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Om Musik Malle 
 

Musik Malle er et udviklingsprojekt i Børnehuset Videbechs-Minde i Viborg. Projektet hviler på to ben: For 

det første er udgangspunktet for projektet at skabe nye redskaber til brug i implementeringsprocesser af 

fremtidige projekter i institutionen. For det andet udspringer Musik Malle af et ønske om at gøre musikken 

til en naturlig del af hverdagen og at skabe et fælles sprog og et tættere samarbejde med naboinstitutionen, 

Specialinstitutionen Nørrehus.  

Formålet med Musik Malle er derfor – med musikken som et fælles sprog - at styrke, udfordre og give 

mulighed for nye relationer og varige forandringer i hverdagen mellem såvel børn som voksne i det 

tværfaglige møde mellem Børnehuset Videbechs-Minde, Specialinstitutionen Nørrehus og Kulturskolen i 

Viborg. Alle pædagoger i de to daginstitutioner er blevet opkvalificeret med nye kompetencer i et fælles 

udviklingsarbejde. Det har været centralt i Musik Malle, at der fokuseres på pædagogernes proces, så de 

gennem opkvalificering af de musikfaglige kompetencer oplever en styrkelse i forhold til selvstændigt at 

inddrage musik, kreativitet, leg og bevægelse i børnegrupperne, og at alle pædagoger får erfaringer med, 

hvilke børnegrupper der egner sig bedst til de forskellige aktiviteter. Fokus har været på, at alle pædagoger, 

uanset forudsætninger, skal blive i stand til at bruge musik, kreativitet, leg og bevægelse og at bruge 

musikken som en samlende faktor i børnenes møde med hinanden på tværs af de to institutioner. Der 

arbejdes med udgangspunkt i filosofien om, at i musikken er alle lige, og at mangfoldigheden i børnenes 

forskelligheder vil opleves som en styrkelse af modet til at udfordres. 

Traditionelt set har mange musikprojekter i daginstitutioner foregået på den måde, at en musiker kommer 

på besøg i institutionen og laver et musikprogram sammen med børn og pædagoger, ofte en gang om ugen 

over en periode. Formålet med Musik Malle er at finde en ny og mere forankrende måde at lave 

musikprojekter i daginstitutioner, så det skaber blivende spor i institutionen. Det har derfor været afgørende 

i Musik Malle, at fokus er på pædagogernes kompetenceudvikling, så de er blevet i stand til at bære musikken 

videre i institutionen, efter projektet er slut, og musikpædagogen ikke er i institutionen mere. Det nye i Musik 

Malle er derfor, at hele musikforløbet forberedes, udvikles og gennemføres i fællesskab mellem 

pædagogerne og musikpædagogen med udgangspunkt i at styrke pædagogerne i selvstændigt at kunne 

planlægge og gennemføre musikaktiviteter sammen med børnene.  

Organisering: 

Musik Malle er udarbejdet og gennemført i Børnehuset Videbechs-Minde, som er en selvejende integreret 

institution med ca. 70 børn i alderen 0-6 år. Der er i projektet arbejdet tæt sammen med naboinstitutionen, 



Specialinstitutionen Nørrehus, som er et specialdagtilbud med ca. 14 børn i alderen 0-6 år. Et af målene med 

Musik Malle er at udvikle tættere samarbejder og fællesskaber mellem pædagoger og børn i de to 

institutioner og at skabe et nyt fælles sprog gennem de musiske aktiviteter.  

Den musikfaglige del er varetaget af en musikpædagog fra Kulturskolen i Viborg (Bennet Okholm).  

En tovholder fra Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur har faciliteret og understøttet 

projektet, og en konsulent fra Kulturprinsen har fulgt, dokumenteret og evalueret projektet.  

 

 

Musik Malle er støttet med midler fra BUPL’s udviklingspulje. 

 

Forløb og aktiviteter 
Musik Malle har kørt i perioden maj 2015 – maj 2016. Projektet er indledt med to forberedende sessions i 

juni og august samt en fællespædagogisk dag, hvor alle voksne har lært nye sange og musiklege og har fået 

mulighed for at afprøve disse med hinanden som ’børnegruppe’. 

Musikforløbene er forløbet på den måde, at musikpædagogen i starten har været ansvarlig for planlægning 

og afholdelse af de enkelte sessions. Gradvis har pædagogerne taget mere over for til sidst at have det 

overordnede ansvar for planlægning og udførsel af forløbene. 

Kultur-
skolen

Videbechs-

Minde

Kultur-
prinsen

Nørre-

hus



Der er arbejdet ud fra følgende tidsplan: 

15.6.-28.8.: I den første indledende fase har der været fælles forberedelse i de to institutioner, og der er 

blevet afholdt to forberedelsessessions med musikpædagogen. 

