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Förord 

Tillsammans med barn från Förskolan Viljan i Kungälvs kommun och  
Solgårdens förskola i Marks kommun har vi genomfört en förstudie för att ta 
reda på hur de allra minsta barnens ljudskapande och möten med ljud ser ut.  
I samarbete med Kultur i Väst och den professionelle tonsättaren  
Johan Svensson ville vi genomföra den här förstudien för att få ett underlag  
till formgivning och innehåll till en utställningsmiljö för barn i åldern 0-2 år. 
Genom samarbetat med Johan Svensson har vi fått in viktig kunskap i pro-
jektet. Han har kunnat tolka och förstå barnens ljudskapande med sina perspek-
tiv. En förstudie utan Johans medverkan hade fått ett annat resultat och för-
modligen hade mycket av det som barnen ville förmedla om sitt ljudskapande 
gått oss förbi. Genom Johans medverkan skapades intressanta diskussioner och 
nya funderingar kring barnens ljudskapande som inte uppstått annars. 
Vi har genom förstudien fått kunskaper om hur små barns ljudskapande i var-
dagen kan gå till och hur man som vuxen kan bemöta barns ljudskapande för 
att ge barnen bra förutsättningar för att skapa ljud. Vi har lärt oss att det finns 
möjligheter för vuxna att på olika vis stötta barnen i deras möten med ljud. 
Förstudien har bekräftat vår tanke att ett litet barns ljudvärld ser annorlunda ut 
än vår vuxna och den har fått oss att förstå och se skillnaderna. Vi vill använda 
förstudiens resultat som ett underlag för formgivning och innehåll till en turne-
rande utställning där barnen inte är publik utan aktörer i en miljö där de kan 
utforska och skapa intressanta ljud. Vi vill med hjälp av förstudien öka förstå-
elsen för att det är under de första åren som barnen lägger grunden till sitt fort-
satta förhållande till ljud.  
Tack vare barnens medverkan har vi fått kunskaper om hur vi kan ge små barn 
de bästa möjligheterna och förutsättningarna för att på egen hand kunna under-
söka, utforska och skapa ljud. 
 

Välkomna in i barnens ljudvärld. 
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Kan själv! ett utvecklingsarbete 

 
”Från vår tidigaste barndom har vi fått lära oss att det som är stort 
är mera värt än det som är litet” 
                                Janusz Korczak, pedagog, 1878-1942 ur Barnets rätt till respekt, 1929 
 
Med Kan själv! vill vi försöka förändra den syn på små barn där de inte tillmäts 
så stort värde, kompetens eller kunskap. Vi vill synliggöra de minsta barnen, 
deras rätt till kultur som är anpassad efter deras behov och visa att de har för-
måga att kommunicera, om vi tar oss tid att lyssna.  
Kan själv!-en ljudupplevelse för de allra minsta ingår i Västarvets utvecklings-
arbete för att öka barn och ungas deltagande och inflytande i kulturlivet. Den 
första förstudien genomfördes 2006 på lite skakiga ben men nu står projektet 
stadigt på jorden och arbetet har resulterat i föreläsningar, handledningar, två 
olika förstudier och lika många utställningar.  
Kan själv! har fått en fantastisk respons från barn, föräldrar och förskoleperso-
nal och från dem som haft utställningarna i sina lokaler.  
Utställningarna har hittills visats i 23 av Västra Götalands 49 kommuner och 
besökts av nästan 22 000 barn och medföljande vuxna.  
Våra kunskaper efterfrågas också utanför Västra Götalandsregionen och vi ser 
med glädje att fler kulturaktörer uppfyller de minsta barnens rätt till kulturupp-
levelser nu än när vi startade. 
Västarvet har visat att det går att uppfylla de minsta barnens rätt till deltagande 
och inflytande även om de ännu inte utvecklat ett verbalt språk. Förstudierna 
där barnens synpunkter och kunskaper respekteras och värderas lika högt som 
vilken forskningsrapport som helst är ryggraden i Kan själv!. Barnens unika 
kompetens är en viktig resurs som gör att projektet ständigt utvecklas, föränd-
ras och förbättras.  

Vad är speciellt med de minsta barnen 

Januzc Korzac menade att det som de små barnen fyller sin tid med är mer ett 
arbete än en lek. Det lilla barnet har ett ständigt pågående lärande, alltid på jakt 
efter kunskap om hur omvärlden fungerar. Barnet ska också lära sig allt om 
sociala relationer och dessutom förstå hur dess kropp och knopp fungerar.  
Små barn har ett annat sätt att lagra sin kunskap på än vad vi vuxna och äldre 
barn har. De minsta barnen använder uteslutande sitt känslominne till skillnad 
från äldre barn som från ca 4 års ålder mer och mer börjar använda sitt fakta-
minne och vuxna som nästan helt uteslutande använder faktaminnet. 
Om ett litet barn hittar en äggkopp så nöjer det sig inte med att bara få veta att 
det är en äggkopp och där ska man sätta ett ägg och äta med skeden. Nej, det 
lilla barnet är mer intresserat av att få känna på den där äggkoppen, gärna med 
hela kroppen. Hur känns materialet, är det kallt, varmt, lent eller skrovligt och 
smakar äggkoppen något? Hur låter det när äggkoppen faller mot golvet, mot 
mattan, kan den rulla på bordet, vad kan man stoppa ner i den och kan man 
stoppa in ÄGGKOPPEN någonstans? Får den plats i glaset eller i pappas sko, 
kan man sätta den på huvudet eller går det att ha den på fingret? 
Vi som är äldre kan bara med en blick på äggkoppen beskriva materialet, hur 
formen känns, ungefär vad den väger och hur det skulle låta om vi släpper den 
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mot olika material. Det är en massa kunskap som sitter i ”ryggraden” men som 
vi ofta glömmer att det lilla barnet måste erövra, hela tiden, inför varje nytt 
föremål. Vi vill gärna få barnet att hoppa över sitt känslomässiga lärande och 
gå direkt på fakta: Detta är en äggkopp och den använder man när man äter 
ägg. Vår vuxna syn på lärande kan ibland, på grund av detta, komma i konflikt 
med det lilla barnets. 

Därför behöver små barn egna utställningar 

De minsta barnen har alltså ett lärande som framför allt bygger på känslor. De 
vill i lugn och ro undersöka och utforska föremål, material och former när de 
kommer till en ny miljö. De vill slippa att bli avbrutna i sitt utforskande av  
tillrättavisanden om vad ett föremål ska användas till. De har behov av  
uppmärksamma vuxna, som sitter still på golvet, ser vad barnen gör, bekräftar 
det och hjälper barnen vidare i deras utforskande.  
Eftersom Kan själv! utställningarna är gjorda för att passa just de minsta bar-
nens sätt att utforska en miljö så tar sig ett större barn igenom en sådan utställ-
ning ganska snabbt, där finns helt enkelt inga utmaningar för dem. Vi har sett 
att när många äldre barn rör sig runt små barn så blir de minsta barnens utfors-
kande mindre och de små blir mer stillasittande och iakttagande.  
Vi menar naturligtvis inte att små och äldre barn alltid ska vara åtskilda. Äldre 
barn är så klart viktiga förebilder för de mindre barnen och ger dem inspiration 
och idéer om hur man kan ta sig an världen. Men vi är övertygade om att de 
minsta barnen ibland uppskattar att få vara för sig själva, tillsammans med 
jämnåriga. Det ger dem en möjlighet, att på egen hand, verkligen få skapa en 
egen kulturupplevelse.  

Därför gör vi utställningar för små barn 

I Västra Götaland ska alla ha möjlighet att delta i kulturlivet och då får ålder 
inte vara ett hinder. Men på de flesta museer är de minsta barnen fortfarande 
hänvisade till sina vagnar eller sina föräldrars famnar. Det är ont om utbud för 
barn under 2 år på de flesta teaterscener. Regeringens stora satsning på kultur 
för barn och unga, Skapande skola, får inte de allra minsta barnen alls ta del av. 
”Snabba pengar” och liknande projekt som gör det möjligt för barn och unga 
att producera egen kultur är bara möjligt att använda för äldre barn. De flesta 
kulturprojekt där barn och unga kan delta och ha inflytande i processen vänder 
sig också framför allt till äldre barnen och ungdomar. 
Omedvetet, ibland också medvetet, skickar vi signaler till de minsta barnen att 
det viktiga i livet är att bli stor. Det är ofta de möts av kommentarer som ”du 
får vänta tills du blir större”, ”där får du inte vara för du är för liten”, ”det  
klarar du inte av förrän du blivit större” osv. De små barnen får sällan känna att 
där de är, där är det bra att vara, att det finns ett värde i att vara just liten. 
FN´s konvention om barnets rättigheter slår med artikel 31 fast ”barnets rätt att 
till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet” och säger också att aktivi-
teter för vila, fritid, lek och rekreation ska vara anpassade till barnets ålder. 
Med Kan själv! bidrar Västarvet till ett kulturliv där också de allra minsta bar-
nen får möjligheter att delta och på det viset blir Kan själv! en del av ”Det goda 
livet”. 
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Kan själv! och Konventionen om barnets rättigheter 

Västarvet och Kultur i Väst ska, som regionala verksamheter, arbeta efter FN´s 
konvention om barnets rättigheter och Kan själv! strävar efter att genomsyras 
av konventionens barnsyn. Inför alla beslut som vi fattar beaktas alltid de fyra 
grundprinciperna, artiklarna 2, 3, 6 och 12, Barnets rätt till ickediskriminering, 
Barnets bästa i främsta rummet, Barnets rätt till utveckling och Barnets rätt att 
komma till tals. 

Barnets rätt till ickediskriminering 

Kan själv! utställningar ska vara tillgängliga för alla barn oavsett språk, kön, 
hudfärg, religion, nationellt, etniskt eller socialt ursprung, eventuell funktions-
nedsättning eller fattigdom. När det gäller ålder så har vi, för de minsta barnens 
bästa, valt att sätta en åldersgräns på 0-2 år. 
Utställningarna visas på kommunala bibliotek, konsthallar eller andra offent-
liga rum och det kostar ingenting att besöka dem. Lokalerna ligger ofta lätt 
tillgängliga och i utställningarna finns det plats för att åka in med rullstol både 
för föräldrar och barn. Den information som finns för vuxna är översatt till tre 
olika språk, somaliska, arabiska och engelska. 
I förstudierna försöker vi att få en god representation bland barnen men det kan 
ibland vara svårt med kön eftersom vi inte kan styra över gruppernas samman-
sättning. Barnens deltagande värderas lika högt som de vuxnas och barnen får 
ett arvode, som förvaltas av deras vuxna, för sin insats. Det är barnens föräldrar 
som ger sitt godkännande till barnens medverkan men vi försöker också känna 
av vad barnen tycker, inget barn tvingas att delta. Vi tar stor hänsyn till barnens 
integritet när det gäller hur vi använder foton och filmer där barn finns med. I 
våra rapporter anonymiserar vi barnen så att det inte ska gå att förstå vilket 
barn vi talar om. 

Barnets bästa i främsta rummet 

I Kan själv! kan vi av praktiska skäl inte sätta varje enskilt barn i främsta rum-
met. Vi känner inte till vilka barn som kommer att besöka våra utställningar 
och vi kan inte samarbeta med alla barn. Men vi kan, med hjälp av våra förstu-
dier, försöka komma fram till vad som är det bästa för så många barn som möj-
ligt. 
Vi förhåller oss till de lagar och regelverk som är relevanta för att utställning-
arna ska bli säkra för barnen att vistas i. Vi tar del av aktuell forskning om de 
minsta barnen och andras erfarenheter av att producera kulturupplevelser för de 
allra minsta barnen läggs till våra egna. Genom våra förstudier får vi syn-
punkter från barn i åldern 0-2 år och vi följer också upp vad de besökande bar-
nen tycker om de färdiga utställningarna. I konventionens artikel 31 får vi reda 
på vad vi måste tänka på när det gäller barnets rätt till kultur. 
Utifrån detta försöker vi, så gott vi kan, bedöma vad som är det bästa för de 
barn som både deltar i våra förstudier och som besöker utställningarna. 
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Barnets rätt till utveckling 

Utställningarna ger små barn en chans att få uppleva något utanför vardagen. 
De behöver också vidga sina vyer, få saker att tala om med varandra och sina 
vuxna. Många barn får också en chans att visa andra sidor när de hamnar i en 
annorlunda miljö än den vanliga. 
Genom att erbjuda de allra minsta en kulturaktivitet som är anpassad till deras 
sätt att utforska och undersöka ger vi dem en möjlighet att styra över sitt besök 
och sin upplevelse. De är inte beroende av sina vuxna på annat sätt än att de 
medföljande vuxna ska gå med barnen till utställningen och finnas där som 
stöd och för bekräftelse. Annars kan barnen på egen hand själva besluta vilka 
delar av utställningen de vill utforska, hur många gånger de vill prova någon 
aktivitet osv.  

