne unge sangere, musikkere og lærer/undervisere i alle 

http://youtu.be/F9dVbl0bFFY
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afskygninger, men også til at støtte børn og unges udvikling til særdeles livsduelige mennesker – 
og i høj grad at reducere betydningen af social arv og økonomisk baggrund, idet alle sangskolens 
elever klarer sig gennem ungdomsuddannelserne og langt de fleste også gennem en 
videregående uddannelse. 
 

o Hvordan adskiller aktiviteterne sig fra det, som I allerede gjorde/gør? 
 
x Fælles forberedelse og løbende evaluering i fællesskab mellem faggrupper, 

konsulenter med dyb musikfaglighed arbejder med eleverne sammen med de mere 
generalistiske lærere. 

x Stor fokus på struktur og genkendelighed 
x Stor fokus på musikfaglige termer og kvalitet 
x Mere undervisning (mellem 45 og 135 min ekstra pr. klasse/uge) med et 

dybdegående fokus på få faglige elementer.  
x Konstant fokus på konkrete små læringsmål og straks-tilbagemeldinger mellem 

undervisere og elever 
x Elevernes egen evaluering efter hver lektion 
x Fælles formaliseret evaluering og fremadrettet planlægning for lærer og konsulent 

umiddelbart efter lektionene (ca. 5 min) 
 
 
 
 
Sæt kryds ved de temaer, som du mener, at projektet primært dækker: 

Den åbne skole x 

Praktisk/musiske fag x 
Anvendelsesorienteret undervisning  
Valgfag  
Motion og bevægelse i undervisningen x 
Fagprofessionelt samarbejde x 
Trivsel og inklusion x 
Lektiehjælp, talentindsatser og faglig fordybelse  
Forældreinddragelse  
Elev-til-elev læring x 

Alle reformens elementer  

Andet: [tilføj tekst]  
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2.a Beskriv hvilke resultater, I har opnået i projektperioden 

o Hvilke forandringer og resultater har I opnået – tænk fx på forandringer i adfærd, 
faglig progression, holdninger, kultur, rammer/strukturer? Det kan både være 
forandringer på elev-, lærer- eller skoleniveau. 

o  
Musikfaglig progression 
Samtlige elever har oplevet en stor musikfaglig progression og giver i deres beretninger udtryk for 
en glæde ved at ”vide hvad de har lært” (fagtermer kombineret med at de kan vise med krop og 
stemme, hvad de forskellige udtryk betyder), dvs. de lægger vægt på, at de har lært ord og 
begreber, og at de har fået nye sanglige og bevægelsesmæssige færdigheder  

 
”Karina og Morten har også lært os hvad Staccato og Legato. Det samme med rytme 
og puls til jeg har fanget mig en myg … jeg har også lært hvad pianissimo er for 
noget” 

Frode Bakkestrøm Gade 2. klasse 
 

Jeg har lært mezzoforte, piano, forte, legato, staccato, puls og rytme” 
Lucas 2. klasse 

De lægger mærke til, at klangen udvikler sig og kan lide at blive udfordret a la  
 

”hvis det ikke lyder godt, så siger Karina hvad kan vi gøre bedre?, og så prøver vi 
igen, og så går det næsten altid bedre”, ”det ender altid godt”. 

Katrine 2. klasse 
 

I næsten alle beretningerne går kanonøvelserne igen som noget særligt. Børnene er stolte og lidt 
benovede over, at de kan synge 4-5 stemmig kanon med bevægelser til. 
 
Adfærdsændring hos eleverne 
Underviserne er også generelt positivt overraskede over den faglige progression. På Vorgod-Barde 
skole vurderer musiklæreren, at 1. og 2. klasse nu er på niveau i musik, og at de er ”mere vågne 
og skarpe” i musik end 3. klasse. På Ikast Vestre beretter musiklæreren om en samtale mellem 

2. Opnåede resultater 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Citat og tegning Katrine, 2. klasse 
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nogle ”seje drenge” fra 2. klasse, som indbyrdes har italesat, at ”vi er jo i gang med at øve os, så vi 
kan få det lært” i forhold til en kammerat, som ikke deltog i undervisningen. Dette betragter læreren 
som en klar og positiv adfærdsudvikling.  
Flere af underviserne peger også på en positiv udvikling i den sociale dynamik på holdene. Fra at 
eleverne vogtede på hinanden og var ”politimænd” til, at de så fordelene ved at hjælpe og vejlede 
hinanden for at få øvelserne til at fungere. 
 
