
     

  

Danish University Colleges

Hvorfor musik i dagtilbud?

Hvordan kan musik i dagtilbudspædagogikken understøtte barnets
identitetsdannelse?
Kampp, Gitte

Publication date:
2015

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Kampp, G. (2015). Hvorfor musik i dagtilbud? Hvordan kan musik i dagtilbudspædagogikken understøtte barnets
identitetsdannelse?

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/1b7217f9-07d1-4128-9444-0d1ef7724c0c


Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Arts, Aarhus 

Universitet 

Hvorfor musik i dagtilbud? 
Hvordan kan musik i dagtilbudspædagogikken understøtte barnets identitetsdannelse? 

 

Af Gitte Kampp 

      

 

 

 

 

Engelsk titel: Why Music in Preschool?  

 

 

Kandidatuddannelsen i didaktik (musikpædagogik) 

Institut for Uddannelse og Pædagogik, ARTS 

Aarhus Universitet 

Eksamenstermin: Sommer 2015  

Gitte Kampp, studienummer: 20098036                                                                                                           

Vejleder: Finn Holst                                                                                                                                                       

Skriftligt speciale, omfangskrav: 192.000 - 240.000 anslag                                                                                                                          

Specialets omfang: 239.736 anslag 

 

 

 



Hvorfor musik i dagtilbuddet?  Speciale, Gitte Kampp, IUP, sommer 2015 Side 1 

 

 

Indholdsfortegnelse: 
Indledning .......................................................................................................................................................... 4 

KAPITEL I ............................................................................................................................................................ 5 

1.1 Problemstilling ......................................................................................................................................... 5 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................................ 6 

1.3 Specialets opbygning ............................................................................................................................... 6 

1.4 Forskningsdesign ..................................................................................................................................... 6 

1.4.1 Prakseologisk ramme........................................................................................................................ 7 

1.4.2 Videnskabsteoretiske overvejelser ................................................................................................... 8 

1.4.3 Litteraturstudier ............................................................................................................................... 8 

1.4.4   Om interviews ............................................................................................................................... 10 

1.4.5   Om praksisforskerrollen/ Insiderpositionen ................................................................................. 10 

1.4.6 Video som observationsmetode..................................................................................................... 13 

1.4.7 Fænomenologi og fænomenologisk metode ................................................................................. 14 

1.4.8 Opgavens struktur: ......................................................................................................................... 19 

1.4.9 Anden forskning inden for samme område .................................................................................... 20 

1.4.10 Kort præsentation af empiri ......................................................................................................... 25 

KAPITEL II: ........................................................................................................................................................ 26 

Det institutionelle aspekt ................................................................................................................................ 26 

2.1 Teori ........................................................................................................................................................... 26 

2.1.1 Den historiske udvikling inden for småbørnspædagogikken ......................................................... 26 

2.1.2 Den historiske udvikling inden for småbørnspædagogikken med særligt fokus på musik ............ 28 

2.2 Empiri ......................................................................................................................................................... 29 

2.2.1 Fra vuggestue og børnehave til dagtilbud ...................................................................................... 29 

2.2.2 Hvad kendetegner dagtilbudspædagogik? ..................................................................................... 31 

2.2.3 Pædagogprofessionsidentiteten .................................................................................................... 32 

2.2.4 Dagtilbudsloven og Læreplaner i dagtilbud .................................................................................... 33 

2.2.5 Musikfaget på pædagoguddannelsen - historisk set ...................................................................... 36 

2.2.6 Egen indsamlet empiri .................................................................................................................... 38 

2.3 Diskussion .................................................................................................................................................. 38 

2.4 Sammenfatning ......................................................................................................................................... 40 

2.5 Delkonklusion – Det institutionelle aspekt ................................................................................................ 41 



Hvorfor musik i dagtilbuddet?  Speciale, Gitte Kampp, IUP, sommer 2015 Side 2 

 

KAPITEL III ........................................................................................................................................................ 43 

Det psykologiske aspekt - Musik og identitet .................................................................................................. 43 

3.1 Teori ........................................................................................................................................................... 43 

3.1.1 Musik .............................................................................................................................................. 43 

3.1.2 Identitet .......................................................................................................................................... 48 

3.1.3 Selvdannelse ................................................................................................................................... 54 

3.1.4 Identitetsforestillingen versus selvdannelse .................................................................................. 55 

3.1.5 Sterns teori om selvets udvikling .................................................................................................... 57 

3.2 Empiri ......................................................................................................................................................... 58 

3.2.1 Interviews ....................................................................................................................................... 58 

3.2.2 Det fænomenologiske forskningsinterviews i praksis .................................................................... 58 

3.2.3 Fokusgruppeinterview .................................................................................................................... 60 

3.2.4 Fokusgruppeinterview som kvalitativ metode ............................................................................... 61 

3.3 Diskussion .................................................................................................................................................. 65 

3.3.1 Den intersubjektive matrix ............................................................................................................. 67 

3.3.2 Musikalsk selvfornemmelse ........................................................................................................... 71 

3.4 Sammenfatning ......................................................................................................................................... 73 

3.5 Delkonklusion – musik og identitet ........................................................................................................... 74 

KAPITEL IV ........................................................................................................................................................ 75 

Det pædagogiske aspekt - Æstetiske læreprocesser ....................................................................................... 75 

4.1Teori ........................................................................................................................................................ 75 

4.1.1 Almen pædagogik og forholdet mellem teori og praksis ............................................................... 77 

4.1.2 Dannelse ......................................................................................................................................... 81 

4.1.3 Læring ............................................................................................................................................. 83 

4.1.4 Identitet og læring .......................................................................................................................... 85 

4.2 Empiri ..................................................................................................................................................... 87 

4.3 Diskussion .............................................................................................................................................. 95 

4.4 Sammenfatning ..................................................................................................................................... 98 

4.5 Delkonklusion ........................................................................................................................................ 98 

KAPITEL V:  konklusion .................................................................................................................................... 99 

5.1 Perspektivering .................................................................................................................................... 100 

5.2 Abstract in English ............................................................................................................................... 101 

Referencer: .................................................................................................................................................... 102 



Hvorfor musik i dagtilbuddet?  Speciale, Gitte Kampp, IUP, sommer 2015 Side 3 

 

Bilag ............................................................................................................................................................... 110 

Bilag 1 - Interviewguide til fokusgruppeinterviews ................................................................................... 110 

Bilag 2 - Forespørgsel om tilladelse til at videofilme ................................................................................. 112 

Bilag 3 - Beskrivelse af d. 1. videooptagelse, d. 6.9.2011 .......................................................................... 113 

Bilag 4 - Beskrivelse af d. 5. videooptagelse, d.11.10.2011 ....................................................................... 115 

Bilag 5 - Undervisningsplan fra 5. session ................................................................................................. 118 

Bilag 6 - Semistruktureret Interview med pædagogen Kristine ................................................................ 119 

Bilag 7 - Observation af Gittes musikundervisning med elleve 3-årige børn, udført af medstuderende . 120 

Bilag 8 – Raketleg og regnvejrs-tromme-sang – en beskrivelse ................................................................ 122 

Bilag 9 - Regnvejrs-tromme-sang, transskriberet ...................................................................................... 123 

Bilag 10: Bumletoget ................................................................................................................................. 124 

Bilag 11: Farvesangen ................................................................................................................................ 125 

Bilag 12: Hoppesangen .............................................................................................................................. 126 

Bilag 13: Det var sidste stop ...................................................................................................................... 127 

Bilag 14: Model af genstandsfeltet for musikpædagogisk forskning ........................................................ 128 

Bilag 15:  Uddrag af fokusgruppeinterviews-transskription med første kodning ..................................... 129 

Bilag 16: Liste over videoklip ..................................................................................................................... 133 

Bilag 17: Videoklip-beskrivelser, samlet liste ............................................................................................ 133 

Bilag 18: Liste over figurer ......................................................................................................................... 136 

Bilag 19 - Vedlagt SD memory card med 2 interviewtransskriptioner og 8 videoklip ............................... 137 

 

 

 
 

 

 

 



Hvorfor musik i dagtilbuddet?  Speciale, Gitte Kampp, IUP, sommer 2015 Side 4 

 

Indledning   
I efteråret 2011 gennemførte jeg et musikforløb med en gruppe børnehavebørn. Der opstod et nuværende 

øjeblik af 4 sekunders varighed, som efterfølgende har været årsag til mange refleksioner. For at forstå min 

undren, er det vigtigt at vide noget om Andreas, og hans hidtidige deltagerstrategier i musiktimerne. Første 

gang Andreas var til musik, deltog han meget perifert, og ind imellem kunne det næsten opleves som om at 

han forsøgte at obstruere musikaktiviteterne, men efterhånden var det lige som om at Andreas fandt sig 

mere og mere til rette - ja, han blev ligefrem rettet imod musikaktiviteterne, eller måske allermest mod den 

narrative struktur jeg forsøgte at skabe. Den sidste gang skete der noget bemærkelsesværdigt. Andreas 

havde hidtil forholdt sig næsten udelukkende receptivt, og endnu ikke spillet på en tromme, trods det at 

han havde haft mulighed for det mange gange før. Børnene havde lige leget "Bumletoget" og de var 

allerede vant til, at denne sangleg endte med at "køre over og hente trommerne". Da alle børn (og voksne) 

havde hentet en tromme og sat sig på den, gik der lige nogle sekunder hvor jeg var uopmærksom på 

børnene, og i disse sekunder skete der følgende: 

Videoklip 1, session 5, 00:00 - 00:20: Andreas spiller og får svar 

 

 

 

Det er bemærkelsesværdigt at dette sker, mens jeg ikke er opmærksom på børnene. Måske er det en slags 

nuværende øjeblik – et øjeblik uden styring og uden voksenkontrol, hvor alt er muligt? Hvis jeg ikke havde 

optaget det på video, så ville jeg aldrig have observeret det, og det vækker min eftertænksomhed.  