Barnets rätt att komma till tals 

Vi kan inte ge varje enskilt barn rätten att föra fram sina åsikter om hur en ut-
ställning för dem ska se ut. Men genom att be ett antal barn i målgruppens ål-
der om hjälp så kan vi ändå hoppas att vi producerar utställningar som passar 
de minsta barnen på ett bättre sätt än om vi inte hade jobbat med några barn 
alls. 
De barn som medverkar i förstudierna kanske inte är så medvetna om vad de 
medverkar till men vi hoppas ändå att de kan känna att deras medverkan är 
värdefull och att vi respekterar deras synpunkter. 
Även de besökande barnen får en möjlighet att komma till tals genom att vi 
dokumenterar hur de använder sig av utställningarna.  
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Varför ljud? 

I Kan själv! arbetar vi med olika teman bara för att underlätta för oss vuxna. Ett 
tema hjälper oss att begränsa varje förstudie och utställningsproduktion och det 
blir lättare för oss att formulera frågor.  
Det är alltid vi vuxna som gör valet av tema och till viss del är det tillfälligheter 
som styr. När det gäller valet av ljud så finns det några olika orsaker till varför 
vi valde det.  
Vi omges nästan ständigt av ljud och vi påverkas av det både medvetet och 
omedvetet. Ljud är spännande, det kan vara både njutbart och fruktansvärt stö-
rande. Det finns mycket som tyder på att barn har hörselminnen redan från fos-
tertiden och ett nyfött barn lär sig snabbt att känna igen olika röster och språk-
melodier. Ljud blir ett sätt för det nyfödda barnet att kommunicera med sina 
föräldrar och ljud blir en viktig del i deras väg till språket.  
Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt 
påverkar säkert hur det lilla barnet senare under sin uppväxt intresserar sig för 
och närmar sig ljud och så småningom musik. 
Under våra andra förstudier har vi sett att ljud ofta är en del av en upplevelse 
för barnen men det förekommer också en hel del eget ljudskapande i deras ut-
forskande och lek.  
Västarvet har i flera år haft ett samarbete med Kultur i Väst. Vi har tillsam-
mans drivit olika projekt med barn och unga som målgrupp där vi kombinerat 
musik och pedagogik. Kan själv! – en ljudupplevelses för de allra minsta är ett 
sätt att fortsätta det samarbetet. 

Vad vill vi få reda på 

Ett litet barns ljudvärld ser annorlunda ut än vår vuxna och vi hoppas att den 
här förstudien kan hjälpa oss att förstå och se skillnaderna.  
Syftet med förstudien är att få ta del av barnens kunskaper om sitt ljudskap-
ande. I samarbete med barn vill vi försöka ta reda på hur de minsta barnens 
utforskande av ljud ser ut och vi är nyfikna på hur deras vardagliga ljudskap-
ande ser ut.  
Vi vill få kunskaper om: 

• hur barnens vardagliga ljudskapande går till 
• hur barnen reagerar inför olika ljud 
• vilka ljud barnen föredrar 
• hur barnen jobbar med repetition 
• hur barnen förhåller sig till puls och tempo 
• hur barnen använder småsaker som avger ljud 
• hur de använder och möter inspelad musik 
• hur barnen samspelar kring ljud och rörelse  

Förutom att iaktta dem i deras vardag vill vi också erbjuda barnen att experi-
mentera med ljud på några olika sätt. De ska bland annat få prova på vibrat-
ionshögtalare, gömda ljud, elektroniska ljud, hjärtljud i två olika sammanhang 
och få möjlighet att akustiskt förändra ljudet som kommer in i deras öron. 
Under förstudien vill vi undersöka hur barnens ljudskapande bemöts av de 
vuxna som finns i deras närhet. Vi tror att bemötandet har en stor betydelse för 
hur barnet sedan fortsätter att utforska och använda ljud. Vi vill försöka se om 
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det stämmer att små barn intresserar sig för ljud i ordningen klang, rytm och 
tonhöjd, en ordning som sedan blir den omvända när det gäller det traditionella 
vuxna västerländska musikskapandet. 
Under fältstudierna så upptäckte vi att barnen använde inspelad musik ganska 
ofta så vi bestämde att vi också ville undersöka hur det gick till.  
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Förstudiens genomförande 

Förstudien har genomförts i samarbete med barn i åldern 0 – 3 år. Den har be-
stått av fältstudier, studiebesök och så har vi tagit del av litteratur som handlar 
om små barn och ljud.  

Fältstudier 

Förstudien har bestått av två fältstudieveckor på två olika förskolor. Under fyra 
dagar i varje vecka har pedagogen följt barnen i deras vardag på förskolorna. 
Den femte dagen har tonsättaren varit med och tillsammans med barnen har vi 
då genomfört ett experimenterande med olika ljudföremål som tonsättaren kon-
struerat. Samma typ av experimenterande genomförde vi tillsammans med de 
två barnen i hemmiljö. Under fältstudierna har pedagogen skött insamlingen av 
foto, film och anteckningar och sedan har både pedagog och tonsättare gått 
igenom dokumentationen och reflekterat, tolkat och diskuterat dokumentation-
en. 

Kontakt med förskolor och föräldrar 

De första kontakterna med förskolorna togs under hösten 2012. Pedagogen var 
och träffade personalen vid varje förskola och presenterade förstudien.  
Information till barnens föräldrar om förstudien förmedlades med hjälp av per-
sonalen på förskolorna. Alla föräldrar fick ta del av informationen på sitt eget 
hemspråk och flera har uttryckt sin uppskattning över det. Föräldrarna lämnade 
också sitt godkännande till att barnen deltog i förstudien genom personalen. 
Med hjälp av personalens rutiner har det gått lätt och smidigt att nå alla föräld-
rar. 
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Kontakt med barnen 

Pedagogen var och besökte barnen strax innan fältstudieveckan på respektive 
förskola under en dag för att presentera sig. 
Under de dagar då pedagogen varit ute på förskolorna har hon försökt att 
smälta in så mycket som möjligt i den ordinarie verksamheten. Förskolorna har 
haft sina samlingar, utevistelser, måltider och andra aktiviteter precis som van-
ligt.   
Vi har försökt att vara så lite påträngande som möjligt när vi fotograferat och 
filmat för att inte störa barnen i deras verksamhet. Barnen har alltid kommit i 
första hand och det har inneburit att vi har fått fota och filma när det har varit 
lämpligt och nästan alltid ”från höften” för att störa så lite som möjligt.  
De barn som har visat att de känt sig störda av att bli iakttagna har respekterats 
och lämnats ifred. Barnen och personalen på varje förskola har fått ett arvode 
på 1500 kronor och efter fältstudieveckan återbesökte Ida varje förskola och 
bjöd på frukt, ballonger och såpbubblor.  

Studiebesök 

Ida och Johan var på studieresa i Stockholm och Uppsala i två dagar då vi  
besökte Musik och teatermuseet, Tekniska museet och Barn och babylabbet vid 
Uppsala universitet. 
Pedagogen har deltagit på ett babyrytmikpass på Bollebygds bibliotek, en före-
ställning med xxx och besökt en ljudutställning, The sounding room, på Röda 
Stens Konsthall i Göteborg. Tonsättaren har varit med på en av pedagogens 
föreläsningar för förskolepersonal och han har besökt utställningen Kan själv! 
– en upplevelse av natur. 

Litteratur 

Det har varit svårt att hitta litteratur som handlar om hur små barn möter och 
intresserar sig för ljud. Det verkar som att forskningen framför allt intresserar 
sig för hur små barn förhåller sig till musik och barnsånger. Vi tycker inte att vi 
har kunnat hitta så mycket som handlar om de minsta barnens egna ljudskap-
ande. 
Läs gärna: Bertil Sundin, Barns musikaliska utveckling, Liber, 2001 

Rapport 

Resultatet av förstudien presenterar har vi valt att sammanställa i en skriven 
rapport. Rapporten kommer att användas som ett underlag till innehåll och 
formgivning av en utställningsmiljö där små barn ska kunna möta och skapa 
ljud på sina villkor. 
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Pedagogisk dokumentation 
- ett arbetssätt 
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Pedagogisk dokumentation – ett arbetssätt 

Att arbeta med pedagogisk dokumentation innebär enligt Skolverket att ha ett 
utforskande arbetssätt. Det handlar inte bara om att se vad barnen gör utan 
också att försöka förstå vad det är som händer, att vara lika nyfiken som bar-
nen. 
I Kan själv! är det den pedagogiska dokumentationen som hjälper oss att få 
svar på våra frågor och funderingar. Att använda pedagogisk dokumentation är 
ett sätt för oss att kunna utgå från barnens erfarenheter, intressen och kunskap-
er och den gör det möjligt för de minsta barnen att göra sina röster hörda. Den 
pedagogiska dokumentationen är kärnan i Kan själv! och det är den som gör att 
vi kan utveckla, förändra och förbättra Kan själv!. Dokumentationen är ett sätt 
att förstå hur barnens lärande går till, hur de går till väga i sitt undersökande 
och utforskande och att synliggöra det.  

Insamling 

Under förstudiens fältstudier har vi dokumenterat situationer bland barnen som 
vi trott kan ge oss svar på de frågeställningar vi har. 
Det kan vara svårt att hinna dokumentera det som händer bland barnen, små 
barn jobbar snabbt. Därför har vi valt att först och främst arbeta med filmka-
mera när vi samlat in vår dokumentation men vi har fotograferat också och fört 
anteckningar när det behövts. Att filma har haft den fördelen att vi i efterhand 
har kunnat plocka ut de tillfällen som vi tyckt varit intressanta. Filmerna har 
gett oss möjlighet att följa barnens kroppsspråk, ögonens riktning och deras 
ansiktsuttryck, bild för bild om velat det. Med hjälp av filmerna har vi kunnat 
se vad som föregick en situation och vad som hände efter. I vissa lägen har det 
inte varit ok att filma. Då har vi antecknat istället, ibland samtidigt som något 
skett, ibland i efterhand. Till anteckningarna har vi ibland kompletterat med 
foto för att illustrera händelsen. 
Under insamlingen så har vi tvingats till att göra olika val och besluten har ofta 
fattats ganska snabbt och det har ibland påverkat dokumentationen.  
Det är sällan som barnen har kommenterat filmkameran men vissa barn har 
kommit fram och velat titta på vad som händer på kamerans display och då har 
de alltid fått göra det.  
 

Tolkning och analys 

För att förstå vad som händer bör man se på en dokumentation flera gånger. 
Det visar sig alltid att det som man först trodde att man så säkert såg dolde nå-
got helt annat. Vi har i denna förstudie kunnat diskutera det insamlade materi-
alet från två olika perspektiv, pedagogens och tonsättaren. Våra olika erfaren-
heter och kunskaper har kompletterat varandra på ett bra sätt och gjort det 
lättare att förstå barnens ljudskapanden och möten med ljud. Att vi varit flera 
som sett på samma dokumentation har varit en fördel och det är diskussionerna 
mellan oss som gjort vår dokumentation till en pedagogisk dokumentation. 
Det är viktigt att framhålla att det som vi presenterar är våra tolkningar som vi 
gjort nu. Någon annan med andra erfarenheter och kunskaper skulle mycket väl 
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kunna komma fram till helt andra tolkningar. Och det kan mycket väl bli så att 
vi efter ett tag gör nya genomgångar av materialet och då kommer fram till 
andra tolkningar.  

Slutsats 

Vi hade kunnat göra barnen mer delaktiga i diskussionerna kring det insamlade 
materialet. Det hade varit bra om vi hade gått igenom en del av materialet till-
sammans med barnen för att få deras synpunkter. Vi kunde ha dokumenterat 
deras reaktioner inför de situationer då de skapat och mött ljud. Det hade varit 
intressant och hade säkert gett oss ytterligare kunskaper kring hur barnen ser på 
ljud och utforskandet av det. Det hade blivit en bra återkoppling också. Barnen 
på Solgårdens förskola fick foton och filmklipp genom att vi lämnade det till 
personalen.  
 
Vill du veta mer om pedagogisk dokumentation, läs gärna: 
Skolverket, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, 2012 
Hillevi Lenz Taguchi, Varför pedagogisk dokumentation?, Stockholms univer-
sitets förlag, 2009 
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Förstudiens deltagare 

Barnen är experterna i den här förstudien. Det är de som har kunskaperna om 
hur små barns ljudvärld ser ut och hur deras ljudskapande går till. Alla barn har 
deltagit i förstudien på sin hemmaplan, där de känner sig trygga. Barnen har 
fått, genom sin personal och sina föräldrar, ersättning för sin medverkan. Alla 
barn som deltagit i förstudien har på något sätt förhållit sig till ljud, genom att 
skapa, reagera på, utforska eller lyssna på ljud. 
Små barn kommunicerar genom det de gör. För att dokumentera och tolka bar-
nens handlingar har Ida Lagnander deltagit med sina kunskaper som pedagog 
och förskollärare.  
Johan Svensson har, som kompositör, medverkat i förstudien för att vi bättre 
ska kunna förstå barnens ljudskapande ur ett ljudskapande perspektiv.  
De två regionala förvaltningarna Västarvet och Kultur i Väst samarbetar i  
förstudien för att resultatet ska komma barn i hela Västra Götaland till godo. 
Statens Musikverk har, genom bidrag från Musikplattformen, gjort den här 
förstudien möjlig. 