30.8.-9.10.: Fase 1 – første fase med tværgående musikaktiviteter. Der er arbejdet med forskellige 

børnegruppestørrelser. 

19.10.-27.11.: Fase 2 – anden fase med tværgående musikaktiviteter.  Nye børnegruppestørrelser er blevet 

afprøvet. 

28.11.-18.12.: Fase 3 – Der er arbejdet med ’best practice’, afslutning af forløb med musikpædagog, 

indsamling af dokumentation og evaluering 

1.1.-1.5.: Fase 4 – I sidste fase er der arbejdet med forankringssupervision og keep-on inspiration. 

Pædagogerne planlægger og udfører nu selvstændigt musikaktiviteterne. 

 

Aktiviteter 

Projektets indhold er udviklet i samarbejde mellem de to institutioners personale og musikpædagogen. Der 

er taget udgangspunkt i musikaktiviteter, som pædagogerne allerede har erfaring med at lave med deres 

børn, og der er i løbet af projektet blevet udviklet aktiviteter, som pædagogerne, uanset forkundskaber, selv 

vil kunne varetage sammen med børnene. Dette er sket ved forberedende sessions og fyraftensmøder, hvor 

alle voksne har lært nye sange og musiklege og har fået mulighed for at afprøve disse med hinanden. I starten 

af projektet har musikpædagogen stået for den konkrete afholdelse af musikaktiviteterne. Gradvist i løbet af 

projektet har pædagogerne taget mere og mere over. 

Musikaktiviteterne har fundet sted i salen i Børnehuset Videbechs-Minde eller ude på en af legepladserne. 

Efter hver session har de involverede pædagoger og musikpædagogen afholdt 15 minutters refleksionsmøde 

over dagens session og med tilrettelæggelse af næste uges session, lige som der før, under og efter hvert af 

de to hovedforløb er afholdt refleksionsmøder med tovholdere, musikpædagog og Kulturprinsen. 

 

Metoder 
Musik Malle er udviklet på baggrund af følgende metodiske overvejelser og tilgange: 

 

Teoretisk forforståelse: 

Musik Malle er funderet i en teoretisk forforståelse inspireret af Austring og Sørensens idéer om æstetisk 

læring. I æstetisk produktion - gennem leg, musik, drama, tegning og fortælling/oplæsning – skaber man 



noget, man kan se, høre, lugte, føle, smage, og som skaber en æstetisk og sanselig udtryksform. Den 

æstetiske læringsmåde giver barnet et unikt redskab, som barnet kan bearbejde sine indtryk af omverden og 

udtrykke sig igennem. Det giver barnet en nødvendig og identitetsskabende forståelse af sig selv og sin 

omverden.  

Projektet er ligeledes inspireret af børnepsykolog Margareta Öhman, der siger, at i et klima, som præges af 

respekt for uligheder, kan leg og reflekterende samtale omkring oplevelser og følelser øge børns 

selverkendelse og stimulere forskellige udtryksmåder, som baner vejen for empatisk handlekraft. 

Der er arbejdet ud fra tanken om Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling, som er det område, hvor 

den enkelte (barn/voksen) sammen med en anden kan klare opgaver, som han/hun endnu ikke kan klare på 

egen hånd. I Musik Malle har fokus været på pædagogens udvikling hen imod at blive i stand til selv at mestre 

musikaktiviteter sammen med børnene. Pædagogen har derfor været sat i centrum for aktiviteter med 

musik, kreativitet, leg og bevægelse og med musikpædagogen som ’læremester’. 

SMTTE-model: 

Der er i Musik Malle arbejdet ud fra denne SMTTE-model, udarbejdet af Videbechs-Minde: 

Mål: 

• At vi synger og spiller mere i hverdagen 

• At vi får nye ideer til sang og musik 

• At alle børn deltager ud fra deres forudsætninger 

• At børnenes ideer/interesser bliver en del af projektet (håndtegn, akrobatik) 

Tiltag: 

• Musikinstrumenter står fremme (truthorn, trommer, sticks mm.) 

• Sange og musiktegn hænger fremme 

• Vi optager det, vi laver, på iPad og viser det løbende på vores fjernsyn 

• Vi bruger sang og musik flere gange i løbet af ugen 

Tegn: 

• Børn og voksne synger spontant – bruger sange, tegn, trommer. 

• Børnene synger osv. på eget initiativ 

 



Aktionslæring 

Fra projektets start var det et mål, at der skulle arbejdes bevidst og kontinuerligt med refleksion og 

evaluering. Derfor har det været naturligt at arbejde ud fra metoderne fra aktionslæring, som er en metode 

til udvikling af reflekteret praksis. 

De fem faser i aktionslæring er: 

1. Undring: Man undersøger sin egen praksis med henblik på at opdage noget, der kan vække undren, 

og som man gerne vil undersøge. 