Efter musikforløbet var afsluttet, besøgte jeg pædagogen i børnehaven. Jeg viste hende forskellige 

videoklip, bl.a. ét hvor ”Raketlegen” afsluttes og jeg beder børnene om at bære trommerne hen i et 

imaginært skur, fordi det er ved at blive regnvejr. Andreas er den første der springer op og bærer sin 

tromme i tørvejr. Pædagogen bliver overrasket over Andreas´ aktive deltagelse, da hun ikke syntes han 

overhovedet havde villet deltage aktivt i musikaktiviteterne. Hun fortæller mig at Andreas godt kan være 

svær at have med at gøre, da han vil bestemme al ting selv. Pædagogen giver udtryk for, at hun ofte må 

'være efter ham', og at han sjældent vil deltage i pædagogstyrede aktiviteter. Andreas var på dette 

tidspunkt kun 3 år gammel, og var allerede stemplet som ”en, man ofte må være efter”! Måske var det ikke 

Andreas, men os voksne der ikke forstod at inddrage Andreas på en for ham acceptabel måde? Denne lille 

videosekvens viser altså at han har lyst til at deltage i musikaktiviteter på andre måder end den helt 

receptive. Faktisk må hans lille slagserie vel kunne siges at være en form for elaborativ deltagelse, da der 

hverken er tale om imitation eller identifikation (Holgersen S.-E. , 2002).  Han finder helt selv på hvad han 

skal spille, det er meget dynamisk og han får straks en slags svar fra nogle af de andre børn, som giver ham 

en form for tilfredsstillelse. Måske kunne man ligefrem tale om, at han i løbet af de 4 sekunder denne 

sekvens varer, oplever et nuværende øjeblik, som en transformativ, æstetisk læreproces? Undervejs i 

musikforløbet deltager Andreas mere og mere aktivt og bliver faktisk en del af fællesskabet. Børnene er i 

stand til at koncentrere sig om musikaktiviteterne i længere tid end beregnet, og de er i stand til meget 

mere med musikken, end jeg oprindelig havde forventet. Det er som om børnene viser mere og mere af sig 

selv i musikken, så mine refleksioner undervejs kommer til at dreje sig om, at musikken måske ligefrem er 

med til at understøtte børnenes identitetsdannelse? Det var mine musikoplevelser med disse børn, der for 

alvor gjorde mig interesseret i sammenhængen mellem musik og identitetsdannelse.  

Andreas spiller 9 hurtige slag på trommen, startende forte, så mezzoforte, og de to sidste slag er pianissimo 

med skiftevis venstre og højre hånd, imens han kigger på nogle af de andre børn. Han stopper, og straks er 

der 4 – 5 børn, der spiller som en slags svar. Andreas smiler og virker til at være afslappet og veltilpas ved 

situationen. Herefter spiller han overhovedet ikke mere på trommen. 

 (Videoklip 1, session 5, 00:09 – 00:13 = 4 sekunder) 
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KAPITEL I 

1.1 Problemstilling 
Jeg ønsker at undersøge hvordan musik kan understøtte børns identitetsdannelse i dagtilbud. Mit 

genstandsfelt er altså børns identitetsdannelse, med fokus på netop musiks betydning for dette.  

Min målgruppe er børn i dagtilbud, 0 – 5 årige der går i dagpleje, vuggestue, børnehave eller en integreret 

daginstitution. 

Jeg ønsker også at undersøge den institutionelle ramme, for ad denne vej at få indblik i, hvilke diskurser der 

er på spil i dagtilbudsområdet og hvilken indflydelse dette har på pædagogikken. 

Jeg undersøger altså tre aspekter: 

1. Det institutionelle aspekt 

2. Det psykologiske aspekt  

3. Det pædagogiske aspekt 

Det institutionelle aspekt er rammen omkring min undersøgelse. 

Det psykologiske aspekt er en undersøgelse af barnets mulige identitetsdannelse via musikaktiviteter.  

Det pædagogiske aspekt er en afsøgning af mulige pædagogiske tilgange. 

Man kunne også sige at mit genstandsområde er barnets identitetsdannelse via musikaktiviteter. Det 

foregår i en pædagogisk kontekst, og det institutionelle er rammen. Det kan illustreres således:                    

 

                     Figur 1: Grafisk illustration af mit genstandsområde 

Præmissen for min undersøgelse tager udgangspunkt i, at det at beskæftige sig med musik i dagtilbud på 

mange forskellige måder er vigtigt for barnets helhedsudvikling, dannelsesmæssigt såvel som 

identitetsmæssigt, og mit hovedfokus ligger på identitetsdannelsen og hvordan musik kan understøtte 

denne.  

Det er samtidig min forforståelse at der samfunds-  og institutionsmæssigt er sket et paradigmeskift, som 

har stor indflydelse på dagtilbudspædagogikken og derfor også på musikpædagogikken i dagtilbuddet.  

Jeg undersøger derfor også hvordan dagtilbudspædagogikken ser ud i dag. 

Ovenstående er min undersøgelseshypotese og forforståelse, og dette fører mig frem til følgende: 

 

Det 
psykologiske 

Det 
pædagogiske

Det 
institutionelle
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1.2 Problemformulering 
Hvordan kan musik i dagtilbudspædagogikken understøtte barnets identitetsdannelse? 

 

1.3 Specialets opbygning   
Kapitel 1 - Specialet, det baggrund og grundlag 

I dette kapitel præsenterer jeg specialets baggrund og min motivation for at undersøge netop dette emne. 

Jeg præsenterer de tre undersøgelsesaspekter samt specialets design og metode, samt mine videnskabs-

teoretiske overvejelser. Så præsenterer jeg kort min og andres empiri, samt mit valg af teori. Endelig gør jeg 

rede for anden relevant forskning. 

Kapitel 2 - Det institutionelle aspekt 

Jeg undersøger den historiske udvikling med henblik på at forstå hvordan og hvorfor dagtilbuds-

pædagogikken og musikken i dagtilbuddet ser ud som den gør. Jeg undersøger også dagtilbuddets rolle, 

pædagoguddannelsen samt pædagogprofessionsidentiteten med henblik på at forstå, hvordan musik 

umiddelbart fremtræder i dagtilbudspædagogikken i dag. Det institutionelle aspekt udgør rammen omkring 

min undersøgelse. 

Kapitel 3 - Det psykologiske aspekt - Musik og identitet 

Her undersøger jeg først musik som fænomen ud fra antropologisk, æstetisk og fænomenologisk teori. 

Dernæst undersøger jeg identitetsbegrebet for at operationalisere dette med henblik på at undersøge, 

hvordan musik kan relateres til identitetsdannelsen. Herefter undersøger jeg forholdet mellem 

identitetsdannelse og selvdannelse. Uddrag af Daniel N. Sterns teori præsenteres og bruges i analysen af to 

fokusgruppeinterview, og under dette afsnit diskuterer jeg også nogle metodemæssige aspekter. Til sidst i 

kapitlet, i delkonklusionen, argumenterer jeg for begrebet musikalsk selvfornemmelse. Det psykologiske 

aspekt udgør den del af undersøgelsen, som handler om barnets mulige identitetsdannelse via 

musikaktiviteter.  

Kapitel 4 - Det pædagogiske aspekt - Æstetiske oplevelser og læreprocesser 

Jeg undersøger og definerer æstetikbegrebet, samt studerer æstetiske musikoplevelser. Jeg analyserer 11 

treårige børns deltagelse i musikaktiviteter, og undersøger hvad børnene er rettet imod og hvordan denne 

rettethed kommer til syne. Ligeledes undersøger jeg æstetisk og pædagogisk faglitteratur for at forstå, hvad 

det er der giver mening for børnene. Det pædagogiske aspekt er en afsøgning af mulige pædagogiske 

tilgange inden for de æstetiske fagområder, med særligt fokus på musikfaget. 

Afslutningsvis konkluderer jeg på mine undersøgelser og perspektiverer fremadrettet. 

 

1.4 Forskningsdesign 
I dette afsnit vil jeg redegøre for mit forskningsdesign samt mine videnskabsteoretiske overvejelser. Min 

overordnede ramme er prakseologisk, hvilket jeg starter med at gøre rede for. 

Jeg har gjort mig mange overvejelser omkring valg af empiri og teori, og mit ønske om at anvende 
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videooptagelser af egen musikpædagogisk praksis, har betydet, at insiderpositionen/praksisforskerrollen vil 

blive undersøgt i dette afsnit. Ligeledes vælger jeg her at behandle fænomenologi og fænomenologisk 

metode, da mit speciale på mange måder er inspireret af/anvender fænomenologiske teorier og metoder. 

 

1.4.1 Prakseologisk ramme 

Op gennem det 20. århundrede var der store diskussioner om pædagogikken i Tyskland, og det handlede 

primært om, hvorfra pædagogikken henter sin begrundelse. Striden stod mellem de filosofiske, empiriske 

og hermeneutiske teoridannelser, som kritiserede hinanden for at være mangelfulde, hvad angår kravet på 

den pædagogiske sandhed. Med afhandlingen Haupströmungen der Erziehungswissenschaft fra 1973, tager 

Dietrich Benner stilling til denne strid, og udformer et nyt pædagogisk koncept, der hviler på tre platforme;  

- praktikkernes vidensform, udøvet i pædagogisk arbejde 

- reflekterende pædagogiske handlingsteorier, forstået som vidensformerne i det moderne 

- den videnskabelige pædagogiks forskningsviden opstået i det 20. århundrede 

Spørgsmålet om pædagogikkens erkendelsesproblem kan diskuteres ud fra forskellige perspektiver, fx; 

livsfilosofisk, videnskabsteoretisk, uddannelsessociologisk og almen pædagogisk. De tre første sætter til 

dels spørgsmålstegn ved, om pædagogik overhovedet er en selvstændig videnskab, mens det almen 

pædagogiske perspektiv prøver at pege på en selvstændig erkendelsesstruktur. Med Benners ord kan man 

sige at den pædagogiske videnskab udspringer af praksis og er til for praksis.  

Da prakseologi således, som en praktisk videnskab, er begrundet i og for pædagogisk praksis, stiller den sig 

til rådighed med videnskabeligt funderede refleksionsformer for praksis, sådan at denne kan orientere sig 

og omvendt sådan, at den praktiske videnskabs teori kan afprøves i denne praksis. Frede V. Nielsen har 

med et didaktisk fokus formuleret en lignende tankegang med begrebet didaktologi (Nielsen F. V., 2004). 

Dietrich Benner har formuleret en grundstruktur for pædagogisk praksis, baseret på en nødvendighed i den 

menneskelige handlen (Benner, 2012). Ifølge Benner nytter det ikke noget at udlede pædagogiske begreber 

fra forskellige videnskabsteorier, fx åndsvidenskabelig eller konstruktivistisk videnskabsteori.  

Allerede i 1803 skrev Emanuel Kant følgende: 

”Et egentligt selvstændigt pædagogisk begreb finder man først frem til, såfremt det er muligt 

at påvise, at der findes et pædagogisk element i den menneskelige praksis selv, dvs. at det 

pædagogiske ikke er noget, mennesket opfinder på et eller andet tidspunkt, men at det 

derimod er konstitutivt for mennesket selv. Mennesket bliver så at sige menneske også bl.a. 

gennem en pædagogisk praksis” (Kant 995a i Oettingen 2007, s. 40).   

Benner udformer en teori, hvor seks praksisformer netop menes at være konstitutive for mennesket, og 

hvor pædagogik er en af de seks praksisformer. Praksis forstås (i prakseologien) som en nødvendig handlen, 

der knytter an til menneskets imperfekthed. Mennesket er ufuldkomment – i modsætning til dyret og til 

Gud. Mennesket er ikke fastlagt og må derfor handle for at bestemme sig selv.  I denne handlen – og det er 

et væsentligt aspekt – overgår mennesket ikke til det perfekte – men lærer at leve med sin livslange 

imperfekthed: ”Mennesket udleder derfor ikke sin bestemmelse ud fra sin mangelfuldhed men ud fra den 

måde, hvorpå det forholder sig til sin imperfekthed på” (Oettingen A. v., 2007, s. 40). 
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Det sker gennem den arbejdsmæssige, etiske, politiske, religiøse, æstetiske og pædagogiske praksis: 

 Arbejdsmæssigt – mennesket er nødt til at handle økonomisk for materielt at kunne opretholde sit liv 

 Etiske – tage stilling til den anden 

 Politisk – koordinere en fælles fremtid 

 Religiøst – forholde sig til sin endelighed 

 Æstetisk – transcendere sin eksistens kunstnerisk 

 Pædagogisk – drage omsorg for den næste generation 

Benner gør på denne måde rede for, at både arbejde, etik, politik, religion, æstetik og pædagogik er 

uddifferentierede praksisformer, der tilsammen beskriver den menneskelige humanitet, og skal forstås som 

værende ikke-hierarkiske.  