Barnen på avd. Blåsippan, Solgårdens Förskola, Marks kommun 

Solgårdens förskola är en kommunal förskola som ligger i Skene i Marks 
kommun. Förskolan ligger precis vid järnvägen som går genom Skene och ut-
anför går en genomfartsled som leder till Varbergsvägen. Förskolan är  
placerad i två ombyggda disponentvillor och Blåsippan är en av 4 avdelningar. 
Solgårdens förskola är en litteraturprofilerad förskola som arbetar i nära  
samarbete med Skene bibliotek. Det var barnbibliotekarien där som förmedlade 
kontakten till förskolan. 
På Blåsippan fanns det under förstudien 15 barn, 4 var flickor och 11 var  
pojkar. Det yngsta barnet var 1,7 år och det äldsta var 3, 4 år gammalt. I  
gruppen fanns det 6 olika språk representerade. 

Barnen på avd. Blåbäret, Förskolan Viljan, Kungälvs kommun 

Förskolan Viljan ligger i Ytterby i Kungälvs kommun och är en friskola som 
ägs och drivs av Vesnas Förskolor i Kungälv AB. Området som förskolan lig-
ger i, Stället, är ett nybyggt villaområde i utkanten av Ytterby. Förskolan öpp-
nade 2008 och Blåbäret är en av fyra avdelningar. Förskolan arbetar med en 
Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Förskolan Viljan var med i den andra 
förstudien inför Kan själv! – en upplevelse av natur. Vi valde att fortsätta sam-
arbetet med Viljan för att, på sikt, kunna fördjupa och utveckla det. 
På Blåbäret fanns det under förstudien 15 barn, 5 var flickor och 10 var pojkar. 
Det yngsta barnet var 1,7 år och det äldsta var 2,5 år. Alla barn i gruppen hade 
svenska som modersmål. 

Barnen £ och V och deras föräldrar 

Vi mötte kompisarna £ och V i deras hemmiljö tillsammans med deras  
föräldrar. 
£ var 4 månader vid förstudien och V var 11 månader.  
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Pedagog Ida Lagnander, Västarvet 

Ida Lagnander är pedagog/förskollärare och har mångårig erfarenhet av att ar-
beta med barn i den här åldern och hon är införstådd i hur förskolan fungerar 
och hur förskolepersonal arbetar. Hon har kunskaper för att kunna tolka de 
minsta barnens uttryck och synpunkter. Hon är också väl insatt i FN´s Kon-
vention om barnets rättigheter och vet hur barnens åsikter ska beaktas och re-
spekteras i projektet. Hon har varit Västarvets representant i det regionala nät-
verket för Barnkonventionen i Västra Götalands regionen. 
Vill du komma i kontakt med Ida ida.lagnander@vgregion.se   

Tonsättare Johan Svensson 

Johan Svensson är utbildad tonsättare som bl.a. har studerat på Norges musik-
khøgskole i Oslo och Högskolan för scen och musik i Göteborg. 2009 blev han 
tilldelad Carl Larsson-stipendiet och har sedan dess varit aktiv som frilansande 
tonsättare. Han har drivit många olika pedagogiska musikprojekt för barn och 
ungdomar, bl.a. tillsammans med Stockholms saxofonkvartett. Johan är en av 
grundarna bakom ny musik-ensemblen Mimitabu och sedan 2012 är han del av 
GAS-festivalens programråd. Hans kunskaper är värdefulla för att förstå och 
tolka barnens ljudskapande, för att kunna skapa ljudmiljöer i utställningen och 
förmedla kunskaper om barnens ljudskapande till förskollärare och föräldrar. 
Johans medverkan visar också att vi tar barnens tidiga ljudskapande på största 
musikaliska allvar.  
Läs mer om Johans arbete på www.johansvensson.nu 

Västarvet 

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och 
konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd 
bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i 
hela Västra Götaland. 
Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, 
Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke mu-
seum och Västergötlands museum. Genom Västarvets regionala tjänsteområde “Pedagogik 
och utställningar” kommer resultatet från förstudien att komma barn i Västra Götaland till-
godo. 
Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se 

Kultur i Väst 

Kultur i Väst är en kulturförvaltning inom Västra Götalandsregionen som dri-
ver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. Kultur i Väst har  
uppdraget att stärka och utveckla kulturens och konstarternas roll i Västra  
Götaland samt att initiera insatser utifrån de strategiska kulturpolitiska målen.  
I detta arbete ingår att skapa förutsättningar för en jämnt fördelad  
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kulturverksamhet, i en geografisk, innehållsmässig och social mening. Målet är 
att tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och internationalisering ska prägla 
utvecklingen avkultursektorn. Genom att ingå i Kultur i Västs utbud av pro-
duktioner för barn och unga kommer resultatet från förstudien att komma barn i 
Västra Götaland tillgodo. 
Läs mer om Kultur i Väst på www.kulturivast.se 

Statens musikverk, Musikplattformen 

Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av konst-
närlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också bevara, främja och 
tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.   
Tack vare bidraget från Statens musikverk blev den här förstudien möjlig att 
genomföra. 
Läs mer om Statens musikverk på www.musikverket.se  
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Vardagsljud 

Barnens vardag var fylld av ljud, både när de vistades inomhus och utomhus, 
och många av ljuden verkade barnen inte ens lägga märke till. Det var till stor 
del barnen själva som bidrog till att skapa de ljud som omgav dem. Genom sin 
lek skapade de ljud med sina röster, sina kroppar och i kontakt med föremål 
och möbler som fanns runt omkring dem. Ibland var det medvetet men lika ofta 
verkade deras ljudskapande ske omedvetet. 

Att skapa ljud 

 
 
 
 
De flesta ljud skapades och uppstod i barnens möte med material, ibland väl-
digt slumpmässigt och ofta som en del av annat utforskande. 
Ett vanligt ljudskapande var att slå ett föremål, vilket som helst gick bra, mot 
ett annat föremål, ofta i intervaller med pauser emellan. Ett annat var att lägga 
ett föremål i någonting och genom att sätta föremålet i rörelse skapades ett ljud. 
Barnen använde gärna sina kroppar för att skapa ljud. De stampade med fötter-
na eller slog med händerna mot något underlag eller föremål. 
Ibland hade barnen sin uppmärksamhet på något helt annat under tiden som de 
skapade ett ljud, det var som om de då lät ljudskapandet sköta sig av sig själv. 
Det var sällan som de höll på med ett och samma ljud under en längre period. 
Mycket av barnens vardagliga ljudskapande gjorde de med sina röster, ibland 
för att kommunicera med varandra, ibland som en sorts ljudkuliss till sin lek.  

Korta, snabba ljudskapanden 

Q 2,1 år ligger inne i huset i lilla rummet på rygg och stampar med foten i 
väggen 10-15 gånger och skrattar samtidigt 
 
H 1,9 år lyfter upp en väska som det ligger legobitar det låter om den  
H lyfter upp väskan och släpper ner den på golvet några gånger 
så lämnar han den 
 
E 2,7 år sitter och väntar på maten vid matbordet 
E snurrar på tallriken så att det blir som en pirre, slår med kniven först på 
bordet sedan på glaset, lyssnar  
C 1,7 år och N 2,6 år sitter vid trädet och leker med plastdjuren 
C gör röstljud samtidigt som C ställer upp djuren (inga djurläten utan bara 
aaah, aaah, aaah) samma ljud återupprepas hela tiden 
 
Q 2,1 år går efter en stund till lilla rummet 
Q börjar dra och släppa klämskyddet som sitter mellan dörren och dörrkarmen 
Q håller på i knappt 20 sekunder, 12 ggr  
Q har en jämn takt, Q verkar koncentrerad, tittar ner mot golvet och tittar in i 
stora rummet samtidigt som han drar 
Q slutar bara plötsligt och går in i lilla rummet 

En viktig fråga i förstudien är hur barnens ljudskapande i vardagen går till.  
Vi är också nyfikna på vad barnen använder när de gör ljud.  
Genom att dokumentera hur barnen skapar ljud hoppas vi få svar på detta. 
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En stund i början står W 1,10 år bredvid och tittar på 
 
P 1,10 år sitter på golvet och ska sopa upp bönor 
P slår emot sopen mot lådans ben och fortsätter att slå mot benet 10-12 slag 
under ca 10 sekunder 
 
S 2,4 år går upp på golvbordet 
S kliver försiktigt upp, tyst och gör en markering med sitt ansiktsuttryck och sin 
kropp att det ska vara tyst när hon går 
När S går av bordet så gör hon ett litet skutt 
 
Det hände vid några tillfällen att barn medvetet försökte att inte skapa något 
ljud alls, som att smyga fram över en yta som annars brukade avge ljud när 
man gick på det. 
Några situationer gjorde det tydligt att barnen verkligen jämförde olika typer 
av ljud. Annars var det inte särskilt ofta som det gick att se att barnen under-
sökte olika ljud.  

Två Briorullar 

V 11 månader sitter på golvet och sträcker sig efter de två Briorullarna, den 
ena har en bjällra i sig och den andra har en gubbe av trä som är delad och 
som ger ett klickande ljud (trä mot trä) när man rullar/skakar den. 
V får tag i den med bjällran och den låter så fort V rör vid den 
V skakar den, pausar och tittar på den, skakar, pausar och tittar på den, vän-
der den runt i handen, petar med fingrarna in mellan spjälorna och försöker ta 
bjällran, skakar och så får V syn på den andra rullen 
V slänger den första åt sidan med blicken på den andra, sträcker sig efter den 
och tar upp den, tittar på den första rullen med bjällran när V gör det 
V skakar på rullen med gubben, pausar och tittar på den, skakar och då får V 
den i handen på ett sätt så att det inte låter något alls, V tittar på den, byter 
hand och skakar och då låter den, I pausar och stoppar den i munnen, tittar på 
den och sträcker den mot sin förälder och säger något, V får ett svar och så 
skakar V rullen igen och träffar dockvagnen som står mellan V´s ben 
V släpper rullen och tar upp dockvagnen samtidigt som han säger något och så 
sträcker han fram dockvagnen till Ida som tar emot den 
Ida kör med dockvagnen mot V, hon lägger på Briorullen med bjällran och kör 
den mot V 
V tar emot den och så skakar V med rullen några gånger 
V släpper rullen med bjällran och tar upp den andra med gubben 
V skakar den, pausar och tittar på den, lägger ner den och tar upp den med 
bjällran och skakar på den, pausar och tittar på den en längre stund  
Då kommer katten, V kommenterar det och sträcker sig efter katten 
När V flyttar sig stöter V emot rullen med bjällran, V tar upp den och tittar på 
den  
Då skrattar vi vuxna, V tittar upp och slänger iväg rullen och tar sig till soffan 
och ställer sig upp 
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Våra tolkningar 

Vi tycker att det var svårt att avgöra om barnen skapade ljuden medvetet eller 
omedvetet. Ljudskapandet uppstod ofta i samband med annat utforskande och 
ljudet var ofta ”bara” en del av en upplevelse. 
Det verkade som om barnen ibland inte lade märke till att de skapade ljud, lju-
det var då underordnat något annat. 
Vi tycker att det var svårt att avgöra om det var materialet eller ljudet som ut-
forskades av barnen. Även om vi uppfattar det som att barnen sällan medvetet 
provade sig fram mellan olika material för att jämföra olika typer av ljud så 
tolkar vi de pauser som barnen gjorde ibland under sitt ljudskapande som korta 
stunder av reflektion. 

Att reagera på ljud 

 
 
 
 
 
 
 
Barnen verkade reagera på ljud på två olika sätt. En del reaktioner var  
reflexmässiga, som att snabbt vända sig mot ljudet eller blinka med ögonen. 
Andra reaktioner verkade vara mer av intresse och nyfikenhet, som att närma 
sig ljudet med kroppen eller söka det med blicken, för att hitta orsaken. Vid 
sådana tillfällen vände sig barnet nästan alltid mot det ljud som det reagerat på 
och markerade att det var något som det uppmärksammat genom att stanna upp 
i sin aktivitet, närma sig ljudet eller peka mot det. Ofta tittade barnet då också 
mot någon vuxen i sin närhet, antagligen för att få en bekräftelse på vad det var 
som det hört. Om samma ljud återkom igen så svalnade ofta barnets intresse, 
för att så småningom helt försvinna. 