Elevernes selvevaluering 
Hos alle eleverne var den meget konkrete selvevaluering noget nyt. Det generelle indtryk var, at 
det tog noget tid, før angivelserne stemte overens med undervisernes vurdering. 
Selvevalueringerne gav anledning til nogle gode samtaler med eleverne. F.eks. at det ikke var 
kvaliteten af slutresultatetet, der blev spurgt til, men ”hvor god har jeg været til at arbejde og lære i 
dag”, altså egenindsats og evt. progression. 
Nogle elever syntes, det var grænseoverskridende at vurdere sig selv differentieret og gav 
konsekvent sig selv tomlen ned eller eller tomlen op – ledsaget at store grin – eller de svarede på, 
om lektionen havde været ”sjov eller kedelig”, men vurderingen fra underviserne er, at 
angivelserne efterhånden blev meget reelle, og at eleverne reflekterede over, at de faktisk blev 
dygtigere. 
 

”Til sidst skal vi tage tommeltotten op eller med i melem eller ned men de fleste har 
den oppe Fordi de har arbagded god det har jeg en masse gange”  

Julie Sangfeld villasen 2. klasse 
 
Inklusion 
Vildbjerg skole har specialklasser, og fra dem er der ”sivet” elever over i ”Sang og 
bevægelsesundervisningen”. Musiklæreren forklarer, at de aldersmæssigt er på niveau med 1. 
klasserne, og at de meget gerne ville være med. ”I starten var de andre lidt skeptiske og vidste 
ikke, hvad de skulle gøre med de nye, men de fandt ud af, at vi ikke kom videre, før alle var i 
kredsene, og efterhånden gik det meget hurtigt, og de blev gode til at hjælpe hinanden – ”du kan 
stå her –” Pigerne fra specialklassen var ”så stolte” over at være med og indgik gradvist på lige fod 
med de øvrige elever. 
 
Fagprofessionelt samarbejde 
Skolerne har en noget forskellig tilgang til klasseledelse, og hvordan strukturer og regler 
implementeres og efterleves. Dette gav sig udslag i den tid, det tog eleverne at lære og acceptere 
strukturerne i Sang og bevægelsesundervisningen, hvilket igen havde direkte effekt på den faglige 
og sociale progression, og hvor langt eleverne nåede. 
 
Det krævede en vis periode at få det optimale ud af samarbejdet mellem lærerene og 
juniorkonsulenterne. Lærerene havde naturligt et stort ejerskab til eleverne og til 
undervisningssituationen, mens juniorkonsulenterne havde størst ejerskab til strukturen og 
musikfagligheden.  
Evalueringen efter hver time, og hvor også den kommende lektion blev planlagt, blev også til en 
”fordelingscentral” for roller og opgaver i undervisningen, og det generelle indtryk var, at der ”skulle 
aftales mindre og mindre”. 
Underviserne gav også udtryk for en generel glæde ved den gensidige sparring og det at dele 
undervisningen med en anden ”som virkelig havde øre for det sanglige og huskede at afbryde og 
rette til”. 
 
Ved forsøgets afslutning konkluderer underviserne ret entydigt: 
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x Den genkendelige struktur og mange og hyppige gentagelser skaber ro og tryghed i 
klassen 

x Strukturen giver (når den er implementeret) mulighed for større faglighed og dybde i 
undervisningen 

x Strukturen er en lettelse i forhold til at planlægge de enkelte lektioner 
x Det fagprofessionelle samarbejde giver undervisningen dybde – juniorkonsulenterne kan 

vise, hvad det er, vi taler om med deres egne stemmer og kroppe, i højere grad end den 
mere generalistiske musiklærer. 

 
Eleverne har på alle skoler efterspurgt timerne, og hvornår juniorkonsulenterne kom igen. Flere af 
konsulenterne er af eleverne blevet opfordret til at blive lærere på deres skole. 
 
Nogle af musiklærerne beretter om, at eleverne har været meget opmærksomme på, hvornår det 
var sidste gang med Musik og bevægelse – og at de har spurgt, hvorfor det ikke bare kunne 
fortsætte. 
 