 De seks praksisfelter er kendetegnet ved en øget teoretisering og professionalisering. Med overgangen fra 

det før-moderne til det moderne bliver praksisfelterne i stigende grad komplekse, hvad der medfører et 

behov for en teoretiseret, professionaliseret og institutionaliseret tilgang. Netop her opstår spændingen 

mellem teori og praksis og især mellem på den ene side en forståelse af praksis som en menneskelig 

handlingsform og på den anden side en teoretisk og professionaliseret udlægning af praksis. I dette forhold 

ligger en særlig form for pædagogisk professionalitet, der ikke ophæver spændingen mellem teori og 

praksis, men gør den til selve grundlaget. 

  

1.4.2 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Mit videnskabsteoretiske ståsted er hermeneutisk, men jeg er også inspireret af antropologisk og 

fænomenologisk funderet teori, ligesom jeg bruger kulturhistorisk og prakseologisk teori.  

Min hermeneutiske undersøgelse af musikkens mulige påvirkning af identitetsdannelsen tager dels afsæt i 

litteraturstudier, to fokusgruppeinterviews, samt feltobservation i form af videooptagelser af min egen 

praksis med musikaktiviteter med elleve 3-årrige børn.  Derfor vil jeg her kort redegøre for: 

1. Begrundet valg af litteraturstudier (andres empiri) - hvorfor lige disse undersøgelser? (punkt 1.4.3) 

2. Overordnede tanker og teorier om interviews, de mere specifikke omkring fokusgruppeinterview 

kommer i kapitel 3. (punkt 1.4.4.) 

3. Overordnede tanker og teorier omkring praksisforskerrollen/ Insiderpositionen (punkt 1.4.5) 

4. Refleksioner omkring video som observationsmetode (punkt 1.4.6) 

5. Uddybning af mine fænomenologiske metodeovervejelser (punkt 1.4.7) 

 

1.4.3 Litteraturstudier  

1. Begrundet valg af litteraturstudier (andres empiri) - hvorfor lige disse undersøgelser? 

For at forstå dagtilbuddet af i dag, er det nødvendigt først at sætte det i en historisk kontekst og dette 

gøres i kapitel 2 (Det institutionelle aspekt). Dette gør jeg ved at gennemgå småbørnspædagogikken 

historisk. Her har jeg valgt at bruge Hans Vejleskovs gennemgang; Den danske børnehave. Studier om 

myter, muligheder og meninger. (Vejleskov, 1997), da det er en af de mest grundige gennemgange der 

findes. 
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Efterfølgende undersøger jeg den historiske udvikling indenfor småbørnspædagogikken med særligt fokus 

på musik. Her har jeg støttet mig til Minna Ronnefelds Det førfaglige i æstetisk dannelse og Kroppen og 

musikken i dansk børnehavetradition med den begrundelse, at der her er tale om de to mest udførlige 

gennemgange af musikkens placering i daginstitutionen historisk set (Ronnefeld, 1990, 1997). 

For at forstå dagtilbuddets nuværende rolle og situation undersøger jeg; 

a) Læreplaner i dagtilbud, fordi disse læreplaner nu er fuldt implementerede, og har fået stor indflydelse i 

dagtilbuddene i dag. Her tager jeg udgangspunkt i Dagtilbudsloven, Læreplaner i dagtilbud, samt i diverse 

bemærkninger og evalueringer af Læreplaner i dagtilbud. 1 Seneste evaluering fra officiel side er udført af 

EVA2 i løbet af 2011 og udgivet i 2012. 

b) Et aktionsforskningsprojekt omhandlende omformningen af velfærdsinstitutionerne.  

Et hold forskere fra Roskilde Universitetscenter fik i 2008 en bevilling fra BUPL´s Pædagogiske 

Forskningspulje til et projekt, der skulle handle om ”udvikling af pædagogfagligheden som grundlag for et 

alternativ til neoliberale styringsformer”, koncentreret omkring daginstitutionerne. (Ahrenkiel, Nielsen, 

Schmidt, Sommer, & Warring, 2012). På baggrund af feltstudier i to børnehaver, samt interviews med 

aktører inden for feltet viser dette forskningsarbejde, at der er ved at ske store ændringer inden for 

dagtilbudspædagogikken. Jeg har valgt lige netop dette projekt, fordi det har et tydeligt fokus på det 

samfundsmæssige og organisatoriske uden at glemme hvad der altid må være det egentlige fokus, nemlig 

børns trivsel i dagtilbuddet. Det er nødvendigt at se bag om det samfundsmæssige perspektiv for at forstå 

dagtilbuddet af i dag. 

c) Anette Boye Kochs undersøgelse af trivsel i børnehaven, hvor jeg især finder hendes fokus på børnenes 

perspektiv interessant. Dette perspektiv har fokus på trivsel, som noget der sker mellem børnene, og det 

involverer sjældent de voksne (Koch, 2013). Dette har jeg valgt at inddrage, fordi det er vigtigt at have 

barneperspektivet med og fordi nyere antropologisk forskning især i løbet af de seneste 10 - 15 år for alvor 

har sat barnets perspektiv i dagtilbuddet i fokus (Gulløv, 1999) (Gulløv & Højlund, 2003) (Palludan, 

2007(2005)). 

d) Maja Plums undersøgelse af pædagogprofessionsidentiteten vælger jeg at se på, fordi denne forskning 

viser en tendens til, at pædagogisk faglighed er blevet synonym med entydige og dokumenterbare 

aktiviteter, uden at der har været en egentlig diskussion af dette. Det kan nemt medføre at ikke-

dokumenterbare aktiviteter overses og derfor ikke længere har værdi. Dette har særlig relevans for denne 

undersøgelse, fordi der hermed kan anes en tendens til, at mere situationsbasserede musikaktiviteter ikke 

opleves som noget der har værdi. 

e) Egne optegnelser i forbindelse med praktikbesøg, som har givet mig et indtryk af, at det står sløjt til med 

musikken i daginstitutionerne, især baseret på rent fysiske fænomener som instrumentbeholdning samt 

egnede lokaler til musik og bevægelse, men også når jeg har spurgt ind til: hvem og hvor ofte og hvor 

meget den enkelte institution beskæftigede sig med musik. Jeg har som lektor på et pædagog-

uddannelsessted været på ca. 200 praktikbesøg gennem de seneste 14 år, og på hver enkelt besøg har jeg 

spurgt til instrumentbeholdningen samt musikaktiviteter.  

                                                           
1 I den sidste revision af læreplaner i dagtilbud, er der sket et skift fra flertal til ental; Læreplan.  

LBK nr 1240 af 29/10/2013 Gældende, (Dagtilbudsloven). Offentliggørelsesdato: 02-11-2013. Ministeriet for Børn, Ligestilling, 

Integration og Sociale Forhold. Hentet d. 2.8.2014 på: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158274 

 
2 EVA er Danmarks Evalueringsinstitut 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158274


Hvorfor musik i dagtilbuddet?  Speciale, Gitte Kampp, IUP, sommer 2015 Side 10 

 

1.4.4   Om interviews 

Jeg vil her redegøre for det kvalitative forskningsinterview som forskningsmetode og for mine overvejelser 

omkring metoden i denne kontekst. Jeg anvender en kvalitativ forskningsmetode, og begrebet ’kvalitativ’ 

henviser til, at jeg er optaget af at beskrive, fortolke og forstå den menneskelige erfarings kvaliteter. 

Menneskelivet søges forstået indefra i stedet for på afstand gennem objektiverende metoder (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010, s. 17). Der findes store mængder faglitteratur om interview som metode, og selve 

tilgangen til dette behandles med meget forskellige overvejelser. Jeg har her primært valgt at tage 

udgangspunkt i de retningslinjer som Kvale og Brinkmann sætter op i deres bog Interview - introduktion til 

et håndværk. Oprindelig skrev Steinar Kvale bogen alene, men i den 2. reviderede udgave af bogen er Svend 

Brinkmann trådt til som medforfatter, og der er kommet mere fokus på interviewet som håndværk og som 

etisk og social praksis. Når jeg har valgt lige netop denne bog, så skyldes det at bogen for længst er blevet 

anerkendt som en international klassiker inden for kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2009).  Det 

centrale inden for den hermeneutiske videnskabstradition, er fortolkning af mening i en given tekst (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 68-69). Netop det hermeneutiske blik er centralt i den del af min undersøgelse som 

handler om musikalsk selvfornemmelse, fordi min empiri udgøres af to fokusgruppeinterviews. Inden for 

hermeneutisk tradition ses samtale og tekst som to helt centrale fænomener, hvor der desuden lægges 

vægt på fortolkerens forhåndsviden om tekstens emne. Det primære formål med hermeneutisk fortolkning 

er at opnå en almen og gyldig forståelse af tekstens mening (Ibid., s. 69). Jeg ønsker således at fortolke 

mine interviews for at opnå forståelse af mening i interviewene. Hans Georg Gadamer har desuden udtrykt, 

at ”Viden om, hvad andre mennesker gør og siger, hvad deres handlinger og ytringer betyder, afhænger 

altid af en baggrund eller kontekst af andre betydninger, antagelser, værdier, praksisser og så videre” (Ibid., 

s. 69). Formålet med den hermeneutiske metode er også at være opmærksom på ”den kontekstuelle 

fortolkningshorisont” som er betinget af både historie og tradition, samt at analysere interviews som 

tekster, og samtidig se ud over dét her og nu, som disse udspringer af(Ibid.). Ved at anlægge et 

hermeneutisk perspektiv på mine to fokusgruppeinterviews, søger jeg at få fortolkningen af disse til at 

række ud over det umiddelbart givne og fremme forståelsen ved at bringe nye differentieringer og 

indbyrdes relationer frem i teksten, således at interviewenes mening udvides (Ibid., s. 234). Gennem 

analyse og fortolkning af de to fokusgruppeinterviews kan jeg således opnå indsigt i, hvilken betydning 

forskellige oplevelser med musik har haft for mine informanter.  

Mine mere specifikke overvejelser omkring fokusgruppeinterviews vil blive præsenteret i kapitel 3. 