 

I förstudien vill vi försöka få reda på hur barnens reaktioner inför olika ljud 
ser ut. Vi är intresserade av hur barnen agerar när de uppmärksammar ett 
ljud. 
Genom att dokumentera hur barnen reagerar på olika ljud hoppas vi få svar 
på detta.  
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Grävmaskinen 

E 2,7 år är i rutschkanan när en grävmaskin hörs 
E reagerar med att lyfta upp ansiktet och rikta blicken mot ljudet,  
grävmaskinen syns inte eftersom den kommer på en annan väg 
E fortsättar att titta mot ljudet, åker ner och går mot staketet, maskinen  
svänger ut på vägen  
När E har sett den fortsätter E att följa den med blicken när den åker förbi 
Samtidigt flyttar sig E närmare staketet 
 
Ibland reagerade barnen på ljudet från en aktivitet och blev på det sättet upp-
märksammade på vad som pågick. Tack vare ljudet blev de intresserade av 
aktiviteten och fick på så sätt en möjlighet att delta. 
Om ett barn själv åstadkom ett oväntat ljud så hände det ibland att barnet 
kommenterade det med ett ljudord som ”bang” eller ”bong” eller med ett för-
vånat ansiktsuttryck. Flera av barnen gjorde ibland associationer inför vissa 
ljud och kopplade ihop ljud som de hörde med en sång, en sak, en händelse 
eller en aktivitet. 
På sina vänners gråt reagerade barnen ofta snabbt och de namngav nästan alltid 
vem det var som grät. Det var heller inga problem för barnen att koppla ihop 
vuxnas röster som de hörde på avstånd med rätt person. 

Våra tolkningar 

Vi tolkar det som att barnen framför allt reagerade på ljud som kom oväntat, 
var okända eller stack ut och avvek från de vardagliga ljuden. När de reagerade 
inför och uppmärksammade ett ljud så verkade det viktigaste vara att lokalisera 
det och ta reda på hur det uppstod, inte att undersöka själva ljudet.  
Ett återkommande ljud behövde vara särskilt intressant för att det skulle kunna 
hålla kvar barnets intresse. Ljud som skapade känslor av glädje, sorg, rädsla 
eller trygghet fick också ofta reaktioner. 
Vi tycker att det verkar som att det var vissa barn som snabbare och oftare  
reagerade på, uppmärksammade och utforskade ljud. Det var inte heller så att 
alla barn reagerade samtidigt och inför samma typ av ljud.  

Att föredra vissa ljud 

 
 
 
 
 
 
Viktigare än själva ljudet verkade sökandet efter ljudets ursprung vara, varifrån 
ljudet kom och hur det uppstod.  Barnen visade inga tecken på att ljud som 
fanns i närheten var mer intressanta än ljud som hördes på långt avstånd. 
Vi tycker att det med hjälp av barnen är fullt möjligt att presentera en lista på 
ljud som vi uppfattar att barnen särskilt intresserade sig för. 
 

Vi hoppas att vi under förstudien ska få reda på om det finns vissa ljud som 
barnen föredrar framför andra.  
Genom att dokumentera vilka ljud som de flesta barn uppmärksammar och 
gärna återkommer till tror vi att vi kommer att få svar på det. 
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• Ljud som barnen själva på olika sätt kunde påverka 
• Ljud som överraskade, var annorlunda och förändrades över tid 

Upptäckt 

S 2,4 år står vid golvbordet, Johan sitter bredvid  
S har precis gjort så att den koppling som gick till den svarta  
vibrationshögtalaren blivit lös och upptäckt att när S tar på den så blir det ett 
brummande ljud som påverkas av hur länge S håller handen på den. 

• Ljud som framkallades genom att kroppen användes i ljudskapandet 
• Ljud som förstärktes genom flera olika sinnen  
• Ljud som upplevdes tillsammans med andra, jämnåriga eller vuxna 
• Metalliska ljud 
• Avvikande ljud som stack ut ur bruset 

Gräsklipparen 

E 2,7 år sitter och bygger med järnvägen inne på avdelningen 
då kommer gräsklipparen runt hörnet och kör förbi utanför förskolan 
E vänder sig snabbt om och sträcker ut armen och pekar mot fönstret, reser sig 
upp och går till fönstret och ställer sig på bänken och letar efter orsaken till 
ljudet 
E ser maskinen och går tillbaka till järnvägen en stund, E går tillbaka till 
fönstret igen och pekar mot maskinen 
E står kvar tills maskinen försvinner 
Då säger E något och slår med båda händerna på fönsterbrädet flera gånger 

• Elektroniska klanger 
• Ljud som skapades genom slag mot föremål 
• Röstljud 
• Intressanta ljudföremål var sådana som barnen inta hade tillgång till 

hela tiden som vindspel, gitarr och olika rytminstrumen 

Gitarren 

Senare får Ä 1,9 år prova på att spela på gitarren 
Ä drar med sin hand över strängarna och provar olika sätt att använda sin 
hand och sina fingrar 
Ä tittar på P ibland och säger saker till henne, efter en stund blir det så att de 
spelar varannan gång 
Ä försöker göra på samma sätt som P med tummen, Ä provar båda händerna 
Y 1,8 år kommer och ställer sig bredvid och tittar på, efter en stund så provar 
också Y att dra med handen över strängarna, så kommer D 1,8 år och provar 
också och så H 1,9 år 
då reser sig Ä och går, det har blivit för trångt 

Våra tolkningar 

Vi tycker att det har varit svårt att förstå vad det var hos själva ljudet som in-
tresserade barnen. Men vi tolkar det så att barnen intresserade sig särskilt för 
sådana ljud som låg inom ett frekvensområde som var klart, tydligt och distinkt 
och när ljudet hade karaktär och volym. 
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Om ett pågående ljud skulle vara intressant för barnen under en längre period 
så krävdes det, i de flesta fall, att det innehöll nya överraskningar och gärna 
interaktiva moment.  
Det verkade inte som att avståndet till ljudet hade någon betydelse för om det 
var intressant eller inte.  
När en ljudupplevelse blev gemensam, då verkade det inte spela någon roll vad 
det var för ljud. 
Det tydliga intresset för de oåtkomliga ljudföremålen kan naturligtvis förklaras 
med att de var just oåtkomliga men det är också föremål som det är väldigt lätt 
att framkalla ljud med, något som barnen verkar uppskatta. 

Att repetera ett ljud 

 
 
 
 
 
 
Både barnens ljudskapande och utforskande av ljud pågick under rätt så korta 
stunder. Men det hände att de ljud som var lätta att skapa och som krävde en 
liten insats av barnen framkallades om och om igen.  
När barnen repeterade ett ljud så var det under en begränsad tid och det ver-
kade ofta handla om att skapa en puls och en regelbundenhet. I boken ”Barns 
musikaliska utveckling” säger Bertil Sundin att små barn ofta använder en 
slaghastighet av 120 slag/minut men vi hade svårt att se om det verkligen 
stämde. Barnen slog alltid så korta repetitioner, ofta bara 3-6 slag, så vi tycker 
inte att vi kunnat räkna ut hur många slag det blev per minut. 

Sandlek  

X 1,7 år sitter med hink och spade i sandlådan  
X lägger i lite sand i hinken, slår med spaden mot hinkens kant 3 ggr, dock, 
dock, dock Gör en paus och gräver upp lite mer sand som X häller i hinken, 
slår med spaden 3 ggr mot hinkens kant dock, dock, dock 
Paus, gräv, häll i, dock, dock, dock 
Detta upprepar X 4 gånger  
 
Ett ljudskapande som barnen ofta återkom till och ville repetera var sådana ljud 
som de behövde hjälp med att skapa. Ett vindspel som hängde högt upp i taket 
och som krävde att barnen fick hjälp att nå, grässtråljud som krävde att en 
vuxen blåste genom ett grässtrå och en stor låda med bönor som krävde att en 
vuxen satt med är exempel på sådana ljud. Det här var ljud som intresserade 
barnen men som de hade svårt att framkalla på egen hand. Problemet som 
kunde uppstå för barnen då att de vuxna tröttnade innan barnen gjorde det. De 
vuxna ville, tidigare än barnen, avsluta, gå vidare och göra något annat. 

 

 

Vi vill veta om barnen repeterar ett ljud som de skapat flera gånger, och om 
de återkommer till samma ljud och ljudskapande senare. 
Genom att dokumentera situationer där barnen återkommande skapar samma 
ljud tror vi att vi kan få svar på det. 
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Grässtråkonsert 

Alla är ute på ängen och Ida har gjort misslyckade försök att göra blåsljud 
med grässtrå 
Det visar sig att P1 är duktig på det och barnen uppskattar och  
uppmärksammar ljudet direkt 
Det blir en samling kring P1 med U 3,2 år, L 3,3 år, och R 2,10 år och barnen 
reagerar inför ljudet genom att skratta, hoppa och slänga sig ner på rygg 
C 1,7 år och E 2,7 år som sitter med P2 en bit ifrån skrattar också 
M 1,11 år kommer fram och gör som de andra, slänger sig på marken 
Efter varje gång som P1 blåser i grässtråt så slänger sig barnen ner på marken 
och skrattar högt 
P1 visar barnen som intresserat tittar på hur det är P1 gör med grässtråt 
E har också kommit dit  
C plockar ett grässtrå själv och försöker få till det med händerna, P2 hjälper C 
C går också så småningom fram till P1 
A 1,10 år som är en bit bort dras mot ljudet och P1, efter en stund reagerar A 
med gråt 
U försöker också att själv skapa samma ljud 
P1 kommer på ett annat ljud, prutta i armhålan, P1 visar för barnen, de står 
still och tittar  
U säger ”igen” och P1 tror U menar pruttljudet men U säger ”nej” och tar 
upp ett grässtrå och visar vilket ljud U menar 
Vi vuxna däremot skrattar alla åt pruttljudet. 

Våra tolkningar 

Vi uppfattar det som att barnen inte hade så stort behov av att återkomma och 
repetera de olika ljud som de mötte och skapade. 
Vi tycker att det verkade som att barnens svaga intresse för repetition hängde 
ihop med att barnen snabbt tappade intresse för ett ljud som återkom. När de 
hade använt ett ljud 5-6 gånger så var det som om ”de kunde det”. 
Även om det, vid de tillfällen då barnen repeterade ett ljud, verkade handla om 
att skapa en sorts puls och regelbundenhet snarare än att utforska och fundera 
över själva ljudet så tolkar vi det som att det ändå, i pauserna, fanns ett reflek-
terande över ljudet. 

Att skapa ljud med liten eller stor insats 

 
 
 
 
 
 
När det krävdes att barnen skulle hålla ett särskilt föremål i handen och sedan 
använda det på ett särskilt sätt mot ett annat bestämt föremål så verkade de 
flesta av barnen helst vilja att någon annan gjorde det. Ljudet i sig kunde vara 
intressant men när insatsen för att framkalla det blev för hög och komplicerad 
så avstod de ofta efter några försök. Exempel på sådant ljudskapande var rytm-

Vi vill i förstudien försöka få reda på om barnen föredrar att skapa ljud som 
kräver en liten eller en stor insats från dem.  
Genom att dokumentera situationer där barnen framkallar ljud med hjälp av 
olika föremål och material hoppas vi få svar på det. 
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instrumentet gurka och klangspel. Var det ett material som krävde att man 
skulle slå väldigt lätt och försiktigt för att få fram ett ljud blev det ofta samma 
reaktion från barnen, de valde bort ljudskapandet och tog sig an utforskandet 
av föremålet på något annat sätt. 
Ljudskapande som krävde en liten insats verkade däremot uppskattas av de 
flesta barnen och till den typen av ljudskapande har vi sett barnen flera gånger 
återkomma till. Saker som barnen skapade ljud med på det sättet med var bland 
annat vindspel, bönor i en stor låda, lego i låda och gitarrsträngar. Det fanns 
också tillfällen då barnen skapat ihållande, starka ljud bara med hjälp av sina 
röster. 
Det som förvånade oss lite var att det ibland verkade som om barnen inte rik-
tigt kunde kontrollera sitt ljudskapande när det var väldigt enkelt att framkalla 
ett ljud. När de med hjälp av bara rörelsen på handen/armen kunde framkalla 
ett rätt så starkt ljud så var det som om de fastnade i rörelsen och händer-
na/armarna gick av sig själva. 
Som vuxna reagerar vi ofta inför den här typen av ljudskapande och går in och 
bryter ganska omgående. Men med hjälp av dokumentationen så upptäckte vi 
att när barnen fick hålla på med sitt ljudskapande så höll de inte alls på så länge 
som det kändes där och då. De avbröt alltid själva sitt ljudskapande efter en 
ganska kort stund.  
I samband med det här sättet att skapa ljud fanns de få tillfällen under  
förstudien då barnen själva, på olika sätt, uttryckte att ett ljud lät för mycket. 

Bönljud 

S 2,4 år, Q 2,1 år, H 2,1 år, Ö 2,1 år och F 2,4 år står vid en låda fylld med 
bönor, bredvid dem sitter P 
S, H och Ö rör runt bland bönorna, snabbt, och det blir ett väldigt högt ljud.  
De lägger till röstljud men efter en stund, ca 15 sek, längre än så håller de inte 
på, stannar de av.  
Då har F reagerat genom att hålla för sina öron och Q sagt ”stopp” – P påta-
lar för Ö, S och H att Q tycker att det låter för mycket  
Då går S  
Ö och Q rör runt en gång till och så häller de bönorna från muggarna ner i 
lådan 
 
Det fanns tillfällen vid ljudexperimenten med Johan som vi vill ta med här. Det 
var ett framkallande av ljud med väldigt liten insats men där detta, nästan hy-
steriska, ljudskapandet uteblev. I mötet med vibrationshögtalarna blev effekten 
faktiskt den motsatta. Med en väldigt liten insats, bara genom att röra vid hög-
talaren eller sätta den mot kroppen, skapades ett ljud som istället framkallade 
ett lugnt och kontrollerat sätt att utforska ljudet. 