 
Kultur 
Ud over successen af det fagprofessionelle samarbejde kan der konkluderes tre ting vedr. 
projektets kultur:  

x Fællesforberedelse er meningsfuldt og formålstjenligt.  
Alle deltagere var enige om, at den fælles forberedelse var meningsfuld og formålstjenlig. 
Undervisernes egne færdigheder bliver dybere, når de ”prøver på egen krop ude på gulvet”, 
og underviserne har et fælles udgangspunkt, hvilket letter forberedelsen rigtigt meget. 
Til forberedelsen var der også dialog om metode, didaktik, og hvilke konkrete læringsmål 
der kunne opstilles for de enkelte sange og øvelser. Dette vil sige, at otte ugers 
undervisning (op til 24 x 45 min) var forberedt efter ca. 3 x 60 min + ca. 5 min efter hver 
lektion. 

x Kortvarig hyppig undervisning er mere effektivt end længerevarende undervisning 
med lange pauser i mellem. Underviserne hos de elever, som fik én ekstra lektion om 
ugen, oplevede især i projektets første del, at eleverne skulle bruge mange kræfter på at 
komme i tanke om, hvad det var, de havde lavet i den foregående lektion. Den læring, der 
var sket, var delvist glemt, og dette gjorde progressionen langsommere og mere ”slidsom”.  
 
Den største faglige udvikling er sket på den skole, som havde undervisning hver dag fra 
11.00-11.20. Det var også den eneste skole, som konkluderede, at elevernes koncentration 
og fokus holdt sig ud over selve Sang og bevægelsesundervisningen.  
 

x Store hold er ingen ulempe. Det var en generel vurdering, at den økonomiske udfordring 
ved at have en konsulent tilknyttet undervisningen kan opvejes, ved at undervisningen pga. 
sin struktur kan rumme flere klasser. Eneste forudsætning er, at der skal være egnede 
lokaler til rådighed. Et egnet lokale er i denne sammenhæng et rum af tilpas størrelse (”vi 
skal lige kunne være der”) uden stole/borde eller med mulighed for hurtigt at rydde dem til 
side. 

 
 

o Opnåede I de resultater, som I forventede? Eller skete der noget andet? 
 
Det var en overraskelse, at det tog længere tid end forventet på to af skolerne (begge havde 1 
lektion pr. uge) at få opbygget en tydelig struktur i undervisningen. Eleverne var tydeligvis vant til 
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en relationsbåren og individuel pædagogik/omgangsform, og det krævede nogen øvelse at indgå i 
den meget fagligt fokuserede undervisning. 
 
En eftertanke hos flere af de voksne er, at det ville have været nyttigt med en tydeligere 
forventningsafstemning/rolleafklaring med eleverne såvel som over for de voksne, som deltog i 
lektionerne ud over musiklærerene og juniorkonsulenterne. 
 
En anden situation, vi ikke havde taget højde for, var, at to af musiklærerene blev syge, og at 
juniorkonsulenterne dermed stod alene eller sammen med en pædagog med undervisningen. I 
nogle tilfælde gik situationerne først op for juniorkonsulenten ved undervisningens begyndelse. Der 
er en selvstændig opgave i forhold til at sikre, at samarbejdet og kommunikationen på skolen også 
inkluderer de eksterne aktører. 
 
 

o Hvilke data bygger I jeres iagttagelser og vurderinger på? (fx observationer, 
testresultater, samtaler, logbøger og lign.) 

 
Løbende sparring og evaluering underviserene imellem og med projektlederen (mundtlig) 
Evalueringer efter hver lektion (skema) 
Interview med de medvirkende voksne (mundtlig ud fra EVAs protokol) 
Beretninger fra børnene i 2. klasserne (skriftlige) 
Videooptagelser (ca. 4 timer) 
 
 
 
2.b Angiv mulige forklaringer på, at I har – eller ikke har – opnået de mål, I   
                    forventede 

o Blev aktiviteterne gennemført som planlagt? Og hvad havde en positiv/negativ 
indflydelse på gennemførelsen af aktiviteterne (fx forældreopbakning, 
ledelsesfokus, læreropbakning, it-udstyr, fysiske rammer og lign.?) 
 

Aktiviteterne blev gennemført som planlagt. Generelt har der ikke været meget opmærksomhed fra 
skolernes ledelse eller fra de øvrige kollegaer – hvilket musiklærerene godt kunne have ønsket. På 
de tre af skolerne er forældrene blevet informeret om, at Sang og bevægelses-undervisningen var 
frivillig (pga. den længere skoledag), ingen fritog deres børn, og der har været begrænset, men 
kun positiv respons fra forældrene på aktiviteterne. 
 