1.4.5   Om praksisforskerrollen/ Insiderpositionen  

Min hermeneutiske undersøgelse af musikkens mulige påvirkning af barnets identitet tager afsæt i en 

empirisk feltobservation i form af videooptagelse af egen musikpædagogisk praksis med 3-årrige børn.  Jeg 

er altså i en insiderposition når jeg ’praktiserer musikpædagogik’, men i en outsiderposition når jeg 

undersøger videooptagelsen af min musikpædagogiske praksis.  Derfor vil jeg her begynde med en 

diskussion af begrebet insider for derefter at forholde mig til video som observationsmetode.  

En insider opfattes almindeligvis som en person der på grund af sin særlige og privilegerede position 

antages at have en viden, som andre ikke har. Denne viden anses som værende særlig pålidelig og 

troværdig, og insiderens position er socialt anerkendt som en privilegeret position.  Hvis man opfatter 

insideren på ovenstående måde, så får det som konsekvens, at insidere stoler mere på hinanden end de 

stoler på andre, som fx en forsker. Der er altså forskellige temaer på spil, og eksistensen af begrebet 

’insider’ må have den konsekvens, at der også må være noget der hedder ’outsider’, og hvordan afgør man 
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hvem der er henholdsvis insidere og outsidere?  Insideren har en privilegeret indsigt og pålidelighed og har 

tillid til andre insidere. Altså en epistemologisk opfattelse af, at der må findes en særlig form for viden, som 

kun kan dannes ’fra indersiden af’ (Kvernbekk, 2005, s. 18 -19).  

Hvad kan insidere vide noget om, på en særlig pålidelig måde, som outsidere ikke kan have nogen viden 

om? Her er vi ved et insider-epistemologisk kernepunkt. Tone Kvernbekk skriver om insideren, at hun har 

en særlig privilegeret tilgang til sine egne intentioner, perceptioner, vurderinger, beslutninger, grundlag, 

opfattelser og følelser, før, under og efter aktiviteten (Ibid., s. 31). Kvernbekk kommer med tre eksempler 

på hvad insidere kan formodes at vide noget særligt om, og jeg vil på baggrund af dette her konstruere tre 

andre og mere musikpædagogisk relevante eksempler: 

1. Jeg ved hvad min intention med en bestemt sangleg er. Erfaring. 

2. Jeg ved hvad musikundervisning handler om, for jeg har selv praktiseret det i mange år. Aktivitet. 

3. Jeg ved at jeg bedriver konditionskrævende bevægelse til musik med børnehavebørn. Performance. 

Insideren kan ifølge Kvernbekk påberåbe sig særlig indsigt i tre forskellige fænomener, nemlig; erfaring, 

aktivitet og performance. Disse tre begreber kan uddybes på følgende måde: 

1. Erfaring: kun jeg ved hvad min intention med en bestemt sangleg er. Andre kan også have meninger og 

intentioner om lige netop denne sangleg, men kun jeg kender til min egen intention, med mindre jeg da har 

delt den med nogen forinden. Her har jeg som insider en privilegeret position. 

2. Aktivitet: forstået som et generelt kulturelt fænomen.  ”Jeg ved hvad musikundervisning handler om”. 

Denne viden har jeg ikke monopol på som insider, da outsideren også ved noget om musikundervisning.  

3. Performance: forstået som hvad man selv gør. ”Jeg ved at jeg bedriver konditionskrævende bevægelse til 

musik”. Jeg oplevede det måske sådan i selve situationen, men en outsider har måske observeret noget 

andet? 

Der er altså flere kategorier, men ifølge Kvernbekk er det kun erfaring der kan siges at være udelukkende 

og helt insider, da man jo ikke kan efterprøve folks erfaringer, følelser og oplevelser. Jeg kan med 

Kvernbekk argumentere for at både opfattelser af egen performance og aktivitet set som hvad sociale 

fænomener egentlig handler om, principielt set er åbne for andre opfattelser (Ibid., s. 31 - 36). 

Følgende videoobservation er hentet fra 5. session, hvor jeg skal starte musikaktiviteter op for sidste gang 

med elleve 3-årrige børnehavebørn. Det er sidste gang at børnene skal til musik, og denne gang har jeg en 

medstuderende med som observatør. Peter (administrativ medarbejder) videofilmer som han også har 

gjort de fire forudgående gange, dvs., han har kameraet stående på et stativ i hjørnet af det store lokale, 

hvorfra han mest optager hele aktiviteten på afstand, men det hænder at han zoomer ind på nogle af 

børnene.  

Jeg har i min planlægning (i samarbejde med min medstuderende) forberedt, at børnene denne gang skal 

opleve klassisk musik, dels inde i sessionen, men også ved starten, og jeg sætter klassisk musik, (Carmen - 

Overture) på anlægget før jeg åbner døren. Jeg har en forforståelse omkring denne genre og disse børn, 

gående ud på, at det nok er tvivlsomt, om de har hørt klassisk musik før. Jeg er også usikker på pædagogens 

og medhjælperens forhold til klassisk musik. De forrige tre gange, dog ikke den allerførste gang, har 

børnene indtaget rummet så snart de var kommet indenfor ved at tage sig en løbetur rundt om 
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siddemåtterne. Min tanke var, at når jeg åbnede døren, så ville børnene få lyst til at bevæge sig til musikken 

og måske løbe rundt om siddemåtterne, som er placeret i en rundkreds. Følgende kan observeres på 

videoen:  

Videoklip 2, session 5, 00:00 – 01:10: De voksne er ikke kropsligt engagerede  

Gitte har sat klassisk musik på anlægget, og der er skruet pænt højt op. Gitte åbner døren, og de første 
børn kommer ind. Gitte begynder at danse rundt om siddemåtterne, og et par børn begynder også at 
løbe og danse. Pædagogen og medhjælperen kommer ind og ser sig lidt betuttet omkring, og begynder 
at gå rundt om sidemåtterne i et meget roligt tempo. Der kommer et par børn hen og vil holdes i hånden, 
hvilket de får lov til, mens de stadig bevæger sig ganske langsomt. Det er som om at kroppene er gået i 
slowmotion og energiniveauet er unaturligt lavt. Gitte begynder at lave store, runde flyvebevægelser 
med armene, mens hun stadig løber energisk rundt. Musikken er brusende kraftig og pompøs, med 
pauker, trompeter og bækkener, men kun Gitte og to børn løber og danser. Resten af børnene ser lidt 
usikre ud og pædagogen og medhjælperen har en meget lav arousal, og holder to børn hver i hænderne. 
(Videoklip 2, Session 5, 00:10 – 01:10 = 1 minut og 10 sekunder) 

 

Analyse 

Ud over Kvernbekks tre begreber; erfaring, aktivitet og performance, bruger jeg her også Etienne Wengers 

teori om praksisfællesskaber, fordi denne teori giver mig et begrebsapparat, der er egnet til at beskrive 

fællesskabets sociale processer (Wenger, 2004). Praksisfællesskaber har et fælles tema, nemlig mening, og 

alt hvad deltagerne gør, kan betragtes som forhandling af denne mening (Ibid., s. 65). I analysen af 

ovenstående cases bruger jeg tre begreber: gensidigt engagement (Ibid., s. 91), fælles ansvarlighed (Ibid., s. 

99) og fælles repertoire (Ibid., s. 100) til at vise, hvordan personalet bestræber sig på eller kommer til at 

modarbejde det at gøre musikaktiviteten til et fælles anliggende.  

Det er tydeligt at både pædagogen, medhjælperen og de fleste af børnene bliver overraskede og lidt 

betuttede, da vi ikke plejer at starte på denne måde. De forrige gange har pædagogen og medhjælperen 

langt det meste af tiden gennem deres kropsligt-sanselige tilstedeværelse og deltagelse understøttet 

musikaktiviteterne og deltaget på lige fod, og på denne måde gjort musiklegen til noget fælles. Men den 

klassiske musik, og min ageren gør dem tydeligvis usikre over for denne forandring af ’musik-opstarts-

proceduren’. Det er nærmest som om at pædagogens og medhjælperens kroppe inviterer børnene til at 

føle sig usikre og utrygge, og derfor ønsker flere børn at holde i hånd. At holde i hånd er trygt og sikkert og 

et tegn på omsorg. De børn, som måske i første omgang havde lyst til at løbe og danse, opdager hurtigt de 

voksnes kropssprog og aflæser på dem, at der sker noget nyt og måske farligt, og at det nok er bedst at 

søge hen til en voksen omsorgsgiver og holde i hånd. På intet tidspunkt forsøger pædagogen og 

pædagogmedhjælperen at signalere lyst til bevægelse, løb og dans til musikken, der er altså tale om mangel 

på gensidigt engagement, fælles ansvarlighed og fælles repertoire. For at forstå hvorfor pædagogen og 

medhjælperen ikke straks kaster sig ud i denne for dem nye musik med bevægelsesglæde og engagement, 

skal det ses i sammenhæng med, at forandringsprocesser betyder, at der ruskes op i allerede etablerede 

opfattelser af, hvad ’musik med børn’ er, og hvad personalets forventninger til sig selv og hinanden er. 

Måske føler de sig ligefrem truet på identiteten? 

I forhold til Tone Kvernbekks før nævnte tre kategorier; erfaring, aktivitet og performance, hvor kun 

erfaring har en særlig insider-indsigt, kan jeg ud fra mine notater se, at jeg syntes det var underligt at 

børnene ikke fik lyst til at bevæge sig med et større energiniveau end tilfældet var, og at det undrede mig 
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meget. Med hensyn til aktiviteten så er det først ved gennemsyn af videooptagelsen af denne frekvens, at 

jeg og min medstuderende for alvor kan opdage og beskrive hvad det egentlig er der sker. Især kroppenes 

lave energiniveau springer i øjnene ved gentagne gennemsyn. Det er altså outsider-positionen der her er 

den privilegerede position, og som er helt nødvendig for at opdage, hvad der reelt sker i rummet. 

Med hensyn til performance så tror jeg som insider at jeg bedriver konditionskrævende bevægelse til 

musik, da jeg oplevede det sådan i selve situationen, men det er først som outsider, altså ved at gennemse 

videosekvensen gentagne gange, at jeg for alvor opdager, at jeg slet ikke bedriver konditionskrævende 

bevægelse til musik, for jeg har slet ikke børnene eller for den sags skyld de voksne med mig. 

Som forskende praktikker er jeg altså i en insider-position under udførelsen af musikaktiviteterne med 

børnene, mens jeg under gennemsyn af videooptagelserne er i en outsider-position. Jeg kan således 

udnytte begge positioner som privilegeret henholdsvis outsider og insider. Insider-positionen kan dog kun 

give mig indsigt i min egen erfaring, altså hvordan jeg erfarede situationen mens musikaktiviteten stod på, 

og dette kan yderligere problematiseres grundet erindringens selektion. Derfor har jeg umiddelbart efter 

hver ’musik-lektion’ med børnene nedskrevet mine oplevelser, men er klar over, at disse optegnelser er 

mine selektive erfaringer.  