2. Planlægning: Man tilrettelægger forløbet med udgangspunkt i aktionslæringsmodellen og 

udarbejder en procesplan, hvori der indgår aftaler om dokumentations- og refleksionsformer. 

3. Aktion: Man udfører handlinger sammen med børnene og holder fokus på det, der skal undersøges. 

4. Dokumentation: Man noterer sig, hvad der sker, undersøger, hvordan de valgte aktiviteter påvirker 

situationen, og dokumenterer indtryk og udtryk. 

5. Refleksion: Man videndeler i refleksionsrummet med de øvrige involverede med udgangspunkt i 

dokumentationen og med henblik på nye aktionslæringsprocesser. 

Aktionslæringsmodellen for Musik Malle ser sådan ud:  

 



                                                                          

Rammen omkring Musik Malle og dermed det, som vi arbejder hen imod, er musikken som en naturlig del af 

hverdagen. Der er i evalueringer i refleksionsgrupperne taget udgangspunkt i, hvorvidt musikaktiviteterne i 

projektet bidrager til udvikling inden for følgende perspektiver på hhv. børne-, voksen- og det tværfaglige 

niveau: 

• Nye redskaber og musikglæde: Pædagogerne skal opøve musiske kompetencer, så de bliver i stand 

til og føler en sikkerhed i at planlægge og afvikle musiske aktiviteter sammen med børnene. Alle, 

både børn og voksne, skal opleve en øget glæde ved musikken som en naturlig del af hverdagen.  

• Engagement og inddragelse: Pædagogerne skal have oplevelsen af, at de er centrale for projektet, 

at projektet er ’deres’, ikke lederens, og at projektet udvikles og drives af pædagogernes engagement 

og indsats. Børnenes initiativ skal, om muligt, inddrages i de spontane såvel som planlagte aktiviteter. 

• Nye fællesskaber: Projektet skal udvikle og støtte op om nye fællesskaber mellem børn, pædagoger, 

Videbechs-Minde og Nørrehus samt mellem de to institutioner og Kulturskolen. 

• Inklusion: Projektet skal bidrage til øget inklusion mellem børnene i Videbechs-Minde og Nørrehus 

og skabe øget forståelse for de to institutioners hverdag og vilkår.  

• Fælles sprog: Musikken skal være et fælles rum, hvor alle er lige på trods af forskellige 

forudsætninger, og hvor musikken bliver et fælles sprog for både talende og ikke-talende børn. 

• Ligeværd og anerkendelse: Projektet skal skabe glæde og en følelse af ligeværd dels hos det enkelte 

barn, som føler sig anerkendt som det individ, han/hun er. Pædagogerne skal opnå en selvsikkerhed 

i at byde ind med de forudsætninger, som den enkelte har, og at musikken bliver et frit rum for 

udfoldelse, uanset musiske forkundskaber. 

 

Dokumentation og evaluering 

Alle deltagende voksne har dokumenteret projektet gennem fotos, logbøger med praksisfortællinger og 

refleksioner over processerne med udgangspunkt i SMTTE-modellen, og der er brugt iPad til at dokumentere 

med video.  

Projektet er formidlet i bl.a. Viborg Stifts Folkeblad og BUPLS’s fagblad ”Børn og Unge” og er evalueret og 

afrapporteret af en konsulent fra Kulturprinsen. 



Der er foretaget spørgeskemaundersøgelse blandt alle pædagoger og medhjælpere i Videbechs-Minde og 

Nørrehus. Der er desuden foretaget interviews med børnegrupper i Videbechs-Minde samt med 

repræsentanter fra begge institutioners personalegrupper, ledelse og Kulturskolen. 

 

Projektets erfaringer 
Hvad har vi lært gennem Musik Malle? Vi har fokuseret på tre niveauer – børneniveauet, voksenniveauet 

og det tværgående niveau - og vil her skitsere de overordnede erfaringer fra projektet. Der er evalueret ud 

fra perspektiverne beskrevet under aktionslæring. 

Børneniveauet: 

Når vi kigger på, hvilken indflydelse Musik Malle har haft på det enkelte barn og børnegruppen, ser vi, at 

der er sket en udvikling i form af: 

• Nye redskaber og musikglæde: Når vi siger, vi skal have Musik Malle, råber børnene ’Jah!’ 