Aluminiumljud 

M 1,11 år sitter på golvbordet vid aluminiumet med en legobil 
M kör med bilen över aluminiumet, M kör sakta fram och tillbaka  
Så sätter M fingret mot och slår några gånger med fingret, först på aluminiu-
met och sedan på högtalaren och så aluminiumet igen 
M verkar jämföra de olika ljuden som M framkallar på de olika sätten 
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I exemplet ovan utforskade M en vibrationshögtalare vars ljud det gick att på-
verka både genom att röra en aluminiumfolie bredvid högtalaren och genom att 
flytta på själva högtalaren. Ljudet var ett enkelt brumljud (cirka 50 Hz) som 
endast förändrades lite i styrka och intensitet beroende på beröringen av alumi-
niumfolien. Trots det svaga ljudet och en relativt liten förändring av det, var 
det många av barnen som blev sittande här längre stunder och som också åter-
kom flera gånger till detta utforskande av ljud. 

Våra tolkningar 

Vi tycker inte att det råder någon tvekan om att barnen uppskattade att på ett 
enkelt sätt och med liten insats kunna skapa ljud som lät mycket, gav stor 
klanglig effekt eller var annorlunda.  
Vi tolkar det som att ljud som krävde en liten insats för att framkallas var de 
ljud som barnen oftast skapade medvetet och ibland också återkom till. 
Vi tror att skillnaderna i hur barnen agerade i sitt ljudskapande kanske kan för-
klaras med vilken typ av ljud de skapade. Ljuden som var stora och med hög 
volym skapade glädje, energi och gjorde barnen upprymda medan de små lju-
den med låg volym skapade lugn och eftertänksamhet. 
Även om vi uppfattar det som att barnen själva kan reglera när ljuden blir för 
höga så är det viktigt att tänka på att den här typen av ljudskapande kan upple-
vas som mycket störande. 

Att använda puls och rytm 

 
 
 
 
 
 
Det fanns flera tillfällen då barnen, oftast tillsammans med andra, mötte puls 
och rytmer på olika sätt. Vid samlingssituationerna sjöng och lyssnade barnen 
på sånger där rytmen markerades med olika rytminstrument eller med hand-
klapp av de vuxna När barnen lyssnade på inspelad musik så fanns det ofta 
bestämda rörelser som följde musikens rytm. 

Genom förstudien vill vi få veta hur de minsta barnen förhåller sig till puls 
och rytm. 
Genom att dokumentera situationer där barnen, på olika sätt, möter takt och 
rytm hoppas vi få svar på det. 



Titel  20xx  

 

 

 
44 

När barnen använde rytminstrument eller klappade med sina händer till en sång 
så startade och stoppade nästan alla barnen samtidigt men de följde däremellan 
inte alls sångens/den vuxnes rytm även om det var många som försökte. 
Vid de tillfällen då barnen lyssnade på inspelad musik så kunde vi se lika 
många rörelseuttryck/mönster som antalet barn som deltog. 
Det hände vid ett par tillfällen att barnen på egen hand skapade en upplevelse 
där alla följde varandra i en gemensam puls med rörelser eller ljud. Se till ex-
empel Äggensemble på sidan 48. 
Ibland skapade barnen egna situationer mellan varandra, där en ledde och en 
annan följde. Det kunde vara med deras röster då ett ord eller ljud bollades 
mellan barnen, genom att slå på någonting eller genom rörelse med sina krop-
par. 

Knackorkester vid fruktstunden 

B 2,7 år och M 1,11 år sitter vid bordet och äter frukt. 
De börjar knacka med knutna händer mot bordet, det är B som leder och M 
följer efter 
De tar händerna bakom ryggen, B lägger kinden ner mot bordet och M gör 
likadant  
B byter från knuten hand till finger och M gör likadant och så fortsätter de att 
knacka mot bordet 
B byter till öppen hand och sen till alla fingrarna, M gör likadant och så knu-
ten hand igen och så öppen hand och handklapp och så tungan ut.  
B tittar ibland på M 
Båda två ler under tiden 

Våra tolkningar 

Takt och rytm är mönster som upprepas och det kan vara både oregelbundet 
och regelbundet och med stora skillnader i mellanrum mellan impulser. Vi 
tycker att det är tydligt att barnen inte kunde förstå eller följa med i sångernas 
takter och rytmer. Dessutom verkade det försvåra det ytterligare för dem att det 
var så mycket som skedde samtidigt, lyssna, följa texten, följa rörelser, ställa 
sig och sätta sig och titta på bilder eller föremål kopplat till sången. Det barnen 
själva jobbade med vill vi kalla för puls, impulser som kommer med jämna 
mellanrum, en regelbundenhet. Vi tycker att det sätt som barnen följde musik 
och sånger på kändes väldigt härligt, fritt och avslappnat. Vi upplever det som 
att barnen utgick helt och hållet från sig själva och sin känsla när de skapade 
sina pulser. En tanke som slagit oss är ”Finns det något rätt och fel här?” Vad 
skulle hända om man uppmuntrade barnen att fortsätta följa sångerna och mu-
siken på ”fel” sätt? 

Att använda småsaker som avger ljud 

 
 
 
 
 

Vi undrar hur barnen använder sig av småsaker som avger ljud på olika sätt.  
Genom att i förstudien dokumentera situationer där barnen jobbar med små-
saker tror vi att vi kan få reda på det. 
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Små barn använder ofta småsaker i sitt undersökande och utforskande. De an-
vänder dem för att jämföra skillnader och likheter, organisera och sortera och 
de tycker om att förflytta småsaker från en plats till en annan. 
Barnen hade tillgång till mindre föremål (till exempel bönor och legobitar), i 
stor mängd, som de kunde framkalla ljud med och där barnen kunde använda 
hela kroppen i ljudskapandet. 
Det hände rätt ofta att barnen stoppade ner ett mindre föremål i en behållare av 
något slag och när de märkte att det blev ett ljud så fortsatte de att skaka eller 
röra på behållaren så att det mindre föremålet skapade ett ljud.  
Barnen fick använda maracasägg vid samlingssituationer och alla barn skapade 
ljud med dem, framför allt genom att skaka dem i händerna men det hände att 
de också rullade äggen på golvet. Barnen kunde till och med skapa ett ljud utan 
att röra på själva maracasen, bara de gick så lät det.  
Briorullar med bjällror i var också omtyckta, det räckte att barnen stötte till 
dem så skapades ljud som barnen reagerade på. Ärtpåsar däremot, med sitt mer 
diskreta ljud, var ingen småsak som barnen ljudskapade med alls.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våra tolkningar 

Vi uppfattade det som att samma sak gällde för småsaker som med allt annat 
ljudskapande. Det krävdes att ljudet skulle vara lätt att framkalla och ljudet 
skulle vara distinkt och gärna ha hög volym om det skulle det vara intressant. 
Vi tyckte inte att det gick att se att barnen gjorde något jämförande av ljuden 
mellan olika småsaker särskilt ofta eller särskilt medvetet men det hände. Se 
till exempel ”Två Briorullar” på sid 36. 
Barnen verkade uppskatta att ha tillgång till riktigt små föremål i stor mängd 
som de kunde skapa ljud med, gärna med hjälp av hela kroppen och med flera 
sinnen. 
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Att lyssna på inspelad musik 

 
 
 
 
 
 
 
Det hände rätt ofta att barnen bad sin personal att de skulle sätta på en cd-skiva 
på deras spelare. Skivorna innehöll nästan uteslutande musik med texter till 
som var gjorda för barn. Barnen var ibland väldigt bestämda med vilken skiva 
som skulle spelas och det var tydligt att de hade en förväntan inför det som 
skulle komma. Men efter att skivan satts på så tappade barnen ofta intresset när 
de lyssnat en kort stund och gick iväg och gjorde något annat.  
Annorlunda blev det när en vuxen stannade kvar och var med vid lyssnandet 
och sjöng, gjorde rörelser eller klappade i händerna. Vid de tillfällena så stan-
nade barnen kvar längre och det kunde också tillkomma nya barn under lyss-
nandet. 
När de vuxna deltog i lyssnandet så följde en del av barnen med i både rörel-
serna och texten. Andra barn rörde sig till musiken på sitt eget sätt och det 
fanns barn som stod eller satt och bara lyssnade.  

Tranans sång 

P har satt på en CD-skiva 
H 1,9 år, Ö 2,1 år, S 2,4 år, D 1,8 år och W 1,10 år samlas vid mattan  
P sjunger med och gör rörelser till sången om Tranan 
Vid textraden ”sätt dig ner på stranden” – då sätter sig Ö och H ner 
Vid textraden ”ställ dig i vattnet” – då ställer sig Ö och H upp 
S står upp hela tiden och tittar ner på sina fötter och säger ”vatten” 
D dansar på ett eget sätt, vänder sig om mot W och tittar på honom, D gör ett 
röstljud och går upp på tårna, W som stått still innan gör en liten sväng med 
kroppen och D vänder sig om igen -  bjuder hon in W 
Ö gör armrörelserna (flyg) 
H knixar emellanåt. 
S står fortfarande helt still och kommenterar texten – ”fötterna” (ställ dig i 
vattnet och svalka dina fötter) 
Q 2,1 år tillkommer och ställer sig utanför mattan och tittar på 
W går iväg men kommer tillbaka igen. 
När sången är slut säger H ”Pippi”. P svarar att det blir en sång om en  
racerbil och konstaterar att det är en ny skiva med nya låtar 
P sätter på den första låten om Tranan igen efter att S bett om det 
Å 1,7 år har tillkommit och ställer sig utanför mattan och tittar på 
S står vid mattkanten och väntar på texten om fötterna 
W sätter sig ner på trappan, han gör några röstljud samtidigt som han sträcker 
fram armarna mot de andra, H slår sig ner bredvid och så tar Q och lyfter un-
dan dunkarna och slår sig också ner – blir de publik? 
Så kommer Z 2,2 år gående, han går över mattan och trycker sig ner mellan H 
och Q 
Ö rör sig lite mer, tittar nästan hela tiden på P och följer med i hennes  

Under fältstudieveckorna blev vi uppmärksammade på hur barnen använde 
och mötte inspelad musik och det intresserade oss. 
Genom att dokumentera olika situationer där barnen lyssnade på inspelad 
musik hoppas vi lära oss mer om hur barnen använder och lyssnar på inspe-
lad musik. 
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rörelser, Ö säger ”Ö flyger” 
Så lyfter S på armarna lite grann (flyg) 
W, H och Z har tagit av sig sina strumpor, W går ut på mattan och sträcker 
sina armar framåt  (skaka dina vingar och ruska hela kroppen) 
Å står och gungar lite vid sidan av under sången 
Så börjar en ny sång 
 
När vi samtalade med föräldrarna till V, 11 mån och £, 4 mån fick vi några 
exempel på hur man som vuxen kan ge musik en känsla som man överför till  
barnet.  
 
Skrattfest  
V har tillsammans med sina föräldrar lyssnat på en inspelning av ”Ett gam-
malt fult och elakt troll” många gånger och de har sjungit med och skrattat åt 
det gamla trollet. Nu skrattar han så fort han hör att sången börjar.  

Våra tolkningar 

Musik är ofta linjär och logisk och med små variationer. Den innehåller sällan 
några stora överraskningar som kan hålla barnets intresse vid liv under en 
längre stund. För det lilla barnet upplevs kanske inspelad musik till och med 
som tråkig, så tolkar vi barnens reaktioner inför den inspelade musiken.  
Vi tycker att barnen tydligt visade att när det tillkom saker till musiken, som 
rörelser och texter/berättelser, så ökade barnens intresse trots att de inte kunde 
följa med i vare sig text eller rörelser. 
Vi tror också att den gemenskap som uppstod när barnen lyssnade tillsammans 
med de vuxna och varandra hade en stor betydelse för barnens intresse för  
musiken. Den inspelade musiken laddades på det sättet med positiva upplevel-
ser som verkade tilltala barnen. 
En fundering som uppstått under förstudien är om vi som barn måste lära oss 
att lyssna, uppskatta och förstå musik. Vi undrar också vad som skulle hända 
om de vuxna följde barnens rörelser istället för de förutbestämda och inövade 
rörelserna. 

Att samspela kring ljud  

 
 
 
 
 
 
 
Om en aktivitet lät, så kunde det skapa ett intresse hos andra barn till att delta i 
aktiviteten.  
Det finns flera exempel på hur barnen bjöd in varandra till att dela en ljudupp-
levelse eller ett ljudskapande.  

Vi vill genom förstudien försöka förstå hur barnen samspelar kring ljud 
och rörelse, både med varandra och med de vuxna som finns i deras när-
het. 
Genom att dokumentera situationer där barnen samspelar med varandra 
eller med vuxna så hoppas vi att vi kan få en förståelse för det. 
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Vi har sett att barn ibland valde att stå utanför en ljudupplevelse men tittar man 
närmare så ser man att barnet ändå deltog i upplevelsen, men på avstånd och 
utan att själv skapa något ljud eller rörelser. 