1.4.6 Video som observationsmetode  

Af Kvernbekks tre typer af fænomener som jeg beskrev i det foregående afsnit, kan man sige at det kun var 

det første fænomen, nemlig erfaringen som insideren gyldigt havde en privilegeret adgang til. Med hensyn 

til aktivitet og performance kunne insideren ikke alene og uden hjælp fra outsideren producere gyldige 

repræsentationer af disse fænomener. I musikpædagogisk sammenhæng er aktivitet og performance med 

de elleve 3-årrige børn rettet mod børnene og pædagogen og medhjælperen. I musikaktiviteterne med 

børnene foregår en aktivitet og der foregår performance, som kan opfattes som intersubjektiv kontakt, dels 

mellem børnene og undertegnede som udøvende musikpædagog, men også indbyrdes mellem børnene, 

mellem børnene og pædagogen og medhjælperen, og mellem undertegnede som udøvende musikpædagog 

og pædagogen og medhjælperen.  Når jeg med video observerer de musikalske interaktioner, kan jeg 

indfange det intersubjektive auditivt og visuelt. Jeg har via videooptagelserne en fastholdelse af handlinger 

og udvikling og interaktioner, som forløber over tid, og jeg får derved en adgang til at udforske et fænomen 

i en dynamisk proces (Alrø & Kristiansen, 2008, s. 75). Videoobservation giver mulighed for at se 

sammenhænge mellem handlinger, bevægelse og udtryk, som ellers ville være skjult for det blotte øje, og 

{…]”gennem interpretationsprocesser, hvori videooptagelser beskrives, analyseres og reflekteres, søger 

forskeren at erkende, forstå og gøre rede for betydninger, der kommer til udtryk i pædagogisk praksis” 

(Rønholt, Holgersen, Fink-Jensen, & Nielsen, 2003, s. 15).  

Jeg anvender en type forskningsstrategi, der kaldes ’forstående med et ideografisk vidensideal’, som går ud 

på, at jeg søger viden om det enestående i en given hændelse, i modsætning til en mere ’forklarende’ 

strategi, med et nomotetisk vidensideal. Der er ikke grundlag for at undersøge læring og derudfra 

generalisere sammenhænge mellem input og læreprocesser, for så igen at tilrettelægge undervisning på en 

sådan måde at ’input’ og ’output’ kan styres. I en række nyere læringsteorier betragtes den lærende som et 

subjekt med intentioner, interesser og færdigheder m.v., som indgår i konkrete relationer, situationer og 

kontekster, og bidrager til udviklingen af meningsskabende processer hos både sig selv og de øvrige 

deltagere (Bruner, 2000 i Rønholt, Holgersen, Fink-Jensen & Nielsen, 2003, s. 34). 

jeg lægger mig i forlængelse af et sådant forskningsperspektiv på pædagogik, læring og videoobservation. 
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Det er også vigtigt at være opmærksom på, at videooptagelser har sine begrænsninger derved, at de 

fremstiller et selektivt perspektiv i kun to dimensioner, hvor den kinæstetiske sansning i sin helhed er 

udelukket (Alrø & Kristiansen, 2008, s. 76). 

Dét, at det ikke er undertegnede, men en teknisk administrativ medarbejder der videofilmer (Peter), har 

også betydning. Hvis jeg selv havde filmet, er der stor sandsynlighed for, at jeg havde fokuseret anderledes 

og måske zoomet ind på andre børn/andre situationer end tilfældet blev. Jeg havde instrueret Peter i, at 

han primært skulle optage hele situationen, og have fokus på alle børnene, og ikke så meget på 

undertegnede. Jeg havde også bedt ham om kun at zoome ind på enkelte børn i begrænset omfang. 

Alligevel vil det endelige produkt - 5 timers videooptagelser - bære præg af personen der filmede, da det 

hele vejen igennem jo er Peters valg af fokus der er fremtrædende. En anden fotograf ville have givet et 

andet resultat, da valg af fokus og perspektiv altid vil afhænge af ’øjnene der ser’. Ved brug af video er det 

muligt at indsamle materiale om en given praksis uden på forhånd at afgrænse problemstillingen, hvilket 

netop er en pointe i fænomenologisk orienteret forskning, hvor det handler om at sætte sin forforståelse i 

parentes, også kaldet epoché, samt være åbent sansende til stede. Netop denne særlige ’åbne indstilling’, 

vil jeg vende tilbage til i det følgende afsnit om fænomenologisk metode. 

1.4.7 Fænomenologi og fænomenologisk metode 

Fænomenologi kommer af det græske ord phainomenon, der betyder ”det, som viser sig”, og logos, som 

betyder ”lære”. Fænomenologi er altså læren om det, der kommer til syne eller fremtræder for ens 

bevidsthed. Fænomenologi er en filosofisk skole grundlagt af Edmund Husserl (1859 - 1938), og kan både 

beskrives som en retning og en metode, en stil og en tænkemåde, der anvendes i mange forskellige 

sammenhænge, fx inden for psykologi, sociologi, antropologi og kunst (Jacobsen, Tanggaard, & Brinkmann, 

2010, s. 185). Det er dog værd at vide, at der før Husserl fandtes forskellige præfænomenologiske 

traditioner, fx havde Goethe en teori om farvesyn, hvor han interesserede sig for, hvordan farver ser ud for 

et sansende væsen.  Så allerede i 1700 -  og 1800-tallet ses en interesse i at belyse verden ud fra subjektets 

første-persons-perspektiv (Giorgi & Giorgi, 2008).  

Fænomenologi kan med en vis ret betragtes som hjørnestenen i det, som i dag ofte kaldes 

kontinentalfilosofi, og har haft stor indflydelse på en række humanistiske discipliner. I dag er 

fænomenologien genstand for fornyet interesse, og det er således ikke misvisende at tale om, at 

fænomenologien i de seneste år har oplevet en veritabel renæssance (Zahavi, 2008(2003), s. 122). Af særlig 

relevans for humanvidenskaberne, kan nævnes: 

- Fænomenologiens fænomenbegreb 

- Betoning af første-persons perspektivet 

- Krav om at gå til sagen selv 

- Fænomenologiens analyse af livsverdenen 

Følgende bygger på Merleau-Pontys forord til hans hovedværk Phénoménologie de la perception(1945) – 

hvor han søger at svare på spørgsmålet; Hvad er fænomenologi? Merleau-Ponty trækker på indsigter fra 

både Husserl og Heidegger, og derfor mener Zahavi at dette forord er et af de bedste bud på en nuanceret 

besvarelse (Zahavi, 2010(2003), s. 34 - 35): 

1. På den ene side er fænomenologi karakteriseret ved en form for essentialisme, da man ikke blot 

interesserer sig for det empiriske og faktuelle, men søger at blotlægge det invariante og essentielle ved fx 

bevidsthedsstrømmen, kropsligheden, perceptionen etc. På den anden side er fænomenologien ikke 
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interesseret i at løsrive essenserne fra eksistensen. Udgangspunktet for dens forståelse af mennesket og 

verden forbliver den faktiske eksistens. Derfor er fænomenologien ikke kun en form for essentialisme, den 

er også en tænkning af fakticiteten. 

2. Fænomenologi er en form for transcendentalfilosofi. Den søger at reflektere over erfaringens 

mulighedsbetingelser, og den suspenderer de antagelser, vi gør os i det naturlige og før-filosofiske, for 

netop derved at kunne undersøge dem kritisk. Men samtidig indrømmer den, at refleksionen altid tager sit 

afsæt i et allerede bestående verdensforhold, og at den filosofiske hovedopgave i virkeligheden består i at 

artikulere den fulde betydning af denne umiddelbare og direkte kontakt med verden. 

3. Fænomenologi søger at realisere en streng videnskabelig filosofi, men samtidig har den til opgave at 

beskrive vores livsverden, og at yde retfærdighed over for rummet, tiden og verden qua (op)levede 

fænomener.   

4. Fænomenologi fremstilles ofte som en ren deskriptiv disciplin. Den beskriver fx vores erfaringer, sådan 

som de er givet og søger heller ikke at forklare dem kausalt. Men samtidig har selv Husserl understreget 

vigtigheden af at udvikle en genetisk fænomenologi, dvs. en fænomenologi som ikke blot er statisk, men 

som derimod analyserer de intentionelle erfaringsstrukturers oprindelse og historie. 

Ovenstående kunne ses som værende en masse modsætninger, men Merleau-Ponty ser det ikke som 

modsætninger, men derimod som […]”komplementære aspekter, der alle må medinddrages og tilgodeses” 

(Merleau-Ponty, 1945: i-ii, i Zahavi, 2008, s. 124). 

Husserl sagde, at man skulle vende tilbage til tingene selv, det vil sige at vende tilbage til den perceptuelle 

verden. Dette var også ment som en kritik af videnskaben. Videnskaben søger at reducere os til genstande i 

verden, til entiteter, der kan forklares udtømmende af objektiverende teoridannelser såsom fx psykologien, 

sociologien etc., men Merleau-Ponty sagde, at vi ikke bør glemme at vores viden om verden, herunder 

vores videnskabelige viden, udspringer fra et første-persons-perspektiv, og at videnskaben uden dette ville 

være meningsløs. Videnskaben ses som en højere-ordens artikulation af den primære verdenserfaring, ”[…] 

der er nemlig intet indre, tværtimod er mennesket i verden og kender kun sig selv i kraft af sin dvælen i 

verden” (Zahavi, 2008(2003), s. 125). Verden er uadskillelig fra både subjektiviteten og intersubjektiviteten, 

og den fænomenologiske opgave består i at tænke verden, subjektet og intersubjektiviteten i deres rette 

sammenhæng. Som forsker må man distancere sig fra verden for at kunne undersøge den, sætte sin 

forforståelse i parentes, også kaldet epoché. 

En fænomenologisk undersøgelse går fra det faktuelle til det væsentlige, men denne interesse for det 

essentielle er ikke et mål, men et middel til at forstå, begrebsliggøre, og sprogligt artikulere vores faktiske 

eksistens.  At fokusere på det essentielle skyldes et ønske om at indfange rigdommen i det faktiske og ikke 

et ønske om at bortabstrahere fra fakticiteten.  Men det er en fejl at tro, at sproget skulle spærre os vejen 

til den virkelige verden. ”Sproget hviler på vores førsproglige, perceptuelle, kontakt med verden, og 

bibeholder i kraft heraf sin reference til en ekstra-lingvistisk virkelighed” (Merleau-Ponty, 1945, ix-x, i 

Zahavi, 2008, s. 126). Fænomenologien er i bestandig bevægelse og tager ikke noget for givet, heller ikke 

sig selv, altså en bestandig kritisk refleksion […]”den er, om man vil, en uendelig meditation” (Zahavi, 

2008(2003), s. 126). Fænomenologien ved aldrig hvor den er på vej hen, men dette skal ikke ses som et 

problem eller en mangel, da det netop er et væsenstræk ved den.  
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Om fænomenologiens fænomenbegreb 

Som Heidegger udførligt redegør for i § 7 af Sein und Zeit (Heidegger, 1986), så må fænomenet forstås som 

genstandens egen fremtrædelsesmåde, Fænomenet er det, som viser sig ved sig selv, det som manifesterer 

sig, det der åbenbarer sig. Mere generelt kan fænomenologien derfor betragtes som en filosofisk analyse af 

genstandenes forskellige fremtrædelsesformer, og i tilknytning hertil som en refleksiv undersøgelse af de 

forståelsesstrukturer, som tillader genstandene at vise sig, som de er (Zahavi, 2008(2003), s. 127). 