Børnene synger uopfordret og mere spontant i deres leg, f.eks. på legepladsen, leg med dukker, 

ved spisebordet. Det summer af sange i flere sammenhænge end før Musik Malle. Børnene 

viser glæde ved at blive introduceret til nye musikinstrumenter. De bruger selvproducerede 

instrumenter og er gode til at bruge instrumenter 

• Musikken som et fælles sprog: Musikken udvikler sproget, fx en tosproget dreng, der kan 

synge flere sange på dansk 

• Nye fællesskaber: Børnene viser glæde ved at være en del af en fast gruppe og være fælles om 

noget De genkendelige rammer giver tryghed og mod til at indgå i relationer og til at turde 

være en del af et fællesskab. Børnene er mere opmærksomme på hinanden, ser hinanden og 

lærer at lytte, iagttage, imitere, når man synger sammen, venter på tur, holder i hånd. De tager 

hensyn til hinanden, når de har overskud hos sig selv. Udviklingen af de sociale kompetencer er 

sket i samspil med Fri for Mobberi. 

• Ligeværd og anerkendelse: Børnene har fået større selvtillid, de tager selv initiativ til at synge og 

spille. Nogle børn er blevet bedre til at være i centrum / stå frem. De små børn imiterer de store, 

som kan flere takter. Ved gentagelse kan alle følge samme program. I starten var der nogle børn, 

der var utrygge i situationen, men nu er alle bare med. 

 

Musik Malle har præget relationen mellem børnene fra Videbechs-Minde og Nørrehus på følgende områder: 



• Nye redskaber og musikglæde: Det er naturligt for børnene at mødes omkring musik og leg. De 

er gode til at synge, lege og spille musik sammen. 

• Nye fællesskaber: Når der er Musik Malle, er alle med i fællesskabet; det er indbefattet, at alle 

kan være med. Børnene bliver inviteret ind i hinandens leg. De kommer mere på hinandens 

legepladser og er blevet bedre til at tage initiativ og lave aftaler. To børn og en voksen fra 

Nørrehus deltager også i ’motorik’ sammen med de ældste vuggestuebørn. 

• Fælles sprog: Børnene har fået øjnene op for hinanden gennem et fælles tredje (Musik Malle). 

Vi har været fælles om musik og sang og har kunnet bruge børnenes interesser i sangene osv.  

• Anerkendelse og ligeværd: Børnene fra Nørrehus har været de samme i gruppen stort set hver 

gang, og det har gjort børnene i gruppen trygge ved hinanden. Børnene har turdet lege med på 

stuen efter Musik Malle-sessionerne. Børnene genkender hinanden og nævner navne. 

Mangfoldighed opleves som en styrke. Der er konsensus om, at alle kan og skal være med. 

Børnene i Videbechs-Minde er blevet bedre til at acceptere børnene fra Nørrehus og at rumme, 

at alle ikke kan lige meget, men gør det så godt, som de kan. De vil gerne i kontakt med dem. Der 

skal være plads til dem i rundkredsen. De laver mad sammen på legepladsen. 

 

Voksenperspektivet: 

Pædagogerne fortæller, at Musik Malle har præget dagligdagen og samarbejdet i institutionen og det 

samlede arbejde som pædagog og kollega på følgende måder: 

 

• Nye redskaber og musikglæde: Alle har været engageret og motiveret i at deltage. Sang og musik 

er en daglig aktivitet, planlagt eller spontant Har fået større musikforståelse. Har lært/er blevet 

udfordret til at bruge/prøve instrumenter, når vi synger med børnene. Har lært at udarbejde 

forskellige musikforløb tilegnet en bestemt aldersgruppe, inddrage instrumenter og har lært nye 

sange. Sange bruges meres spontant i børnegruppen. Har fået større fokus på, når børnene viser 

tegn til at synge og spille. Bruger musik/sang mere til kontakt og til at skabe ro, som fælles 

opmærksomhed, både i garderobe, på badeværelset og i garderoben. 

• Engagement og inddragelse: Har fået større tryghed ved at synge, større glæde og større tro på, 

at de musiske kompetencer er ok, og at det er ok at synge, selv om det ikke er rent. Oplever en 

større sikkerhed på sig selv som igangsætter af musik og sang. 

• Nye fællesskaber: Musik Malle har styrket samarbejdet i hele huset. Vi har været gode til at 

bakke hinanden op, sparret med hinanden, fået ideer af hinanden. Alle har budt ind. Det har 



præget dagligdagen at skulle være struktureret ifht. tidspunkter og planlægning af forløb. Derfor 

har vi skullet koordinere indbyrdes mellem kollegaer. 

• Ligeværd og anerkendelse: Alle har været igennem det samme og kan bidrage forskelligt. 

Medhjælpere og uddannede er startet ud på lige vilkår, så faglige grænser har været udvisket. 

Alle har lyttet til og lært af hinanden. Det er accepteret, at ikke alle ”synger med samme næb” 

 

Det tværfaglige perspektiv 

Musik Malle har også præget samarbejdet mellem de to institutioner, og der opleves udvikling inden for: 

• Nye fællesskaber: Der er blevet et tættere samarbejde, idet vi har mødtes om ”noget”. Det har 

været spændende at tænke andres perspektiver ind i sådan et projekt – det har ikke kun været 

Videbechs-Minde, men det har været flere organisationer, der har skullet samtænke en strategi. 

