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Igen er der nye sange i Anders Møllers velproducerede 
serie af sammenspilsmateriale Go’ musik – let at spille. Sjet-
te udgave kommer med undertitlen Same, same – but dif-
ferent! Seriens bøger er kendetegnende for deres fokus 
på sammenspilsundervisning på mellemtrinnet med et 
højt aktivitetsniveau og med enkle og overskuelige arran-
gementer. Teksterne af Mette Møller omhandler tids- og 
alderstypiske emner, og er ligesom musikken skrevet i høj 
kvalitet og med stor indsigt i børnenes tankeverden. 
 Same, same – but different inddrager som noget nyt i 
serien et vægtet fokus på musik som valgfag i folkeskolen. 
I bogen finder man et valgfags-forbedrende afsnit, der be-
står af små øvelser, som understøtter teori indenfor bl.a. 

funktionsharmonisk analyse, klaverakkorder, kadencer og 
omvendinger. Møller har ligeledes lavet videoer, hvor der 
bl.a. gennemgås rytmisk fonetik og di-ge-da-ge-systemet, 
som også kan bruges til undervisningen af børn. 
 Derudover er bogen spækket med gode sange, der både 
musikalsk og tekstlig taler til børn. Sangene bevæger sig 
mellem genre som pop og rock-pop som O-M-G, Lejrskole 
og Kom, ta’ min hånd over til de mere bossa, caribisk- og 
Hawaii-inspirerede sange som Onkel Lars, Morfars cigar og 
Tante Duddi. Til alle sangene er der leadsheets til alle in-
strumentroller, der er differentieret til forskellige niveauer. 
Men selv med de mest enkle stemmer får Møller musik-
ken til at svinge.
 Go’ musik – let at spille 6 gør derfor endnu gang sammen-
spil til en leg og bringer god balance mellem at have man-
ge instrumenter i gang med forskellige roller og musik, der 
stadig kan lyde rigtig godt. Stadigvæk arbejder materialet 
med sammenspil uden trommer. Du får desuden en solid 
pakke af redskaber og videomateriale, der klæder dig på 
hele vejen rundt til at lave sammenspil med rigtig mange 
elever på en gang.
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