Inbjudan 

H 1,9 år, Z 2,2 år, Q 2,1 år och W 1,10 år står runt bönlådan och slår med 
händerna mot locket som ligger på 
Z börjar ”skrattlåta” och det övergår till ett ”ahahalåtande” och de andra 
faller in och så småningom så följer ”ahahaha” slagens puls 
S 2,4 år kommer fram mot lådan och när Z ser henne nickar Z mot S tills S har 
gått och ställt sig vid lådan, S är med en mycket kort stund och slår, sen så går 
S igen 
H, Z, Q och W fortsätter, Z lutar sig fram över lådan och låter ner i locket och 
de andra gör likadant. 
Så reser sig Z och går en bit ifrån samtidigt som Z säger ”Nej”, Z vill inte  
fortsätta längre  
H går med honom bort  
De andra två blir kvar och Q börjar slå med sitt huvud ner i lådans lock 
De håller sig kvar vid lådan, hänger sig upp på den, W slår några slag med en 
hand 
De vänder sig ut mot rummet och tittar 
Hela ljudaktiviteten har tagit slut av sig själv, de höll på i ca 2 minuter, inte 
mer. 
 
I vissa situationer skapade barnen, på egen hand, nästan små  
ensembles/orkestrar kring sitt ljudskapande. 

Äggensemble 

Maracas-äggen! Vilken fin situation! När de delas ut börjar barnen skaka på 
dem när de får dem och börjar sjunga en ton (för att på något sätt visa att det 
låter högt?). De börjar alltid sjunga igen när skaket blir starkt. 
Ida ska titta igenom filmen igen för att ge en exakt återgivning av vad som 
hände här 
 
Barnen skapade ibland en sorts växelverkan mellan varandra med hjälp av  
olika ljud, vid vissa tillfällen verkade barnen inte själva vara medvetna om det. 

Svarsrop 

Ett jämnårigt barn från Vitsippan(en annan avdelning) sitter i gungan och ro-
par AMMA, AMMA flera gånger i rad, barnet vill ha hjälp med att få fart  
På andra sidan rutschkanan sitter X 1,7 år på marken  
X börjar svara på pojkens rop och det blir en härmning/växelverkan 
Barnet ropar AMMA, X ropar samma, det här sker några gånger 
X vrider också kroppen och huvudet något mot ljudet  
Barnet verkar inte alls höra hennes rop 
 
När barnen bjudits in till ljudskapande, av kompisarna eller en vuxen, så har de 
nästan alltid hängt på direkt. 
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Ljudskapande med burk 

Q 2,1 år sitter på golvbordet, Ida knackar på kakburken 
Q tittar på några av de andra barnen men har handen på burken  
Q vänder tillbaka till burken och slår några gånger med sin hand på burken 
Q knackar med fingret på burken som Ida gör, Q vänder på burken, slår med 
handen på botten, vänder på burken igen, slår med handen och sen fingret på 
locket 
Q flyttar sitt finger så att han slår på samma ställe och på samma sätt som Ida 
Q reser sig upp och lyfter upp burken och går en liten sväng, sätter ner den på 
golvet igen och lägger sig på knä och börjar skjuta burken fram och tillbaka, 
ganska fort 
Q reser sig upp och lyfter upp burken och går med den till kryptunneln, ställer 
ner den på taket, hårt, så det låter och säger ”aahhmm” 
Q slår med burken några gånger på tunnelns tak och klappar med händerna på 
burkens sidor  
Q lämnar burken och går ut i hallen, kommer tillbaka och tar burken och  
smäller den mot taket ett par gånger 
 
Ljud från ett barn/vuxen kunde framkalla rörelse hos ett annat och rörelse hos 
ett barn/vuxen kunde framkalla ljud hos ett annat. 

Benspark 

£ 4 månader ligger på golvet. 
Ida skakar med maracasen. 
Det verkar som att £ intresserar sig för ljudet 
£ ligger rätt still när Ida skakar och precis efter så gör han snabba rörelser 
med kroppen, framför allt med benen 
£ gör små leenden också och tittar mot maracasen. 

Våra tolkningar 

Vi upplever att barnen gärna gick in i ett gemensamt ljudskapande och det ver-
kade finnas en önskan hos barnen om att dela ljudupplevelser med varandra 
och med de vuxna. Det verkade som att ljudet förenade och barnen kunde ha 
utbyte av ljud även om de inte själva var medskapare eller deltog aktivt i  
ljudskapandet.  
Vi tycker att barnen använde ljud för att påkalla uppmärksamhet och att ljuden 
som barnen skapade många gånger fungerade som en kompismagnet, både 
medvetet och omedvetet. 
Vi blev lite förvånade över hur barnen själva, i grupp, kunde organisera sitt 
ljudskapande på ett så bra sätt när de fick möjlighet till det. 
Vi tycker att det verkar som att barnen använde ljudskapandet, och då menar vi 
inte bara röstljud utan också andra typer av ljud, som en sorts förspråklig 
kommunikation mellan varandra och med de vuxna. 
Vi tycker att barnens tydliga vilja att ”göra som de vuxna” borde användas för 
att hjälpa barnen att fördjupa och utveckla sitt ljudundersökande/skapande. 
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Att möta barns ljudskapande 

 
 
 
 
 
 
Barnen hade stor tillgång till föremål och material som de kunde skapa olika 
typer av ljud med men det var väldigt sällan som de vuxna var med och till-
sammans med barnen skapade bara ljud. De vuxna verkade helst vilja  
koppla ljud till musik/sång och musiken/sången till text och texten till rörelser.  
Det finns väldigt få exempel på att man som vuxen hjälper barnen att beskriva 
eller benämna ljuden eller ljudupplevelserna med ord. Inte heller förekom det 
att man samlade in barnens ljud och ljudskapande. 
Det finns en del situationer då vuxna skapade ljud som varit nya och spännande 
och svåra för barnen att själva skapa och då blev det tydligt hur mycket barnen 
uppskattade det. Barnen har många gånger under förstudien bett och uppmanat 
de vuxna att skapa vissa ljud. Se till exempel Grässtråkonsert på sidan 41. 

Våra tolkningar 

Vi tycker att det varit tydligt att vuxna har en viktig roll för att stötta barnen i 
deras ljudskapande. De vuxna kan hjälpa barnen att komma vidare, visa hur 
man kan jämföra olika ljud och presentera nya och spännande ljud. 
Vi är förvånade över att det inte fördes så mycket samtal om ljud mellan vuxna 
och barn. Det finns en mängd ord och uttryck som kan användas för att få  
barnen att fundera och reflektera över sitt ljudskapande, långsamt, snabbt, 
känsla, paus, starkt, mjukt, kort, långt osv. 
Idag är det självklart att dokumentera och visa vad barnen gör på förskolan så 
vi är förvånade över att inte barnens ljud på något sätt sparas, presenteras och 
diskuteras. Med dagens teknik är ju allt möjligt. 
 
Det tillfälle då de vuxna var aktiva ljudskapare tillsammans med barnen var 
framför allt vid samlingssituationerna där man på båda förskolorna nästan  
uteslutande använde sig av musik, sång och rörelse. De vuxna använde  
instrument, klappade händerna, sjung och gjorde rörelser. Barnen hade tillgång 
till rytminstrument och barnen hade möjlighet att välja och påverka vilka 
sånger som skulle sjungas. 
När vi såg att barnen, framför allt de minsta, var så inaktiva under samlingssi-
tuationerna så tyckte vi först att det var märkligt att man så enträget använde 
sig av samma upplägg. En sång, som symboliserades av en figur eller en bild, 
valdes och så sjung alla den tillsammans samtidigt som takten markerades med 
handklapp eller rytminstrument eller så gjorde de vuxna rörelser som barnen 
försökte följa.  
Vi uppfattade det som att barnen först och främst var intresserade av att välja 
bild eller figur till sången. De minsta barnen hade svårt att följa med i texterna 
och sångerna passade inte alltid barnens röstläge. Rörelsesångerna var svåra för 
de minsta barnen att följa med i. Det var mycket information för dem att ta in, 
musiken, texten och rörelser. Rörelserna kom och gick ofta så snabbt, när bar-

Vi var nyfikna på hur de vuxna i barnens närhet bemötte deras ljudskapande. 
Genom att dokumentera situationer där vuxna på något sätt har förhållit sig 
till barns ljudskapande tror vi att förstudien kan ge oss en förståelse för hur 
barnens ljudskapande blir bemött. 
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nen hade börjat med rörelserna till en textrad så var det redan dags för nästa. 
De flesta av de minsta barnen satt därför ofta stilla och iakttagande under de 
här stunderna. Ska man göra en jämförelse med hur man jobbar med små barn 
och bild så kändes det som att man lät barnen hoppa över fingermålningen för 
att börja med pensel, duk, oljefärg och porträttmålning med en gång. 
Men efter att ha tittat på vår dokumentation så inser vi värdet för de minsta 
barnen av att få ingå i ett socialt sammanhang där musiken, rörelserna och ruti-
nerna är de sammanhållande faktorerna.  
Barnen förväntade sig ett visst sorts ljudskapande inför de här  
samlingssituationerna och det var tydligt att de såg fram emot att få samlas vid 
sina samlingsmattor och genomföra de här ”ljudritualerna”. Det går faktiskt att 
säga att alla barn som deltog var intresserade av det ljudskapande som de 
vuxna erbjöd vid de här samlingstillfällena. 
Det var också intressant att se vad som hände innan samlingarna kom i gång. 
Under den stunden som barnen väntade på att allt skulle börja hände det vid 
flera tillfällen att barnen själva, på egen hand, organiserade ett gemensamt 
ljudskapande. Se till exempel Äggensemble i ”Att samspela kring ljud”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våra tolkningar 

Vi tolkar det som att samlingssituationerna med sina ”ljudritualer” skapar en 
viktig trygghet för de minsta barnen i den nya miljön som ändå förskolan är för 
dem. I samlingen lär sig barnen något tillsammans och de får en gemensam 
kunskapsbank av sånger som förenar gruppen. 
Vi tycker att barnens egna röstljud som de använder sig av på egen hand är en 
outnyttjad resurs vid samlingssituationerna. Det borde kunna bli spännande 
konserter med hjälp av dem och kanske de vuxna kan lära sig och våga att mer 
lekfullt jobba med rösten tillsammans med barnen. 
Vi undrar varför man som vuxen inte använder barnens intresse inför de här 
samlingarna till att utforska andra typer av ljud. Vad skulle hända om man  
använde kastruller, lock, bönor, stenar och plastburkar till sångerna. Eller 
gjorde egna musikstycken som spelades in. Barnen har ett fritt sätt att jobba 
med ljud och rörelse och som vuxna borde vi ta lärdom av det sättet att angripa 
ljud och våga släppa på våra krav om hur allt ska låta rätt. 
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Vi har också funderat över att vissa ljudskapande föremål bara finns tillgäng-
liga just vid samlingen och hur väl medvetna barnen är om det. På det sättet 
befäster man ju att just de här föremålen skapar man bara ljud med vid just det 
här tillfället och på just detta sätt. Vi tror att barnen skulle uppskatta att få 
prova på att ljuda med instrumenten också vid andra tillfällen och kanske på 
andra oväntade sätt. Är det verkligen bara strängarna på en gitarr som låter, vad 
händer om man vänder den upp och ner? 
 
Vi vill avsluta våra funderingar kring det vuxna bemötandet med att 
framhålla att alla vuxna som barnen haft runt omkring sig har varit väl-
digt tillåtande när det gäller barnens ljudskapande. Det har bara vid 
några få enstaka tillfällen hänt att en vuxen har stoppat barnens utfors-
kande av ljud.  
Barnen som har deltagit i förstudien har alla haft stora möjligheter att i 
sin vardag utforska, undersöka och skapa ljud på många olika sätt. Våra 
tankar och funderingar handlar bara om att kunna göra något som är bra 
ännu bättre! 
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Ljudexperiment 

Tillsammans med barnen på varje förskola genomförde vi en dags  
ljudexperimenterande då barnen fick prova på några olika sätt att skapa och 
möta ljud, konstruerade av Johan. 
Under de här dagarna var personalen mycket mer aktiv i sitt ljudskapande och 
undersökande och utforskande av ljud än vad de varit under de ”vanliga”  
dagarna. 
Det vi fick veta från barnen presenteras på samma sätt som resultaten från  
Vardagsljud. En viktig del av ett utforskande arbetssätt är alltså att organisera 
miljöer som, tillsammans med olika frågor som barnen ställer sig, bjuder in till 
ett kollaborativt undersökande av olika frågor. 
Material och miljöer ses som agentiska, det vill säga att de är aktiva igångsät-
tare som får saker att hända i verksamheten - ljudexperimenten 

Att sätta något över huvudet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hos de barn som valde att sätta hinkarna och skärmen över huvudet fanns det 
en antydan till reflektion över att något hände. De tog ner sina armar och blev 
stillastående en stund eller så lyfte de upp hinken och satte den tillbaka på hu-
vudet flera gånger efter varandra. Det är så klart svårt att förstå om det är inför 
förändringen av ljudet de reagerar eller inför att de inte såg något. Men det 
finns ett tillfälle då Q, 2,1 år provar hinkarna tillsammans med S, 2,4 år då det 
verkar som att det är just förändringen av ljudet som utforskas. 