Det er blevet struktureret, hvornår og under hvilke former vi mødes. Det har gjort, at vi er mere 

opmærksomme på hinanden – ringer ofte og er blevet bedre til at lave aftaler. 

• Ligeværd og anerkendelse: Vi kender hinanden bedre alle sammen, frem for at det har været de 

enkelte tovholdere i gruppen. De voksne fra begge institutioner er mere trygge ved hinanden. Vi 

har fået større forståelse for hinandens arbejdssituation. 

 

Det har haft betydning for Musik Malle, at der i projektet har været et tæt tværfagligt samarbejde med en 

musikpædagog. Det har givet pædagogerne: 

 

• Nye redskaber: Vi er blevet fagligt dygtigere og bedre rustet til musik. Vi har fået redskaber til, 

hvordan vi ’nemt’ kan bruge instrumenter. Det har været inspirerende at lære noget om 

stemmebrug, instrumenter og sangvalg i forhold til børnenes alder/udvikling. Vi har lært meget, 

og vi bruger det i vores daglige pædagogiske arbejde. Vi har lært nye sange og fået input til, hvilke 

sange der passer til de forskellige aldersgrupper. 

• Nye fællesskaber: Det, at der kommer nye inspirationer, nye forstyrrelser og nye måder at gøre 

tingene på, har været godt. Det har haft stor betydning med sparring, vejledning, feedback og ny 

inspiration fra en musikfaglig kompetence. Det har været nyt for begge personalegrupper og 

godt at have en ’ekspert’. Vi har været forpligtet til projektet. 

 



Projektets anbefalinger 
Vi har på baggrund af projektet følgende anbefalinger til, hvordan andre pædagoger kan have udbytte af at 

arbejde med elementer og principper fra Musik Malle: 

• Struktur og gentagelse: Det er vigtigt, at musikaktiviteterne er planlagt og sat i en ramme, så 

projektet bliver kontinuerligt og en del af praksis. At det er fastlagt, har forpligtet og fastholdt 

processen. Det, at vi gør noget sammen, at der er Musik Malle fast hver uge, og at meget af indholdet 

i Musik Malle gentages og bruges hver dag, har gjort, at musikken er blevet en naturlig del af 

institutionen.  

• Ledelse og tovholder:  Ledelsesniveauet er altafgørende for at sikre projektet. Det er vigtigt, at der 

bliver sendt et signal fra ledelsesplan om, at der er rum til projektet, og at pædagogerne får rum til 

selv at styre det og se, hvad der kan lade sig gøre. Pædagogerne skal have ro til praksis med 

tryghed i, at der er styr på det overordnede. Det kræver et stort benarbejde for at få det til at køre. 

Styring fra en overordnet tovholder (Kulturprinsen) har været vigtig. Det er svært med den store 

proces alene, og for at opnå egenudvikling i pædagoggruppen har projektet været afhængigt af 

inspiration og ekspertise udefra. Vi er blevet klogere på, hvor svært det i grunden er at samarbejde 

på tværs af husene. Det er ikke noget, man bare gør, men det kræver et stort samarbejde. Det 

kræver ledere, der samler trådene og gør det muligt for medarbejderne. 

• Fokus på pædagogerne: Det er vigtigt, at det er pædagogernes udvikling, ikke primært børnene, 

der er i fokus. Blivende forandring kræver fokus på udvikling af pædagogerne /samarbejdet. Dog er 

børneperspektivet vigtigt, så det ikke bare bliver et voksenperspektiv på, hvad vi mener, at børnene 

tror. Det er derfor også vigt 

• Refleksion og feedback: Refleksion og evaluering efter hver session er afgørende, når man vil skabe 

blivende forankring af et projekt som Musik Malle, især i opstarten. Dog kan det være svært at få 

passet ind i det daglige, da børnene ’fylder’. Det kan derfor være nødvendigt at indtænke 

vikardækning de dage, der er Musik Malle, eller finde måde at få det implementeret uden 

vikardækning, hvis det ikke er en mulighed.  

• Fyraftensmøder: Fælles fyraftensmøder, workshops og personalemøder er en god måde at skabe 

et samlingspunkt, der giver kendskab til hinanden på tværs af husene. Samtidig giver det ny ilt til 

Musik Malle-ballonen. Gennem evaluering på workshops/fyraftensmøder/personalemøder, hvor 

alle er med, italesættes projektet i hele personalegruppe, og det giver gejst til alle. 

