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Skal kordelen af musikundervisningen peppes lidt op, eller 
er du på udkig efter ny inspiration til dit børnekor, så er 
Go’e sange – dejlige at synge et materiale for dig. Anders 
Møller har som vanligt fulgt den seneste udgivelse af Go' 
musik – let at spille op med et tilhørende korhæfte. Det 
indeholder enkle, men velfungerende korsatser af de seks 
numre fra femte udgave i Go’ musik-serien med undertit-
len Keep it simple. Dette fokus skinner igennem i udgivel-
sen, der giver et solidt grundlag for korarbejde med san-
gene. De er således arrangeret for 3 stemmer, ofte med 
melodi samt to lige stemmer, men kan også fungere fint 
tostemmigt.           
 Har man allerede kendskab til serien Go’ musik – let 
at spille, vil man vide, at bøgerne har fokus på at klæde 
musiklæreren rigtig godt på til at varetage sammenspils-
undervisning i store klasser med gode nodepartiturer, in-
struktionsguides og andet materiale, der kan udleveres til 
eleverne. Dernæst vil man også vide, at der i Go’ musik er 
garanti for solide numre, der musikalsk har en god balance 
mellem at være af rigtig høj musikalsk kvalitet og samti-
dig være til at spille og have det sjovt med, selv med de 
mindst musikudøvende elever. Disse kvaliteter går igen i 
korudgivelsen. Bogen har for hver sang et stort og over-
skueligt partitur med de tre stemmer, der er bredt ud over 
to sider. Dernæst følger en side med den pågældende 
sangs tekst i to kolonner. En til 1.-stemmen og en til 2.- og 
3.-stemmen. Endelig er der nederst på både partitursider 

og tekstsider et let forståeligt formskema, så det er nemt 
at følge med i sangens udvikling. 

TEKSTER OM HVERDAG, DRØMME OG FREMTID

Mens de musikalske aspekter som rytmer og akkorder 
ofte har meget fokus i sammenspillet, så giver Go’e san-
ge – dejlige at synge anledning til at fokusere på og snak-
ke mere om sangenes tekster med elever. Tekstforfatter 
Mette Møllers sangtekster er både sjove, fantasifulde og 
eftertænksomme og rammer lige ind i aldersgruppens be-
grebsverden og forståelseshorisont. I denne udgivelse fin-
des blandt andet den latin inspirerede og swingende Gen-
nem Byen, der handler om at nyde en dejlig fridag, hvor 
der står afslapning og hygge på programmet. Du kender 
den måske fra Skolernes Sangdag 2020. Det er en sten-
sikker ørehænger, der giver både varme og smil. 
 Fremhæves skal også sangen Se på mig, der tager ud-
gangspunkt i rammefortællingen om et barn foran spejlet, 
der med børsten som mikrofon og fyldt med selvtillid er 
klar til at erobre verden. Sangen har en skøn rocket stem-
ning med herlige uuh-stemmer og en lækker, men sim-
pel akkordprogression. Derforuden handler sangene bl.a. 
også om emner som at smile til verden selv på dage, hvor 
det hele går én lidt imod, eller at turde at drømme stort, 
når man en gang selv bliver stor. Møller selv har på bogens 
første side formuleret en kort beskrivelse af sangenes hi-
storie og emner, der kan inspirere til præsentation af san-
gene i korsammenhæng. Teksterne vil derfor vække stor 
genkendelighed og relation hos eleverne i skolens midter-
ste klassetrin. 
 Med Go’e sange – dejlige at synge er der derfor masser 
af gode sange og emner at tage fat på, når der skal kor 
på menuen. Som altid er det muligt at lytte til indspillede 
udgaver af sangene gennem QR-kode, som findes bagerst 
i udgivelsen. Når du er færdig med alle sangene, kan du 
bladre igennem bogen igen og nyde de skønne action-
spækkede tegninger af Jørgen Eivind Hansen. 
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