Den største opmærksomhed i forhold til en evt. gentagelse af projektet har været på egnede 
lokaler. Det synes næsten at være værre, at et lokale er for stort (det runger og koster elevernes 
opmærksomhed, de får lyst til at løbe rundt), end at det er småt. Det er dog nødvendigt med 
tilstrækkelig plads til, at elevene kan stå i en eller tre cirkler.  
 
Undervisningen har været tilrettelagt, så det ikke var nødvendigt med klaver – men dette stiller 
større krav til undervisernes musikalske sikkerhed, end hvis de har klaver til rådighed. 
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3.a  Beskriv hvordan jeres projekter på længere sigt vil bidrage til, at alle elever  
                    bliver så dygtige, som de kan 
 
Eleverne er der hvor det er gået bedst nået meget langt i musikundervisningen på forholdsvis kort 
tid, og der er blevet etableret strukturer og rammer, som også fremadrettet vil kunne gøre 
undervisningen mere koncentreret og fagligt fokuseret. 
 
Lærerene giver udtryk for, at deres faglighed er blevet styrket, og at de har fået meget ud af 
sparring og dialog, samt at opleve hinanden indstudere sange/øvelser. 
 
Eleverne har fået en klar forståelse af, at det er dem selv, der styrer stemmen, både hvad angår 
styrke og klang, og de giver udtryk for tilfredshed, når det ”lyder godt” – hvilket vil sige, at de lytter 
aktivt til hinanden og tilpasser deres egen udfoldelse til fællesskabet. 
 

”Når alle synger så flot de kan, altså så smukt, så lyder Anemonesangen altså bare 
helt vildt godt” 

Jacob 2. klasse 
 

De synes at være på vej med en forståelse af, at ”det nytter at øve sig” og en tillid til at deltage 
aktivt også i undervisning, som er udfordrende i forhold til deres faglige niveau eller selvtillid f.eks. i 
forhold til at stå frem på en seriøs og kvalificeret måde. 
 
 
Eleverne har udviklet sig meget i forhold til motorik og koordination, de kan gennemføre 
komplicerede repetitive mønstre med hænder og fødder samtidig med, at de synger tekster og 
melodier, som de husker udenad.  

 
”Morten og Karina (junior konsulenter red.) har lært os at synge mere med og trin og 
bevægelser. … Jeg synes det er meget interessant at lære og meget musikalsk” 

Lasse 2. klasse 

3. Fra projekt til reform 
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Der er evidens ud over dette projekt for, at denne krydsmodale træning styrker dannelsen af 
myalin mellem de to hjernedele og gør eleverne læringsparate også i forhold til andre fag og 
sammenhænge.  
 
Elevernes beretninger taler deres tydelige sprog vedr. motivation og lystfølelse, og lærerene peger 
på, at undervisningen mindsker stress og uro på holdene og forbedrer de sociale relationer. (se 
vedhæftet) 
 
Der er dog kun én skole, hvor dette har kunnet mærkes ud over selve Sang og 
bevægelsesundervisningen, og det er sammenfaldende med den skole, hvor undervisningen 
konsekvent lå midt på skoledagen, og hvor læreren i forvejen havde mest fokus på klasseledelse 
og struktur. 
 
 
 
3.b Gode råd til andre skoler  

o Beskriv og begrund, hvad I vil holde fast i, hvis I skal gentage jeres projekter. Tænk 
både på planlægning (medejerskab, tid, organisering, ansvar, tovholder) og 
gennemførelse (indholdet i de konkrete aktiviteter, involverede aktører osv.) 

 
x Fælles praktisk forberedelse gerne på tværs af flere skoler eller teams – forberedelsen kan 

gælde 2-3 måneder pr. gang og må meget gerne involvere såvel indstudering som didaktik 
og metode, samt konkrete læringsmål. 

 
x En grad af samarbejde (måske med deltagelse i undervisningen 1-2 gange om ugen) med 

”fagligt tunge” andenaktører, som kan bidrage til såvel at planlægge forløbene som at 
gennemføre dem, og som kan give sparring og skabe refleksion i forhold til den ofte ”ene-
praktiserende” musiklærer, alternativt kan et team af musiklærere undervise store hold af 
elever sammen og opnå nogle af de samme effekter. 