• Fælles sprog: Når man samarbejder på tværs af institutioner og fagligheder, kommer man ofte med 

forskellige forventninger til projektet. Det er derfor vigtigt, at man har fokus på at skabe et fælles 

sprog i projektet og ikke mindst i feedbackkulturen og i refleksionsgrupperne. F.eks. kan der være 



forskel på, hvad hhv. pædagogerne og musikpædagogen har af forventninger til projektet og dets 

formål og indhold, og til hvornår en session er forløbet godt eller dårligt. Det er derfor vigtigt at 

være opmærksomme på / bevidste om de forskellige forventninger til for eksempel formål, metode 

og succeskriterier.  

• Tid: At skabe forandring af kultur og tradition i en institution er en proces, der tager lang tid. Og et 

projekt som Musik Malle tager meget tid i hverdagen. Det er derfor vigtigt både at være tålmodig, 

og at der afsættes tid til planlægning og udførsel – pædagogerne skal have en oplevelse af, at de 

ikke ”lader kolleger i stikken” ved at gå fra til planlægning samt møder.  

• Inklusion: Musik Malle kan fungere som redskab til inklusion og til at skabe eller styrke relationer 

mellem børn med forskellige forudsætninger. Gennem Musik Malle er vi blevet mere bevidste om, 

hvordan vi kan arbejde med inklusion.  

• Dokumentation: Logbøger er en god måde at skabe refleksion, udvikling og ny inspiration på. Det 

er vigtigt, at alle deltager i dokumentationen i logbøger, så der sker en kontinuerlig 

refleksionsproces, som kan følges, dokumenteres og evalueres på.  Fokus på at afsætte ressourcer 

til at videodokumentere er vigtigt. Den tekniske del /dokumentation kan være frustrerende, når 

man skal huske på ting som videooptager, strøm, holdere.  

• Gruppesammensætning: Især i relation til samarbejdet mellem Videbechs-Minde og Nørrehus er 

det blevet tydeligt, at små grupper giver relationer og samspil, mellemstore grupper giver en 

oplevelse, og store grupper giver noget at kigge på! 

 

Praksisfortællinger fra pædagogernes logbøger 
 

I Musik Malle har alle deltagende voksne ført logbog på baggrund af den enkelte musikaktiviteter og 

evalueringer af disse. Herunder kan du læse uddrag af pædagogernes logbogsnotater: 

August 

Hanne 

Susanne fanger en stor gruppe børn i salen med det kendte ”fange-stop-dans”-koncept. Denne gang varierer 

hun det med at bruge trommen i stedet for CD. Og når børnene bevæger sig /danser, er det som et dyr, som 

børnene på skift vælger. Der er mange børn med i legen, og de viser en stor glæde ved legen. De smiler og er 

engagerede og aktive. Det er dejligt at se på og lytte til. De børn, som ikke har lyst til at være med, leger på 

stuerne og nyder det. Jeg synes, det er en god aktivitet, som fungerer godt med mange børn. 



 

September 

Vuggestuen 

Anja, Ulla + 8 børn + Nørrehus 2 børn + 2 voksne 

Vi har i dag haft vores første session med Bennet. Børnene var en lille smule tilbageholdende i starten, men 

som vi stille og roligt fik sunget og raslet, slappede de af og deltog aktivt. Vi voksne sprang ind og gik med på 

sange, fagtesange og bevægelsessange, og det smittede hurtigt af på børnene. Der var en rigtig god stemning 

fra starten og hele vejen igennem forløbet. Bennet var rolig og tålmodig og havde en god/positiv indvirkning 

på børn og voksne. Vi havde lidt besvær med at holde børnene i rundkreds, men næste gang vil vi bruge 

måtter til børnene, så de ved, hvor de skal sidde.  

Evalueringen gik ok – der var lidt larm fra børnene, som var omkring os, mens vi evaluerede. Men vi fik fin 

information om indhold næste gang, og hvad vi med fordel kan gøre/sætte sammen, når det bliver vores tur 

til at sidde og styre og forløbet. Næste gang styrer Bennet forløbet, og dernæst er det vores tur til at sætte 

et program for 25-30 min. Brug gerne Pindsvin gennem forløb. 

 

Vuggestuen 

Andet musikforløb med Bennet. Vi sad på måtter – god effekt, børnene havde en fast base. Vi havde Silja 

med for første gang, og det gik rigtig godt. Vi havde nye sange med – mere bevægelse + flere instrumenter. 

Vi fik trommeundervisning. Koncentration ok – lidt tabt ved æggesang, men ellers godt. Rart med 

trommetræning – har fået mod på at prøve selv med børnene.  

Bennet sender program til Litten, som hun skal printe ud til os. Anja og Karen har hver valgt en sang, som 

kommer med næste gange. Bennet styrer. 