Hinkprovning 

Q 2,1 år och S 2,4 år sätter hinkarna över huvudet, på sig själva och på  
varandra, P sitter bredvid 
Q slår med sina händer utanpå hinkarna när Q har dem på sig och knackar 
också på S´s när S har hinkarna på sig 
Q gör ett röstljud när Q är inne i den svarta hinken och så slår Q med  
händerna utanpå hinken 
Q är snabb och byter mellan alla tre och hinner också med att hjälpa S 
S är långsammare och försiktigare i sitt provande 
D 1,8 år kommer fram och P erbjuder den röda hinken som P håller över D´s 
huvud men D vill inte prova  
Y 1,8 år som kommer förbi får också frågan om Y vill prova men Y ville inte 
heller 
 

Barnen erbjöds två olika hinkar, en vanlig och en som var stoppad med 
skumgummi, och en lampskärm med tunn textil som det gick att titta ige-
nom. 
Vi vill veta om barnen upptäcker att ljudet förändras när de sätter något över 
huvudet och om de märker att det blir olika effekter av de tre olika föremå-
len. 
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Det här är också ett bra exempel på hur olika barnen var i sitt utforskande. Q 
var snabb och klarade raskt av alla tre medan S ville ha längre tid på sig och D 
och Y ville inte prova alls. 
Det verkade inte som att barnen alls funderade över att det blev olika föränd-
ringar beroende på vad de valde att sätta över huvudet.  
De barn som provade att sätta sakerna över huvudet gjorde det bara under korta 
stunder. När en vuxen satt med och hjälpte till och provade själv så tyckte vi att 
barnen stannade upp och ”hängde kvar” lite längre vid hinkarna. 
 
Flera barn använde hinkarna som trummor, de slog med sina händer eller olika 
föremål på de upp och nervända hinkarna. Några barn provade att slå på si-
dorna av hinkarna och att lägga hinkarna på sidan och slå på dem så. Det blev 
olika ljudeffekter beroende på vilken av hinkarna som de använde men det är 
inget som barnen verkade reflektera över.  
Hinkarna sköts också över golvet och åstadkom då ett skrapande ljud. Det 
hände att barn satt ner och sköt hinken fram och tillbaka i olika hastigheter. 
Några barn använde också de upp- och nervända hinkarna som sittplats, det 
byggdes torn med dem och småsaker lades ner i dem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Våra tolkningar 

Vi tycker att det fanns ett intresse hos barnen inför möjligheten att få sätta nå-
got över huvudet. De barn som inte ville prova hade ändå utbyte av formen 
som hinkarna och skärmen hade eftersom de kunde använda dem till så mycket 
mer än att bara utforska ljud med.  

 

 
 



Titel  20xx  

 

 

 
57

Att upptäcka ljud i en låda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnen la snabbt märke till att det kom ljud från lådorna, en del med förvåning 
inför att det kom från ett oväntat föremål. Men när förvåningen lagt sig, och det 
gjorde den snabbt, så var de rätt ointresserade av att lyssna aktivt på ljudet. De 
flesta av barnen var däremot väldigt intresserade av att undersöka det som låg 
inne i lådorna för att hitta ljudkällan. När det var klart så lämnade barnen lådan 
och det var inte många som återkom för att lyssna eller undersöka lådan igen. 
Några barn kommenterade ljudet genom att göra associationer, när Emilsången 
kommer så säger Y 1, 8 år, ”Pippi”. 
Om en vuxen uppmanade dem att lägga örat emot eller att öppna och stänga 
locket så kunde de sitta med en stund och lyssna men också då ganska  
ointresserat. 
Barnen försökte som sagt ta reda på varifrån ljudet kom. De öppnade lådan, 
lyfte på det skumgummi som låg i, upptäckte den lilla spelaren och högtalaren 
och plockade upp dem. Vid några tillfällen var det barn som bröt kopplingen 
mellan spelare och högtalare och då löste de ofta snabbt orsaken och försökte 
till och med koppla ihop sladd och högtalare. 

Leta efter källan 

P, D 1,8 år, Q 2,1 år och Y 1,8 år sitter vid trälådan med ljud 
P uppmanar barnen att lyssna, att lägga örat mot lådan 
Q gör så men D vill öppna lådan, Y håller sig lite i bakgrunden 
När de tillsammans öppnar lådan vill D lyfta upp skumgummit som ligger 
ovanpå högtalaren och D gör också det 
D och Q tittar på det som ligger under skumgummit en stund, så lägger de  
tillbaka det och P stänger locket 
Q slår med sina händer på locket 
D reser sig och går iväg, Q gör likadant men Y och P sitter kvar och så  
kommer F 
F öppnar locket och säger ”där” och lyfter på skumgummit, F vill ta upp  
spelaren och högtalaren men P stoppar F 
F lägger tillbaka skumgummit, stänger locket och lägger sig på lådan med örat 
mot locket 
Så öppnar F locket igen, lyfter på skumgummit, lägger tillbaka det och stänger 
locket 

Barnen erbjöds två olika lådor, en trälåda och en metallburk, med inspelade 
ljud i. I trälådan spelades barnsånger upp och i metallburken hördes inlästa 
berättelser. Inspelningarna spelades upp med små Mp3-spelare kopplade 
varsin liten högtalare. Båda lådorna hade lock som gick att öppna och stänga 
och inne i lådan och burken var ljudutrustningen täckt med skumgummi för 
att inte synas. 
Vi ville få veta hur barnen skulle reagera på att det kom ljud från en låda. Vi 
undrade om de skulle lägga märke till att ljudet förändrades när de stängde 
och öppnade locket och när de la ner saker i lådan. Vi ville också se om  
barnen skulle reagera med igenkänning på barnsångerna och sagorna. 
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Våra tolkningar 

Vi förstår att de ljud som vi presenterade i lådorna var ointressanta för barnen. 
De kunde inte påverka ljudet själva på något sätt och ljuden var inte tillräckligt 
spännande för att hålla uppe intresset hos barnen någon längre stund. Vi tolkar 
det så att förändringen av ljudet genom att öppna och stänga var inte en till-
räckligt stor utmaning och gav inte någon större effekt.  
Barnen visade däremot ett stort intresse för att hitta källan till ljudet och förstå 
hur tekniken fungerade. 

Att undersöka ljud med hjälp av vibrationshögtalare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De flesta barnen visade ett stort intresse för båda vibrationshögtalarna. För 
några av barnen blev de favoriter som barnen återkom till flera gånger och som 
de använde under längre perioder.  
Det var tydligt att valet av ljud som spelades upp genom högtalarna hade stor 
betydelse för hur pass intressanta högtalarna blev för barnen. När det var musik 
eller inläst prat så höll inte intresset i sig så länge. Vibrationerna var kanske för 
svaga och ljudet var säkert inte tillräckligt spännande. Men när Johan spelade 
upp ett elektroniskt missljud, en sorts knarrande ljud som också förändrades, då 
stannade de intresserade barnen kvar mycket längre vid högtalarna.  

 

 

Vi ville få reda på om barnen förstod att de kunde påverka ljudet från en 
vibrationshögtalare genom att sätta den mot ett underlag. Vi undrade också 
om barnen skulle upptäcka att det kändes i kroppen när de placerade  
vibrationshögtalaren mot någon del av kroppen. 
Barnen fick prova två olika vibrationshögtalare. En var liten och bärbar 
och fungerade som en MP3 spelare med en liten rund högtalardel som gick 
att ta loss. Den andra var större och spelade upp ljud från en Mp3 spelare. 
Den presenterades i anslutning till en bordsskiva som låg på golvet (båda 
förskolorna hade en sådan på golvet). 
Barnen fick också prova en färdig leksak, en Barbapappafigur, som  
vibrerade när man drog i en snodd. 
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Nytt ljud 

Ä 1,9 år får den stora vibrationshögtalaren att låta med ett knarrande ljud  
(Johan hade ändrat det) Ä blir påtagligt förtjust och visar det för P och påtalar 
för henne vad som hände 
Q 2,1 år sitter bredvid och vill ha högtalaren men Ä säger ifrån, han vill  
behålla den  
Ä jobbar vidare med högtalaren men går efter en stund ifrån bordet 
 
Vid det första tillfället så blev att av barnen orsak till att kontakten mellan spe-
lare och högtalare bröts och barnet upptäckte själv att det gick att förändra lju-
det genom att röra med fingrarna på kontakten. På det sättet blev högtalaren 
ännu mera interaktiv! och skapade ett stort intresse hos de barn som var i  
närheten. Till nästa tillfälle förbättrade Johan upptäckten genom att lägga  
kontakten under en aluminiumyta så att den yta som gick att påverka blev 
större och det uppskattades av de barn som fick möjlighet att prova det. 

Upptäckt 

S 2,4 år står vid golvbordet, Johan sitter bredvid  
S har precis gjort så att den koppling som gick till den svarta  
vibrationshögtalaren blivit lös  
S upptäcker att när S tar på den så blir det ett brummande ljud som påverkas 
av hur länga S håller handen på den. 
Q 2,1 år sitter också med och plockar med ett par andra kopplingar 
S provar också på ett annat ställe med en annan sammankoppling. 

Aluminiumljud 

M 1,11 år sitter på golvbordet vid aluminiumet med en legobil 
M kör med bilen över aluminiumet, M kör sakta fram och tillbaka  
Så sätter M fingret mot aluminiumet och slår några gånger med fingret, först 
på aluminiumet och sedan på högtalaren och så aluminiumet igen 
Det verkar som att M jämför de olika ljuden 
 
Barnen valde att sätta vibrationshögtalarna mot kroppen hellre än mot ett un-
derlag även om det också hände. Det fanns faktiskt barn som inte alls ville ha 
högtalarna mot kroppen, de jobbade bara mot olika underlag.  
Barnen uppmanade varandra att prova högtalarna. Och de valde vid flera till-
fällen att dela med sig av sin upplevelse av vibrationshögtalarna.  
De satte högtalarna både mot sina kompisars kroppar och sin personals. 
 

Känna ljud med kroppen 

S 2,4 år och P sitter vid golvbordet 
S sätter den lilla vibrationshögtalaren mot ansiktet, pannan, näsan, munnen 
och så sätter S den mot P´s kind  
S trycker med fingrarna mot högtalaren och känner på den med händerna, 
sätter den mot P´s ansikte igen, sen går S och lämnar högtalaren 
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Ä 1,9 år är på golvbordet och har den stora vibrationshögtalaren i handen 
Ä känner på den med andra handen, Ida föreslår att han ska sätta den på P´s 
kind så att hon får känna, det gör Ä och P reagerar, Ä känner på den med sin 
hand och säger något 
Ä sätter tillbaka den mot P´s kind och så vänder Ä sig till Ida och hon får  
prova mot sin kind också 
Så sätter Ä den mot P´s kind igen och sen så känner Ä med sin hand igen på 
den 
 
O 2,0 år prövar den lilla vibrationshögtalaren tillsammans med P 
O sätter högtalaren mot P´s ansikte men också mot sitt eget. 
Det skapas en förväntan hos O, O vill att P ska reagera när högtalaren nuddar 
ansiktet, O visar med sin egen kropp hur P ska reagera 
O provar att sätta sitt finger emot högtalaren. 
När P sätter högtalaren mot O´s ansikte reagerar O med obehag och skratt 
 
£ 4 månader sitter i babysittern. 
Ida tar Barbapappan och drar upp den och lägger den på £´s mage 
£ lägger sina händer på den, tittar neråt och slutar att sparka med sitt ben som 
£ gjort hela tiden som £ suttit i babysittern. 
Ida drar flera gånger och £ känner efter, sparkar inte och sparkar, vid ett  
tillfälle ler £ och £ tittar också på Idas ansikte. 
 
Trots att barnen med hjälp av vibrationshögtalarna framkallade ljud med 
mycket liten insats och att ljuden som barnen fick fram var av en karaktär som 
tilltalade dem så blir det aldrig några situationer där barnen tappar kontrollen 
och blir hysteriska i sitt ljudskapande. 
Med hjälp av högtalarna kunde barnen få både en privat upplevelse (placera 
dem på örat eller på kinden), en upplevelse för alla (placera den på en reso-
nanslåda) eller en delad upplevelse (placera den på någon annans kropp). 
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Våra tolkningar 
Vi tolkar det som att orsaken till att vibrationshögtalarna var så intressanta var 
för att barnen använde flera sinnen när de jobbade med dem. Barnen hade 
också stora möjligheter att verkligen påverka ljudet.  
Högtalarna visade hur komplicerat det kan bli när barnen erbjuds en liten sak 
som blir intressant och som vill provas och undersökas av flera samtidigt. 
Vi tycker att det verkade som att vibrationshögtalarna gjorde det enklare för 
barnen att återkomma och utveckla sitt undersökande. 
Vi tolkar det som att det är viktigt att använda de ljud som barnen föredrar för 
att vibrationshögtalarna ska bli riktigt intressanta. 
Vi tycker att det verkade som att högtalarna hade en lugnande inverkan på bar-
nen och uppmuntrade dem till att i ett lugnt tempo undersöka ljuden och vibrat-
ionerna. 
Vi tror att vibrationshögtalare och vibrerande ytor kan vara ett sätt för icke 
hörande barn att få gemensamma ljudupplevelser med hörande vänner. 