 
x Tydelig struktur, klare faglige ”mikro-mål”, mange gentagelser med konstante forbedringer 

for øje, er centrale for at fastholde elevernes interesse og sikre maksimalt læringsudbytte 
 

x Elevernes egen evaluering sikrer deres refleksion, og at de får oplevelsen af, at ”når vi 
øver, bliver vi bedre”. 

 
x Evaluering og planlægning af næste lektion umiddelbart efter undervisningen, mens 

opmærksomhedspunkter og ny læring også er i de voksnes bevidsthed. 
 

o Beskriv, hvad I ville gøre anderledes, hvis I skulle gentage jeres projekter.  
 

x Dele undervisningen op tidsmæssigt, så alle elever havde Sang og bevægelse mere end 
en gang om ugen (3-5 gange er optimalt gerne som bånd midt på dagen). 

 
x Klarere forventningsafstemning mellem de voksne, som er med i forløbet og øvrige voksne 

(pædagoger og støttepædagoger) omkring struktur og metodik samt rollefordeling. 
 

x Skabe endnu bedre muligheder for at vise forældre og elever, hvad Sang og bevægelse er 
gennem koncerter eller gerne ”prøv det selv” aktiviteter 
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o Hvordan kan man bedst følge med i den type projekt, som I har gennemført? Er det 
fx gennem observationer, testresultater, logbøger, samtaler eller andet? 
 

Den løbende sparring med og mellem underviserne, elevernes selvevalueringer og elevernes små 
beretninger/tegninger giver gode indikationer på deltagelse, engagement og læringsprogressionen. 
 
Vi har forsøgt at få andre voksne på skolerne til at udtale sig om en eventuel effekt af 
undervisningen ud over lektionerne, eller hvordan eleverne har talt om undervisningen, når de har 
været på egen hånd. Det har ikke været muligt at få sikker viden om dette (bl.a. fordi 
undervisningen af praktiske årsager har været placeret i forlængelse af det eksisterende skema.) 
 
Undtagelser er Vorgod-Barde Skole, hvor lektionerne lå midt på dagen, og eleverne blev opfattet 
som ”rolige og koncentrerede” efter Sang og bevægelse, og på Vildbjerg Skole hvor SFOen kan 
berette om ”glade børn, som synger videre”).  
 
Hvilke konkrete gode råd kan I give videre til andre skoler, der lader sig inspirere af jeres 
projekter?  
 
 
Kontakt Den Jyske Sangskole og/eller de deltagende skoler for en dialog om en model, som 
passer til den konkrete skoles formål og resurser. 
 
Den Jyske Sangskole 
Nørregade 7D 
7400 Herning 
tlf. (+45)9628 8680 
 
 
Konsulent og projektleder 
Heidi Kudahl 
heidi@denjyskesangskole.dk 
direkte tlf. 27572010 
 
 
Link til video på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=F9dVbl0bFFY&feature=youtu.be 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F9dVbl0bFFY&feature=youtu.be
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4.a Beskriv hvilke data denne evaluering baserer sig på 

o Hvilke skoler og medarbejdergrupper har du/I gennemført interviews med? 
Der er gennemført interviews med skolernes egne musiklærere og enkelte pædagoger samt med 
de konsulenter, som har deltaget i undervisningen og den løbende udvikling af projektet fra Den 
Jyske Sangskole. 
 

o Hvilke data (testresultater, observationer, interviews, logbøger, referater osv.) har 
den enkelte skole indsamlet undervejs i projektperioden?  

 
Evalueringsskemaer udfyldt efter hver lektion (herunder elevernes egenevalueringer) 
Video optagelser ca. 4 timer 
Interveiw med de deltagende voksne 
2. klasseelevernes egne beretninger og tegninger 
 
 

  
  

4. Datakilder 
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Dato Klasse 
 
Programpunkt  Læringsfokus   Vurdering  

Opnået/På 
vej/Omformuleres 

 
Ankomst ____________________________________________________________________  
 
Goddagsang ____________________________________________________________________ 
 
Kendt sang (Titel:                          ) ____________________________________________ 
 
Ukendt (Titel:                          ) ____________________________________________ 
 
Evaluering kendt _____________________________________________________  
 
Evaluering ukendt _____________________________________________________ 
 
Farvelsang ____________________________________________________________________ 
 
 
Elevernes evaluering af egen indsats 
 
Hvor gode var vi til at arbejde og lære i dag?  (antal) 
 