Genstandenes fremtrædelse kan foregå på mange måder fx i fantasien, og dette ses ikke som noget blot 

subjektivt og dermed uvæsentligt da fænomenologien vil insistere på, at en undersøgelse heraf er af central 

filosofisk værdi. En såkaldt to-verdens-lære afvises; en skelnen mellem verden som den er for os, og 

verden, som den er i sig selv. ”Genstandens virkelige beskaffenhed er ikke skjult bag fænomenet, men 

udfolder sig netop heri” (Zahavi, 2008(2003), s. 128). Verden er uadskillelig fra subjektet og subjektet er 

uadskilleligt fra verden.  […]”man er i kontakt med tingen selv, når og for så vidt som den er fænomen for 

en, altså for så vidt den fremtræder, for så vidt den erfares, forstås og erkendes” (Zahavi, 2008(2003), s. 

128). Konsekvensen af denne tænkning er, at essensen ikke er noget som opstår og tilføjes af forskeren 

gennem fortolkning, […]"men noget, som allerede eksisterer i kraft af intentionaliteten mellem fænomenet 

og subjektet" (Jacobsen, Tanggaard, & Brinkmann, 2010, s. 189). 

Om første-persons perspektivets betydning 

Fænomenologien fremhæver første-persons perspektivet, og stiller sig herved i opposition til den såkaldte 

objektivisme der søger at eliminere subjektet fra videnskaben. Den fænomenologiske analyse er 

transcendentalfilosofisk motiveret og angår selve erfaringens og erkendelsens mulighedsbetingelser.   

Ethvert fænomen, enhver genstandsfremtrædelse, er altid en fremtrædelse af noget for nogen (Zahavi, 

2008(2003), s. 129). Hvad subjektet perciperer, afhænger af mange forhold, fx perspektivvinkel, tidligere 

oplevelser, belysning etc. Subjektet kan kun tænkes verdensrelateret, og omvendt kan vi kun give mening 

til verden, for så vidt den fremtræder og forstås - af subjektet. Verden er uadskillelig fra subjektet og 

subjektet er uadskillelig fra verden. 

Den fænomenologiske epoché, reduktion og variation 

I Husserls fænomenologiske perspektiv understreger han, at det ikke er ligetil at vende sig mod 

virkeligheden, som den fremtræder. Det er nødvendigt at medtænke nogle metodologiske regler for at 

kunne vende sig mod den virkelighed, der fremtræder i menneskets erfaringer. De metodologiske regler er 

nødvendige, fordi mennesket kan have tendens til at lade sin egen genstandsforståelse af verden præge 

den måde, hvorpå man opfatter andres subjektivitet. Derfor er det nødvendigt at sætte sin forforståelse i 

parentes, også kaldet epoché, samt foretage en efterfølgende reduktion (Zahavi, 2008(2003), s. 23). Ifølge 

Husserl tillader epochéen en undersøgelse af verden, som kan afsløre verdens egentlige mening (Ibid., s. 

21). Epochéen er dermed en metode, der bidrager til et billede af fænomenerne, som de fremtræder. Med 

epoché menes: […]”betegnelsen for vores suspension af den naive metafysiske indstilling og kan derfor 

betragtes som en filosofisk indgangsport” (Ibid., s. 22). Med epochéen, menes altså, at det er nødvendigt at 

koncentrere sig om det som fremtræder, dét som stammer fra erfaringerne. For at kunne fokusere på det, 

er det nødvendigt at udelukke egne fordomme og viden om verden. 

Reduktion betyder egentlig ”at lede tilbage”, og hensigten er at holde sig åben for at muliggøre en præcis 

beskrivelse af et fænomen, sådan som det præsenterer sig for bevidstheden (Jacobsen, Tanggaard, & 

Brinkmann, 2010, s. 188) . 
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Med reduktion menes: […]”betegnelsen for vores tematisering af sammenhængen mellem subjektivitet og 

verden […]” (Zahavi, 2008(2003), s. 22). Dermed handler reduktion om at skabe sammenhæng og struktur 

for på denne måde at kunne forstå det enkelte menneskes subjektive meninger og erfaringer i forhold til 

verden. Epochéen går forud for reduktionen, da reduktionen kun bliver muliggjort gennem epochéen (ibid., 

s. 22). I Husserls fænomenologi bliver de to ovennævnte metodologiske overvejelser fundamentale for den 

fænomenologiske metode, da epochéen og reduktionen muliggør en udvidelse af vores erfaringssfære 

(Ibid., s. 22 - 23).  

Husserl omtalte en særlig form for refleksion, eidetisk variation også kaldet imaginativ variation, som kan 

betragtes som en avanceret form for begrebsanalyse, hor man forsøger at beskrive de invariante træk ved 

et fænomen. På denne måde kan man undersøge, hvad der konstituerer forskellige fænomener som fx 

deltagelse i musikaktiviteter, dans/bevægelse til musik, stærke musikoplevelser etc. Dette gøres gennem 

systematisk refleksion. 

 

Til sagen selv 

Fænomenologien sætter fokus på ’fænomenerne som de fremtræder’, fordi at det er i selve fremtrædelsen 

at vi har adgang til ”virkeligheden”. Der søges ikke én forklaring på, hvordan ting er i sig selv uafhængig af, 

hvordan de fremtræder. Og ligeledes søger fænomenologien heller ikke at forstå den subjektive oplevelse 

uafhængig af, hvordan tingene er i sig selv.  I stedet stilles spørgsmålet om, hvordan fænomener kommer til 

syne eller fremtræder for iagttageren, og det er selve fremtrædelsens mulighedsbetingelser der er det 

grundlæggende tema i fænomenologien.  

 

Livsverdenen 

Livsverdenen er den verden, vi lever i og tager for givet, vores konkrete virkelighed, vores erfaringsverden. 

Komponistens partitur kan eksempelvis siges at være en abstraktion af den livsverdens-musik-oplevelse, 

hvor vi først oplevede lyde, rytmer, toner, harmonier og melodier. 

På samme måde er det med andre (videnskabelige) abstraktioner, der for at være meningsfulde i sidste 

ende må kunne føres tilbage til vores livsverden. Det er med udgangspunkt i livsverdenen, at det kan lade 

sig gøre at beskrive forskellige fænomener og gå bag om fordomme, stereotypier, sociale og kulturelle 

påvirkninger, vi tager for givet i dagligdagen, men som kan have stor betydning for, hvordan vi opfatter 

verdenen (Jacobsen, Tanggaard, & Brinkmann, 2010, s. 188).  

 

Kritik af fænomenologien 

Fænomenologien er idealistisk i den betydning, at den retter opmærksomheden mod verden, sådan som 

den fremtræder for os, og derfor kan vi ikke have viden om tingen-i-sig-selv uden om vores erfaring.  Dette 

rejses der kritik imod, hvilket kan skyldes, at man ikke tilslutter sig denne position, men i stedet bekender 

sig til en realistisk eller materialistisk position (Nielsen F. V., 1995 , s. 90).  

Fænomenologien er også blevet kritiseret for at være ahistorisk.  Dette skyldes at man netop søger at 

komme ind bag det tilfældigt subjektive til essensen eller det egentlige. Om dette skriver Frede V. Nielsen:  

"Idet fænomenet er både akt- og genstandskarakteristisk (og hermed subjektivt-objektivt i 

integreret forstand), søger man at komme ind bag det tilfældigt subjektive til det egentlige. 

Når man retter opmærksomheden mod "store temaer" som fx musikkens væsen eller 
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perceptionens natur (og fænomenologer har en tilbøjelighed til det) med henblik på at 

fremdrage de almene træk, så medfører det en tendens til – eller ligefrem et krav om – at 

koncentrere sig om egenskaber ved fænomenet, som ikke eller i ringe grad er historisk 

bestemt […] men tværtimod er gennerelle" (Nielsen F. V., 1995 , s. 91).  

Nielsen pointerer dog, at dette ikke har som konsekvens, at fænomenologisk forskning og erkendelse må 

undlade at rette opmærksomheden mod fænomener med historisk betingede implikationer. Man kan fx 

godt studere lærings- og formidlingsstrategier i rock-musikalske miljøer med henblik på at fremdrage de 

almene og væsentlige træk, begrænset af at der er tale om rock-musikalske miljøer på et bestemt tidspunkt 

og sted. Det er muligt at den opnåede erkendelse rækker ud over disse kulturelle, historiske og geografiske 

afgrænsninger, men Nielsen mener ikke at dette er nødvendigt, for at der kan være tale om erkendelse i 

fænomenologisk forstand (Nielsen F. V., 1995 , s. 91).  

Jeg anvender fænomenologiske metoder i de tre bærende kapitler, nemlig I: 

Kapitel 2, Det institutionelle aspekt, hvor især mine egne første-persons erfaringer fra praktikbesøg kan 

siges at være af fænomenologisk art, men kan nok kritiseres for ikke at være systemantiske nok. 

Kapitel 3, Det psykologiske aspekt, hvor to fokusgruppeinterviews med studerende på henholdsvis 4. og 6. 

semester på pædagoguddannelsen er udgangspunkt for min fænomenologiske analyse som ledte mig frem 

til begrebet musikalsk selvfornemmelse. 

Kapitel 4, Det pædagogiske aspekt, hvor jeg bruger egen indsamlet empiri i form af videoobservation af 

egen musikpædagogisk praksis, og systematisk skrev min forforståelse ned før hver musikaktivitetsgang for 

at kunne sætte min forforståelse i parentes (epoché). Efterfølgende anvendte jeg eidetisk variation da jeg 

gennemså videooptagelserne gentagne gange, for via systematisk refleksion at få øje på og beskrive de 

invariante træk. 

En grundigere gennemgang af min brug af fænomenologisk metode, vil blive beskrevet igennem de 

førnævnte kapitler. 
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1.4.8 Opgavens struktur: 

I denne afhandling arbejder jeg både sekventielt og cirkulært, hvilket kræver en uddybning: 

Sekventielt ved, det ene leder mig videre til det næste. Når jeg har undersøgt det institutionelle, giver det 

anledning til at undersøge det psykologiske. Når jeg undersøger det psykologiske, dukker der spørgsmål op 

som kræver at jeg inddrager det pædagogiske.  

Cirkulært ved, at jeg fx ved mine undersøgelser omkring det pædagogiske må gå tilbage til noget af det 

psykologiske og til det institutionelle for at forstå de pædagogiske handlemuligheder. 

 

Det kan illustreres således: 

 

 
Figur 2: Opgavens struktur og min sekventielle/cirkulære arbejdsgang. 