Evaluering denne gang uden børnene, og det gik super godt. Bennet var i godt humør og mere fokus. Vi 

aftalte med Bennet, at han stadig vil styre næste gang, men at vi – Anja, Karen, Ulla, Jytte – tager input med 

til hver gang og stille implementerer vores ideer med Bennets oplæg/sange. 

-------------- 

Vi har øvet og snakket sange fra Musik Malle, så de er mere kendt med både bevægelser, fagter og sang. De 

kan nu: Bestemmer-tørklæde sang, Tommeltot og Tepotte-sangen. Vi øver ’Hele min familie’ og Homba. De 



glæder sig til Musik Malle i dag. Vi har opdelt børnene i en rundkreds, så de børn med udfordringer er tæt på 

en voksen eller en, der kan hjælpe med ro. Vi gik tidligt op for at tisse og være klar. Vi holdt hinanden i 

hånden, og Bennet kom ud med en triangel, og til musik af denne gik vi ind i salen. Susanne filmede hele 

tiden. Samme program som sidste gang med ændring af melodi på ’Hele min familie’ og fagter til ’I en skov 

en hytte lå’, og vi brugte i dag trommer og rytmepinde. Rytmepinde kaldes claves i Bennet-sprog. Vi lærte 

også at sige goddag + bevægelser. 

Evaluering: Børnene var meget mere med og interesserede i dag. Færre blev ukoncentrerede i dag, men det 

var skiftevis den ene og den anden. Mere kendt, fordi vi har øvet, samt at en voksen går forrest ved 

bevægelser.  

---------------------- 

Børnene var stort set med hele vejen. Et par børn enten kedede sig, var usikre eller var trætte af ikke at være 

i centrum. Program næste gang: Jette laver alene program – Bennet hjælper, hvis nødvendigt. Vi spurgte 

børnene, hvad de synes, er sjovest at synge. Kan bedst lide: Hele min familie, Homba, Sommerfuglen. 

Børnene var glade hele tiden og smilede. 

Voksne: Kan sangene mere og mere. Bennet synes godt om vokalsangen og udførelsen – synes også, at det 

gik godt med at ”lede” (Jette). Jeg følte også, at jeg havde styr på det, og kunne godt lide at ”lede”. Vi øvede 

at slå på tromme til abedans, galop, kalypso og synge til. Vi blev guidet af Bennet, så nu må vi øve os. Det var 

ok, som vi gjorde. God fornemmelse med at lave Musik Malle. Fint med ideer fra Bennet om sammenflet af 

sange. Tror, at Bennet tror på os. Synes, at vi er ok.  

 

Nørrehus: 

15/9 

Børnene mister meget fokus, f.eks. når Bennet går rundt med koen, og børnene skal give den græs én efter 

én. F.eks. lave det om til, at alle kommer op og giver græs. Lave ”Jens Petersens Ko” alm. 3x3 gange i stedet 

for stor/lille. Lave så meget de samme sange fra gang til gang – børnene elsker gentagelser. Naja forventede, 

at vi skulle danse, hoppe, trille som sidste gang. Vi kan f.eks. prøve at fange børnenes initiativer.  

18/9 

Bennet stod for programmet. Christian spillede på klokkespil og stod for ”Kropssangen”. Jonas var meget 

deltagende, men til sidst i programmet virkede Jonas træt og fraværende. Caroline var observerende, hun 



ville gerne deltage i sange, hvor der var bevægelse medinddraget. Bennet mente, at hans program måske 

blev for langt for alle børn. Næste gang skal Jytte stå for ”Se min kjole” + ”Bagerbro”-sangen. Christina skal 

spille klokkespil til ”Kropssang”. 

24/9 

Jeg havde kun Caroline med i dag (Lisbeth landskonference). Caroline vare mere deltagende i dag, tydeligt, 

at gentagelse og genkendelighed er vigtigt for Caroline. Jeg stod for ”Bagerbro”, ”Se min kjole” + klokkespil 

(det gik ret godt ☺). Bennet mente nu, at jeg/vi var klar til helt selv at stå for planlægning/afvikling af en hel 

samling. De næste to gang skal Videbechs-Minde stå for det (jeg har fri næste gang + vi har fotografering i 

BH). Måske vi ikke deltager i Musik Malle 1/10. 

 

Oktober  

Vuggestuen 

Lisbeth planlagde og udførte sessionen. Gik super fint. Husk at speede tempoet op, hvis børnene ser ud til at 

miste koncentrationen. Vi skal stadig arbejde med at synge i højere toneleje. Øvede trommer, som vi skal 

bruge næste gang. Lotte styrer det, og Lisbeth trommer til. Børnene er stadig godt fanget og interesseret. 

Næste gang prøver vi lidt mere bevægelse. 