Att lyssna på ljud som påminner om hjärtats slag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När barnen fick ljudet presenterat inne i tältet blev det bara en del av upplevel-
sen av att få krypa in och ut ur tältet. Det blev ingen märkbar reaktion hos bar-
nen inför hjärtljudet även om några barn valde att dröja sig kvar inne i tältet. 
För några av barnen blev det en situation där de sprang efter varandra, genom 
tältet och då de använde sina röster för att i ett högfrekvent och starkt skrik 
kommunicera sin exaltering. Detta hade inte något med hjärtljudet att göra utan 
berodde snarare på den upplevelse som tältet skapade. 
När barnen fick ljudet presenterat i den öppna madrassen hände det däremot 
någonting. Vi upplevde det som att barnen påverkades ganska starkt av hjärt-
ljudet och till och med drogs till det. De sökte sig till madrassen och närmade 
sig den på ett helt annat sätt än till tältet.  
Barnen ville sitta still i madrassen, gärna med något annat att sysselsätta sig 
med, flera av barnen läste och en del uttryckte tydligt att de ville att personalen 
skulle vara med.  
När hjärtljudet spelades upp i den öppna madrassen spreds ljudet ut i rummet 
och det bidrog kanske till att barnen uppmärksammade det mer. Men det blev 
en lugnande känsla, också vi vuxna påverkades av det. 
Inget av barnen påtalade ljudet i sig utan det märktes bara att de blev  

Vi ville försöka få reda på om ljud som påminner om hjärtats slag var ett 
ljud som tilltalade barnen. Vår tanke var att om barnen har tidiga ljudminnen 
så borde hjärtats slag skapa någon form av reaktion hos dem. 
Barnen blev erbjudna att lyssna på ett inspelat ljud som påminner om hur 
hjärtats slag kan låta inne i kroppen. Tillsammans med hjärtljudet fanns även 
dova, rinnande vattenljud och gnissel-ljud som tillsammans gav en ungefär-
lig simulering av en ljudmiljö inuti magen.  
De fick möjlighet att lyssna på ljudet både inne i ett tält som de kunde krypa 
in och ut i och i en öppen madrass. Ljudet spelades upp med hjälp av en bär-
bar CD-spelare som var kopplad till en liten dold ljudanläggning med en 
sub-bas och fyra små högtalare. 
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påverkade. Vissa barn fick ett helt annat rörelsetempo och några av barnen 
startade ett intensivt läsande som inte varit så tydligt under de vanliga dagarna. 

Njutbart 

Ä 1,9 år sitter bredvid madrassen och läser 
Ä rör sig sakta närmare madrassen och så småningom är Ä i den och har 
släppt boken 
Ä ligger ner på rygg och rör sig sakta, lite som man gör när man är nyvaken 
eller ska somna 
 

Lugn 

£ 4 mån har precis vaknat och blivit lagd på mattan på rygg 
£ ligger still med benen och armarna utsträckta mot golvet, tittar mot X och ut 
mot rummet 
£ ler lite några gånger, tittar på Ida, böjer armarna men ligger annars still 
Enligt föräldern brukar £ inte bete sig så när £ vaknat och blivit lagd på  
golvet, £ brukar rulla över på magen med en gång  
£ har varit i väldigt mycket rörelse med armar och ben under resten av tiden 
idag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Våra tolkningar 

Vi tolkar det som att många av barnen uppskattade det här ljudet. Att förklara 
deras upplevelse kan vi inte göra utan vi får nöja oss med att konstatera att lju-
det skapade reaktioner som verkade vara positiva för barnen. 
Vi tycker det känns spännande att det kanske kan vara så att många av barnen 
omedvetet associerade till en tid då det var lugnt, tryggt och skönt inne i 
mammas skyddande mage. 
Vi förstår också att det har stor betydelse hur ett ljud presenteras för barnen. 
Väljer man fel sätt så finns risken att upplevelsen av ljudet helt går barnen  
förbi. 
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Ljud, hörsel och säkerhet
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Om ljud, hörsel och säkerhet 

Hos människan är hörsel och balansorganen de sinnesorgan som bildas först. 
Redan under tredje fosterveckan börjar innerörats utveckling och ljud kan då 
påverka fostrets utveckling och hörsel. Fostret är beroende av att få ljudstimu-
lans för att örat ska utvecklas. 
Vi omges ständigt av ljud och våra hjärnor behöver den stimulans som ljud ger.  

Ljud 

Ljud uppkommer när luftpartiklar sätts i rörelse och skapar tryckvågor. 
Tryckvågor skapas av förtätningar och förtunningar som bildas när luftpartiklar 
sätts i rörelse. 
Frekvens är antalet tryckvågor som bildas per sekund. 
Frekvens mäts i Hertz (Hz). 
Ljudstyrka eller volym är nivån på de tryckvågor som bildas i luften när ljud 
uppkommer. 
Ljudstyrka mäts i Decibel (dB). 

Hörsel 

Det mänskliga örat brukar delas upp i tre delar, ytterörat, mellanörat och  
innerörat. 
Ytterörat fångar upp ljudvågorna, mellanörat förstärker dem och skickar ljud-
vågorna vidare till innerörat som tar emot dem. I innerörat finns snäckan med 
hörselceller och där finns också sinnesceller för balans och orientering.  
Alla nervtrådarna från innerörats hörsel och sinnesceller, hörselnerven, går 
genom hörselgången och vidare till hjärnans hörsel och balanscentrum. 
Hörselnerven ger aktiverande impulser till hjärnan som gör att vi håller oss 
vaksamma och uppmärksamma.  
Människan kan som högst uppfatta ca 20 000 Hz och den lägsta frekvensen ett 
mänskligt öra kan höra är ca 5 Hz. Ungefär vid 20 Hz slutar vi att uppfatta lju-
det som en ton och uppfattar istället svängningarna som en puls. 
De egenskaper som främst påverkar en ljudupplevelse är ljudstyrkan, ljudets 
frekvens och hur länge ljudet håller på. 
Fågelsång, musik vi tycker om och ljud som skapar goda minnen ger positiva 
känslor och uppfattas som njutningsbara men ljud kan också upplevas som 
störande, tröttande och obehagliga. 

Säkerhet 

Det finns tre olika regelverk att förhålla sig till när det gäller buller och  
störande ljud, Miljöbalken, Socialstyrelsens allmänna råd och  
Arbetsmiljöverkets föreskrift. 
Enligt AFS 2005:16 Buller, är buller ett icke önskvärt ljud.  
I Miljöbalken slår man fast att ett störande ljud som kan påverka hälsan nega-
tivt är en olägenhet och en verksamhet måste motverka och förebygga en så-
dan. Miljöbalken hänvisar till Socialstyrelsens allmänna råd om höga  
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ljudnivåer. I de Allmänna råden finns det finns riktvärden men de är inte rätts-
ligt bindande utan ska beaktas som vägledande.  
 
När man inte själv kan kontrollera, förutsäga eller påverka ett ljud upplever vi 
det som mer störande. Ljud som varierar i nivå eller karaktär upplevs ofta som 
mer störande än ljud som är konstanta. Monotona ljud och ljud med låga fre-
kvenser kan verka tröttande.  
Ett störande ljud påverkar inte bara hörseln utan det kan också påverka hjärtat, 
blodtrycket och skapa stress. 
Ett kraftigt oljud under kort tid, impulsljud, kan orsaka en tillfällig  
hörselnedsättning. Hörseln återhämtar sig i regel efter en kortare eller längre 
tids hörselvila. Vid långvarig kraftig exponering för buller, kontinuerligt ljud, 
kan de ljudkänsliga hårcellerna i innerörat skadas och man kan få en permanent 
hörselskada. 
 
Hur känslig man är för ljud är individuellt och det gäller så klart även för de 
minsta barnen. Men barn har inte kunskaper och erfarenheter av hur ljud kan 
påverka dem. Dessutom är deras hörselgång kortare än vuxna så ljudet dämpas 
inte lika mycket innan det når trumhinnan. Därför är det viktigt att barn be-
handlas som en extra känslig grupp och särskilt skyddas från buller och stö-
rande ljud. 
 
Inför utställningen Kan själv väljer vi att följa de lägsta riktvärdena, för att vara 
på den säkra sidan. 
 
 
 
 
 
 
 

Ljudordlista 

Takt 

En tidsenhet med ett bestämt antal taktslag. Antalet slag beror på taktarten.  
I musik betonas tonerna/ljuden olika beroende på var i takten de kommer. 

Puls 

Impulser som upprepas med jämna mellanrum. 

Tempo 

Hastigheten som till exempel en puls har. Preciseras ofta i BPM (beats per  
minute=slag per minut).  
60 BPM = 60 slag per minut = 1 slag per sekund. 

Rytm 

Ett mönster av rytmiska impulser. Skiljer sig från puls på så vis att en rytm inte 
behöver ha ett jämnt avstånd mellan impulserna. 

Impulsljud ska vara max 110 dB 
Kontinuerligt ljud, ca 1 sekund eller mer, ska vara max 75 dB 
Lågfrekvent buller 20 till 200 Hz 
Bakgrundsbuller ska vara max 40 dB för att uppfylla kraven på säker talupp-
fattbarhet  
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Repetition (betydelsen upprepning) 

I musik betyder repetition eller repris ofta omtagning av ett musikavsnitt. Det 
kan också betyda (om det är klart av kontexten) upprepningar av betydligt  
kortare musikaliska delar eller även enskilda impulser/noter. 

Tonhöjd 

I musik tonnamn och oktav som en särskild ton har. Utanför musiksamman-
hang är det bättre att prata om frekvens. Till exempel ”ett högfrekvent ljud” 
eller ”en ton med låg basfrekvens”. 

Klang eller klangfärg 

Ljudkaraktär för ett visst ljud eller en viss ton. En pianoton har en annan klang-
färg än samma ton från en flöjt. 

Intervall 

Kan i musik både användas för att prata om tidsliga och tonhöjds-mässiga av-
stånd.  
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 Kan själv!´s förebilder
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Kan själv!´s förebilder 

Alla barn i ålder 0-2 år 

För att det är de som är experterna. Ingen annan vet hur det är att vara 0 – 2 år 
idag. 

Föräldrar och personal 

För att de är så generösa. Utan deras positiva inställning till Kan själv!, deras 
godkännande av barnens medverkan, deras mod att släppa in oss i deras vardag 
och avsätta tid för oss hade vi inte kunna genomföra våra förstudier. 

FN´s konvention om barnets rättigheter 

För att den ger oss kraft bakom argumenten som behövs för att kunna genom-
föra förstudierna. 
Läs gärna mer i UD INFO-skrift: Mänskliga rättigheter. Konventionen om 
barnets rättigheter  www.regeringen.se/content/1/c6/04/09/98/b8de24c7.pdf   

Janusz Korczak 

För att vi har allt att lära av honom när det gäller förhållningssätt och bemö-
tande av, framför allt, de allra minsta barnen. 
Läs gärna mer i J. Korczak, Barnets rätt till respekt, Bokförlaget Natur och 
Kultur, 2011 

Daniel Stern 

För att han gör det möjligt för oss att åtminstone försöka förstå hur det är att 
uppleva världen när man är som allra minst. 
Läs gärna mer i D.Stern, Ett litet barns dagbok, Bokförlaget Natur och Kultur, 
2011 

Lars H Gustavsson 

För att han så förbehållslöst står på barnens sida och ger goda argument till 
varför vi också ska göra det. 
Läs gärna mer i L.H.Gustavsson, Förskolebarnets mänskliga rättigheter,  
Studentlitteratur, 2011 

Elisabeth Englund 

För att hon visar att FN´s konvention om barnets rättigheter kan vara ett peda-
gogiskt verktyg som förbättrar ett pedagogiskt arbetssätt……..inte försvårar. 
Läs gärna mer i E.Englund, Barnets bästa i främsta rummet – en pedagogisk 
utmaning?, Liber, 2009 
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Leif Havnesköld och Pia Risholm Mothander 

För att de på ett enkelt sätt förklarar vad som händer i de minsta barnens knop-
par och kroppar under de första åren av ett barns liv. 
Läs gärna mer i L.Havnesköld, P.Risholm Mothander, Utvecklingsspykologi, 
Liber, 2009 

Barn & babylabbet vid Uppsala Universitet 

För att de har ett så underbart förhållningssätt gentemot de allra minsta barnen, 
är så intresserade av barnens kunskaper om hur det är att vara liten och sen 
förmedlar det till oss vuxna. 
Läs gärna mer på deras hemsida:       
http://psyk.uu.se/forskning/forskargrupper/child-and-baby-lab/  
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