 

Hver af de tre bærende kapitler (kapitel 2, 3 og 4) er bygget ens op: 

Teori - Hvilke(n) hovedteori(er) og begreber herfra, der anvendes 

Empiri - egen eller andres empiri som analyseres og ny nødvendig teori inddrages 

Diskussion - empiri diskuteres ved hjælp af oprindelig valgt teori og ny teori  

Sammenfatning - teori, empiri, ny teori, analyse og diskussion sammenfattes 

Delkonklusion - der konkluderes på kapitlet 

 

1. Indledning
Problemformulering: Hvordan kan musik i 

dagtilbudspædagogikken understøtte barnets 
identitetsdannelse? 

2. Det 
institutionelle 

Den istitutionelle ramme 
og institutionskultur

3. Det psykologiske
Musik og identitet

4. Det pædagogiske
Pædagogik, dannelse, 

læreprocesser, æstetik

5. Konklusion og 
perspektivering
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1.4.9 Anden forskning inden for samme område 

I dette afsnit undersøger jeg hvad der tidligere er skrevet omkring børns identitetsudvikling via musik. 

Litteratursøgningen kræver en vis systematik inden for emnets felt og jeg startede derfor min søgning med 

udgangspunkt i min problemformulering; Hvordan kan musik i dagtilbudspædagogikken understøtte 

barnets identitetsdannelse?  

Jeg har søgt på følgende ord: musik, identitet, børnehave, førskole og ligeledes på engelsk; music, identity, 

preeshool, kindergarten. 

Jeg har søgt i følgende søgesystemer/databaser: 

AU.library.dk 

ERIC – (Educational Resources Information Center)  

PsycINFO 

Google Scholar.google.com 

 

Jeg vil her kort gennemgå fremgangsmåde og søgeresultater inddelt efter hver enkelt søgedatabase: 

AU.library.dk 

Ved avanceret søgning på de tre mest centrale begreber i kombination, nemlig: Pædagogik* musik* børn* 

og med følgende begrænsninger: Sprog; dansk, norsk, svensk og engelsk, fremkom 84 resultater, mest 

inspirationsbøger og almene bøger henvendt til lærere og pædagoger. Jeg begrænsede derfor søgningen til 

Pure AU, og så fremkom 14 resultater og af dem var 2 relevante, nemlig: 

1) 

Holgersen, S.-E. (2002). Mening og deltagelse. Iaggtagelse af 1-5 årige børns deltagelse i 

musikundervisning. Ph.d.-afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitet. 

2) 

Holgersen, S.-E. (2012 ). ”Musik som fast hållpunkt” i (red.) Ridderspore B. & Söderman J.: Musikvetenskap 

för förskolen. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. 

Så søgte jeg på Musik* AND identitet* AND børn*, avanceret søgning med sprogbegrænsninger på dansk, 

norsk, svensk og engelsk, og fik 43 resultater, hvor af 2 var relevante: 

Fossum, H.(2013) I Nordisk musikkpedagogisk forskning årbok 14 

Vist, T. (2011). Music Experience in Early Childhood: Potential for Emotion Knowledge? I: Springer 

Science+Business Media B. V. 

Torill Vist har gennemført kvalitative interviews med voksne som beskriver musikoplevelser fra deres tidlige 

barndom eller voksnes erfaringer sammen med små børn. Også voksnes refleksioner over emotionel viden 

og læringskulturen i den tidlige barndom er med. Artiklen har en hermeneutisk-fænomenologisk tilgang, og 

analysen er primært en indholdsanalyse. Resultaterne tyder på, at vi også erhverver ’følelses-viden’ fra 

vores musikoplevelser. Dette får konsekvenser for den tidlige barndom og læringskultur, da undersøgelsen 

peger på betydningen af forholdet mellem omsorgsperson og barn og musik som medierende redskab for 

følelsestilgængelighed og interaktion. 
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Så søgte jeg på: Musikpædagogik* børn* og fik 125 resultater, men ingen af dem var relevante, da de 

tidligere søgninger indeholdt de mest relevante og resten primært var metode- og didaktikbøger. 

Så søgte jeg på: Music* AND identity og fik 223.012 hits. Jeg forsøgte så at afgrænse ved at søge på: Music* 

AND identity* children* og kom ned på 39.679 hits. 

Så søgte jeg på: Music* AND identity* children* og med afgrænsning til Campus Emdrup, og så kom jeg ned 

på 10 resultater, hvor af 2 var interessante: 

McPherson, Gary (2012): Music in our lives: rethinking musical ability, development and identity. 

McPherson, Gary (2006): The child as musician: a handbook of musical development. 

Så søgte jeg på: Music* AND identity* og med afgrænsning til afhandling, disputats, speciale, og der 

fremkom jeg ned på 11 resultater, hvor af 2 var relevante: 

1) 

Forsberg, A. (2014) Musik og erindring: Erindringsbaseret musikalsk betydningsdannelse. Aarhus: Institut 

for Æstetik og Kommunikation, Musikvidenskab, Aarhus Universitet (Specialeafhandling) 

2) 

Aagaard Jensen, M. (2014) Om musikalske møder og dannelse af fælles identitet. Aarhus: Institut for 

Æstetik og Kommunikation, Musikvidenskab, Aarhus Universitet (Specialeafhandling) 

ERIC – (Educational Resources Information enter)  

Jeg søgte på: Music* AND identity 

Begrænsninger: Peer reviewed 

Additional limits: Education level: Early childhood education, Kindergarten, Preeschool education. 

Publication date from 1995 - 2015. 

Hits: 6 

Hvor af 2 var interessante: 

1) 

Welch, Graham F. (2005) We ”Are” Musical. International Journal of Music Education (117 – 120). 

Handler om, at når vi kommer I skole er vi allerede forskelligt musikalsk indkulturerede. 

Musikpædagogikken må fokusere på at give differentierede musikalske oplevelser, der matcher den 

enkeltes behov. Dette eksemplificeres med barnets naturlige tonalitetsudvikling via spontansang og dens 

betydning i fremkomsten af vores individuelle musikalske identitet. 

2) 

Love, Bettina L. (2015) What is Hip-Hop-Bases Education Doing in “Nice Fileds Such as Early Childhood and 

elementary Education? (106 – 131). 

Der argumenteres for Hip Hop-baseret uddannelse via teorier om sociokulturel læring, som brugbar 

metode til også små børn, da det udvikler praksisfællesskaber og identitet. 
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Så prøvede jeg at søge på: Music* AND Pedagogic og dette gav 1 hit: 

1) 

Bell, Sophie (2009) Retrieval of ”Being” en Early Childhood Music Education. Early Child Development and 

Care, Bind 179, Hæfte 6, Side 823 – 835 

I denne artikel reflekterer Sophie Bell over sin egen musikundervisning gennem 30 års virke. 

Så søgte jeg på: Music* AND didactic* og der fremkom 2 Hits som ikke var relevante for denne 

undersøgelse. 

PsycINFO 

Ved søgning på de to mest centrale begreber i kombination, nemlig: Music* AND identity og med følgende 

begrænsninger: Date: After January 01 1995, Age group: Infancy (2-23 Mo), Neonatal (birth-1Mo); 

Preschool Age (2-5 Yrs), fremkom 11 søgeresultater. Af dem var 3 interessante og måske relevante hits: 

1) 

Barrett, Margaret S.(2011) “Musical narratives: A study of a Young child´s work in and through music-

making” In Psychology of Music. Saga Publications: University of Queensland, Brisbane, Australia. 

Gennem et narrativt undersøgelsesdesign viser denne undersøgelse tegn på, at små børn I alderen 18 - 48 

måneder, og specifikt en 2-årrig pige, bygger videre på de tidlige erfaringer med kommunikativ musikalitet, 

når barnet laver musikaktiviteter eller synger spontant. Undersøgelsen siger noget om børns tidlige sang- 

og musik udvikling. Af særlig relevans for denne undersøgelse:”Little research has investigated how these 

early vocalizations and musical interactions are taken up and used by young children as they construct an 

emergent identify as a musical and sociocultured being.” 

2) 

Trolldalen, Gro (1997) “Music Therapy and Interplay: “A music therapy project with mothers and children 

elucidated through the concept of “appreciative recognition.” In Nordisk tidsskrift for musikkterapi - Nordic 

Journal of Music Therapy (p. 14 - 27). 

Gennem videofilmet musikterapi-sessions med tre mødre og deres tre børn I en børnepasningsinstitution, 

vises hvordan forholdet mellem mor/barn uddybes via musikaktiviteter og hvordan deltagelse I et kulturelt 

og musikalsk fællesskab giver en følelse af at høre til, hvilket fører til frigivelse af kreativ energi og styrker 

og bekræfter identitet. 

3) 

Trehub, Sandra E.; Plantinga, Judy; Bri, Jelena; Nowiki, Magda (2013) “Cross-modal signatures in maternal 

speech and singing” In Frontiers In Psychology 4. Frontiers Research Foundation: Switzerland.   

Gennem empiriske og kvalitative undersøgelser af spædbørn i alderen 4 - 8 måneder gamle fandtes 

tydelige tegn på, at spædbørn kan ’oversætte’ mellem lyd og billede og derved bekræfte resultaterne 

spædbørns evne til at skelne mellem krydsmodale signaturer. De signaler, der muliggør tværmodal 

matchning af fx en sangers identitet (tværmodalitet mellem auditiv/visuel) er endnu ikke fastlagt. 

 

Ved en lignende søgning på Aarhus Universitets bibliotek fremkom 8 opslag, hvoraf især Even Ruud nyligt 

genudgivne bog Musikk og identitet er relevant for min videre undersøgelse (Ruud E. , 2013).  
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Af de andre opslag blev følgende fundet ’måske relevante’; Erik Håkonsson(1986) Musik, krop og identitet, 

(Håkonsson, Årh. 6 nr. 16); Even Ruud(2003)  og Musikk og verdier (Ruud E. , 1996), Theresia 

Henriksen(2000) Musik skaber identitet (Henriksen, 2000), Eva Fock(1998) Musik og identitet (Fock, 

1998)og Alf Gabrielssons Starka musikupplevelser (Gabrielsson, 2013 [2008]). 

Dernæst søgte jeg igen på både Bibliotek.dk og Aarhus Universitet Library på de samme to søgeord, men nu 

på engelsk og tysk. På Bibliotek.dk fremkom ingen opslag, mens der på AU fremkom 23 opslag, primært 

engelske som omhandlede musik og national identitet, musikidentitet i forhold til genre og musik og 

identitet i forbindelse med musikterapi. 

Netop musikterapifeltet er stort og ekspanderende, men jeg har skønnet at det ikke er relevant for denne 

undersøgelse, da jeg afgrænser mig til det såkaldte normalområde. Jeg har dog valgt at inddrage Even 

Ruud, selv om han må siges at bevæge sig inden for det musikterapeutiske felt, da hans store arbejde 

omkring musik og identitet er meget relevant, ligesom Lars Ole Bondes oversigtsbog Musik og menneske 

også har været til inspiration. Det kan selvfølgelig diskuteres, hvor vidt en større inddragelse af 

musikterapeutiske studier ville kunne bibringe dette speciale en vigtig dimension, men jeg har skønnet at 

det ville blive for omfattende. Det ville også indbefatte en afklaring af forskellene mellem henholdsvis 

musikterapi og musikpædagogik, som måske ville kunne fylde et speciale for sig. 