------- 

I dag har Anja stået for program i salen. Det er gået godt, og børnene var godt med. De holdt koncentrationen 

helt til sidst. Programmet varede ca. 22 min., og det var meget passende. Karen spillede klokkespil og 

tromme, og det var super godt. Der var lidt med stemmerne til ”Pindsvin, du er dejlig”, som gik galt, men vi 

har aftalt at synge dem i ét toneleje og holde den der (i stedet for to). Anja laver program til næste gang. 

Skifter ”Hoved, mave, arme, ben” ud med ”Hvor er ægget henne?” + ”Vi er alle sammen vilde - ellevilde med 

at spille” – samt bruger vores egne musikrasler. Karen spiller klokkespil og trommer. Ros fra Bennet. 

 

November 

Solsikken 

Asger S., Wilma og Frida var med Hanne ovre på Nørrehus’ legeplads. Først fri leg sammen med de andre 

børn, så to musiklege på de udendørs instrumenter. Børnene legede fint med en lille smule kontakt til de 



andre børn. Børnene var med og forstod musiklegene, men der var ikke meget interaktion med de andre. Vi 

prøver nogle andre børn i næste uge.  

Stuesang på Solsikken 

13 børn, Bennet, Ann og Hanne + 2 børn og pæd. fra Nørrehus. 

Hanne havde lavet program, og Bennet havde to sange med. 1) Ih hvor var det godt I kom – med rasleæg. 2) 

Palle Posts rim – med almindelig, høj og hviskestemme, 3) Anton Abes sang – ny sang med få fagter, 4) 

Bamseven – Bennet, sangleg, ny, 5) Frøen Ib – bevægelse, 6) Vi skal med toget ud på landet – fagter, 

sprogpose, 7) Tangloppen Tage – 3 gange, fagter og bevægelse, 8) Nissen er en spillemand – Bennet, claves, 

ny, 9) Byen sover – afslutning. 

Alle børn med og interesserede. Enkelte sad stille og observerede i en enkelt sang og var med igen. De viser 

glæde både før, under og efter. Hanne forsøger at synge højere toneleje – følger Bennet. 

 

Stjernestunder 
 

• Pia: Fire vuggestuebørn sidder ved bordet – der er helt ro, og børnene synger ”Dralla”. 

• Jette: Møder spontansang hver dag med Musik-Malle på børnenes eget initiativ. Føler større tryghed 

ved at kaste sig ud i spontane musikaktiviteter med børnene. 

• Bennet: Da Ida (vuggestuen) synger ”Bennet, Bennet, du er dejlig”, da hun ser mig. Oplever, at 

Nørrehus-børnene igen og igen virker integreret i relationer med de andre børn med udgangspunkt 

i det musiske felt. Når pædagogerne overtager og bruger de ideer, der er skabt under forløbet, og 

har børnenes fulde fokus. Når børnene sætter tonelejet, og pædagogen fanger den. Når 

Kornblomsten på eget initiativ øver sig på trommer og giver den max gas. Når pædagogen ser 

effekten af fokus på stemmen. 

• Susanne: Et barn, der ikke kan sige noget, men viser med hele sin krop, at hun er helt med og kender 

rutinen. 

• Pia: Et barn laver puslespil og begynder at synge ”Pindsvin, pindsvin, du er dejlig”. Når et barn 

begynder at synge ude på legepladsen, og de andre børn følger med. 

• Litten: Før var musik noget, Jette havde styr på. Nu har vi alle styr på det. Oplever, at flere 

medarbejdere får lyst til at stille sig op. Oplever, at samarbejdet med Nørrehus er blevet bedre, frem 

for blot at besøge hinanden. Oplever, at projektet er båret af pædagogerne – det er ikke bare mit 



projekt. Oplever, at der er blevet bundet et fælles fundament mellem Videbechs-Minde og Bennet. 

Stor oplevelse at fortælle om Musik Malle til seminardag i Europæiske Kulturbørn. 

 

Børnecitater: 

”Det er megasjovt. Jeg elsker at hoppe og lege, at jeg spiller på guitar.” 

”Jeg kan bedst lide ”Byen sover” og ”Tangloppen Tage.” 

”Vi har lavet rasleæg, og så synger vi ”Ih hvor var det godt, I kom”, og så rasler vi med rasleæggene.” 

”Det er sjovest, når vi også har instrumenterne med.” 

”Når Bennet kommer, bliver det lige en tand sjovere, for så lærer vi nye sange.” 

”Det er nærmest hver dag, vi laver musik, og det er faktisk dejligt, for så behøver vi ikke vente flere dage på 

at lave musik, og så behøver vi ikke lave sådan nogle kedelige ting.” 

 

 

Bilag 
Artikler – Viborg Stifts Folkeblad, 29.12.2015, og Børn og Unge (BUPL), februar 2016. 



 



 

 

 

 