 
 

  

 
 

  

 
Lærernes vurdering af klassens samlede indsats i dag (sæt kryds) 
 
 
 

  

 
 

  

 
 
 
Faglige mål:  
Kunne holde en puls, klappe/sige en rytme (udvikling: præcision, skift, mindre grupper) 
Kunne bruge den høje og dybe del af stemmen (udvikling: smidighed, intonation, klang) 
Kende/overholde piano, mezzo forte, forte (udvikling: skift, crescendo/dim., fortolkning ud fra tekst og stil) 
Personlige og sociale mål: 
Udvikling i de enkelte elevers egne færdigheder og bevidstheden om dem – kendetegn: ”gå på mod”, 
gensidig hjælp (uden voksen involvering), parathed og ansvarstagen. 
 
Afledte effekter: Øget fokus og koncentration også ud over sang- og bevægelsesundervisningen. 
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Hvor er der evidens for fysiske og mentale virkeninger af sang og bevægelsesundervisningen? 
 
De fysiske virkninger 
Den rolige og synkrone vejrtrækning som opstår når vi synger en sang sammen påvirker hjerterytmen – som faktisk 
bliver mere synkron mellem de syngende. Der opstår et afspændt, fokuseret og koncentreret fælles nærvær (Björn 
Vickhoff: 2013, Götebrogs universitet ). 
 
Samtidig har følelsen af at bidrage til dette fællesskab en selvstændig sundhedsfremmende virkning som bl.a. svensk-
finske undersøgelser har påvist. (se f.eks. Senter for musikk og helse på Norges Musikkhøgskole i Oslo som publicerer 
meget online) 
 
Vi ved også en del om hvordan sang positivt påvirker de belønningssystemer i kroppen som bl.a. styrer lystfølelse og 
motivation, stress og uro, immunitet og social tilknytning. Sang virker på samme tid beroligende og opkvikkende pga. den 
stigning i oxytocinniveauet (populært kram eller kærlighedshormonet) som sangaktiviteten udløser og som samtidig 
understøtter den konkrete oplevelse af at bidrage og være nødvendig i det syngende fællesskab (f.eks. Lars Ole Bonde: 
Musik og menneske, Samfundslitteratur 2009) 
 
Bevægelsen 
Når den strukturerede bevægelsesdel bliver tilføjet styrkes elementerne yderligere samtidig med at bevægelsen udløser 
endorfiner som er populært kaldes kroppens eget morfin og styrker oplevelsen af lyst, succes og energi. 
 
Hjernen 
Kombinationen af de strukturerede bevægelser, som skal udføres i puls og som aktiverer den analytiske og strukturerede 
del af hjernen og tekst og melodi som skal synges udenad og aktiverer hjernens abstrakte og billedskabende funktioner, 
kræver samarbejde mellem hjernehalvdelene og fremmer hjernens plasticitet med dannelse af nyt myalin. Øget myalin 
øger hjernens læringsparrarthed også ud over de konkrete sange og øvelser. (se f.eks. Ann E. Knudsen - http://ann-e-
knudsen.dk/uf/80000_89999/80327/c526bd0d7c4bf657faf400202969b490.pdf) 
 
Det sociale og læringsmæssige 
Strukturen i Sang og bevægelse, lægger op til at alle elever deltager uanset forudsætninger og udviklingsnivau. 
Aktiviteterne foregår i genkendelige og tydelige strukturer f.eks. hestesko, kreds(e) eller i hyppigt skiftende par. Disse 
strukturer tager den sociale usikkerhed og forhandlingsbehovet ud af situationen, og flere af projektdeltagerne peger i 
deres evalueringer på at det ”er en god måde at skabe interaktion med andre på” (herunder helt konkret at røre ved 
andre elever). 
De fleste af projektdeltagerne oplever de første gange at eleverne synes at øvelserne er svære men også at de med 
træning og indsats bliver dygtigere – eleverne oplever altså konkret at de kan lære og udvikle sig. 
 
Gå-på-mod og humør 
Eleverne oplever på en gang, at de har brugt sig selv og samtidig har fået ny energi. Det legende element i bevægelsen 
og de æstetiske oplevelser i sangen, tilbyder et på en gang meningsfuldt og frit rum, som kan virke styrkende for gå-på-
modet i forhold til vaner og selvopfattelse.  
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