Sven-Erik Holgersen har inspireret mig til at studere Daniel N. Sterns bøger, samt til at udforske hans idé om 

en af Stern inspireret fænomenologisk orienteret musikpsykologi (Holgersen S.-E. , 2007).  

Finn Holst har gjort mig opmærksom på en anden vinkel på æstetiske læreprocesser, ved at præsentere 

mig for Mezirows transformative læreprocesser, og ikke mindst Knud Illeris´ videreudvikling af samme.  

Der er lavet utrolig få undersøgelser omkring musikundervisning med små almindelige børn, i hvert fald 

omkring hvad der er på spil psykologisk og æstetisk. Det er kun lykkedes mig at finde frem til Sven-Erik 

Holgersens ph.d. (Holgersen S.-E. , Mening og deltagelse. Iaggtagelse af 1-5 årige børns deltagelse i 

musikundervisning. Ph.d.-afhandling, 2002) som netop handler om små børns deltagelse i musikaktiviteter, 

hvad børnene er rettet imod, og på hvilken måde de deltager. Jeg bruger den af Holgersen udviklede teori 

omkring 4 forskellige deltagerstrategier dels som en slags matrix i analysen af egen empiri, og dels i en 

diskussion omkring den deltagerstrategi som Holgersen benævner elaboration.  

BUPL støtter forskning i pædagogisk praksis, og ved en gennemgang af støttede forskningsprojekter fra 

2006 - 2014, handlede ét ud af 25 forskningsprojekter om Æstetisk pædagogisk praksis, men dette projekt 

er desværre ikke afsluttet endnu. Forskningsprojektet handler om at udvikle og kvalificere æstetisk 

pædagogisk praksis via aktionsforskningsprojekter, hvor alle parter; dagtilbud, pædagoger, medhjælpere, 

ledere, undervisere, studerende med flere er med. 

Google Scholar.google.com 

Ved at anvende Scholar Google.dk 3  altomfattende søgedatabase, kunne jeg præcisere min søgning 

yderligere, med flere beskrivende søgeord som  kreativ, børn, pædagoger i forskellige kombinationer, og 

blandt mange søgeresultater viste det sig, at Lene Tanggaard med assistance fra to psykologistuderende 

Rasmus Birk og Steffen Enø i 2012, har udarbejdet et forskningsreview af ”Daginstitutioners betydning for 

                                                           
3 Det gav et enkelt interessant resultat, nemlig en rapport fra RUC om musik og identitet, men dog med særligt blik på unge og 

identitet. 
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udvikling af børns kreativitet” som en konsulentopgave for BUPL. Dette fandt jeg interessant, da udvikling 

af kreativitet også må siges at være med til at udvikle identitet. Dette review af forskningsresultater er 

foretaget ud fra en række onlinedatabaser og videnskabelige tidsskrifter med forskningsoversigter og meta-

review af relevant litteratur fra 1990 og frem, og er primært basseret på kvantitative studier (Tanggaard, 

Birk, & Ernø, Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet - et forskningsreview, 2012, s. 3 -

12). Da musik i dagtilbud i høj grad vil kunne ses som en af måderne, hvorpå børns kreativitet kan styrkes 

og udfoldes, og fordi netop kreativitetsbegrebet også bruges i Dagtilbudsloven (Dagtilbudsloven, 2013), 

valgte jeg at kigge nærmere på dette studie. Af Tanggaard med fleres review fremgår det, at 

kreativitetsidealet har ændret sig indenfor de seneste 20 år. Fra at blive opfattet som noget spontant, 

romantisk, medfødt og som et rent individuelt fænomen, opfattes kreativitet efterhånden som noget der 

kan læres og trænes, måles og evalueres, og som et pluralistisk og mangfoldigt fænomen (Tanggaard, Birk, 

& Ernø, Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet - et forskningsreview, 2012, s. 12). 

Der opereres med to begreber, nemlig; 

1. generations-kreativitet, som beskrives som værende blød, ikke-økonomisk, singulær, opstår spontant, 

uden for boksen, kunstbaseret, naturlig og medfødt, undervisning fremmer ikke kreativitet, og kreativitet 

kan ikke måles. 

2. generations-kreativitet som beskrives som værende hård, drevet af økonomi, pluralistisk og 

teambaseret, dispositioner og miljø har betydning, kræver regler og grænser, kan findes inden for alle 

områder og domæner, kan læres, kan fremmes gennem undervisning og evalueres. 

Ifølge dette er det især 2. generations-forståelsen af kreativitet, som har givet anledning til en begrundet 

forventning om, at man kan fremme kreativitet via dagtilbuddenes pædagogik (Dagtilbudsloven, 2013). 

Man kan måske spørge hvad kreativitet har med identitetsdannelse at gøre, men netop 2. generations 

kreativitetsforståelsen lægger vægt på dét, at kreativitet kan fremmes gennem undervisning, og selv om 

det kunstbaserede hører til under 1. generations-kreativitet, så er det oplagt at fremme kreativitet via et 

æstetisk fagområde som musik, og de fremherskende kreativitetsidealer kan være med til at udvide 

forståelsen af børns forskellige og mangeartede udtryksmåder.  Netop musikaktiviteter kan skabe rum for 

kreativitetsudvikling, hvilket jeg senere i afhandlingen vil argumentere for. Kreativitetsidealerne samt 

lærings- og udviklingsperspektivet og hvordan dette betragtes og håndteres i en institutionel kontekst er 

netop en del af mit speciales undersøgelsesområde, hvilket jeg undersøger i kapitel 2 Det institutionelle 

aspekt. 

Det kan undre at Dagtilbudsloven og Læreplaner i dagtilbud har et relativt stort fokus på kreativitet, men 

samtidig er musik næsten ikke nævnt. Musik bliver dog nævnt i en del vejledninger til Læreplaner i 

dagtilbud, fx; www.minff.dk , en hjemmeside produceret af Ministeriet for Familie- og 

Forbrugeranliggender, hvor man kan finde lovgrundlaget, ekspertgruppens bidrag, artikelsamling, pjecer 

m.m. ”Sølvguiden” og ”Guldguiden” kan ses på; www.kidlld.dk, og er en del af KID, som er et større 

forskningsprojekt om børns læring. Projektet, som tager udgangspunkt i praksiserfaringer, er blevet til i et 

samarbejde mellem Socialministeriet, BUPL, KL og Learning Lab Denmark. En del kommuner har også 

udarbejdet vejledninger om Læreplaner i dagtilbud, og kreativitetsbegrebet fremtræder ofte i disse 

vejledninger til Læreplaner i dagtilbud. 

http://www.minff.dk/
http://www.kidlld.dk/


Hvorfor musik i dagtilbuddet?  Speciale, Gitte Kampp, IUP, sommer 2015 Side 25 

 

Mine litteraturstudier omkring identitetsbegrebet har ført mig gennem megen litteratur, hvorfor jeg her 

blot kort nævner hvad jeg har fundet særlig relevant: Daniel N. Stern, Trehvarten, Even Ruud, Knud Illeris, 

Lars Geer Hammershøj og Sven-Erik Holgersen. 

Mine litteraturstudier omkring det pædagogiske har ligeledes ført mig vidt omkring, men her skal især 

nævnes; Gregory Bateson, Mads Hermansen, Frede V. Nielsen, Yrjö Engeström, Jan Tønnesvang, Sven-Erik 

Holgersen, Finn Holst, Wolfgang Klafki og Dietrich Benner. 

Studier af mere filosofisk og videnskabsteoretisk art er undersøgt via; Shaun Gallagher, Dan Zahavi, 

Merleau-Ponty, Lene Tanggaard & Svend Brinkman, Bente Halkier, Steinar Kvale og Finn Collin. 

 

1.4.10 Kort præsentation af empiri 

Kort præsentation af empiri 

I kapitel 2, Det institutionelle aspekt, bruger jeg dels egen empiri i form af mine mange praktikbesøg som 

praktikansvarlig underviser på pædagoguddannelsen. Jeg bruger også andres empiri; et 

aktionsforskningsprojekt fra RUC omhandlende omformningen af velfærdsinstitutionerne, Anette Boye 

Kochs undersøgelse af trivsel i børnehaven samt Maja Plums undersøgelse af 

pædagogprofessionsidentiteten.  

I kapitel 3, Det psykologiske aspekt, uddyber jeg egen indhentet empiri, som stammer fra foråret 2010, hvor 

jeg fulgte et modul i "Musikpsykologi og musikæstetik". I dette modul udførte jeg to fokusgruppeinterviews 

med studerende på henholdsvis 4. og 6. semester på pædagoguddannelsen, som alle havde valgt linjefaget 

UMD (Udtryk, musik og drama). Jeg udførte disse interviews med henblik på at undersøge, hvad der 

eventuelt kunne siges at karakterisere musikalsk selvfornemmelse.  Jeg vil præsentere den oprindelige 

beskrivelse og analyse omkring musikalsk selvfornemmelse og være tro mod denne, og Jeg vil undervejs 

uddybe mine metodiske overvejelser.  

I kapitel 4, Det pædagogiske aspekt, bruger jeg egen indsamlet empiri i form af videoobservation af egen 

musikpædagogisk praksis. I efteråret 2011 fulgte jeg et modul på kandidatuddannelsen i musikpædagogik, 

der på det tidspunkt blev benævnt Musikpædagogiske problemstillinger i musikpædagogisk praksis.  

Jeg genanvender min empiri (ca. fem timers video-observation) fra dette forløb  som analyseobjekt med 

henblik på at (videre)studere børns forskellige måder at deltage i musik på, men især for at undersøge 

relationen mellem musik, bevægelse og dynamiske vitalitetsformer. 

Min empiri er altså en blanding af egen indhentet empiri og andres empiri. 
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KAPITEL II: 

Det institutionelle aspekt 
Da denne undersøgelse handler om musik i dagtilbudspædagogikken, er det nødvendigt at undersøge både 

hvordan pædagogikken historisk har udviklet sig, og hvordan den umiddelbart fremtræder.  

I dette kapitels teoriafsnit undersøger jeg først den historiske udvikling inden for småbørnspædagogikken 

og hvordan dette har haft indflydelse på pædagogikken i daginstitutionerne. Dernæst undersøger jeg den 

historiske udvikling indenfor småbørnspædagogikken med særligt fokus på musik. 

I dette kapitel undersøger jeg den del af problemformuleringen der har med det institutionelle og 

samfundsmæssige at gøre, altså dagtilbudspædagogikken og musikpædagogikken set i historisk, 

samfundsmæssigt og institutionelt lys.  

2.1 Teori 
Her beskriver jeg den historiske udvikling inden for småbørnspædagogikken og har særligt fokus på 

småbørns-musikpædagogikken. Jeg gennemgår dog ikke hele den musikpædagogiske historie, men uddrag 

jeg finder væsentlige for denne fremstilling. 

2.1.1 Den historiske udvikling inden for småbørnspædagogikken 

I det feudale samfund blev børn betragtet som ”små voksne”, dvs. en slags ufuldstændige mennesker. I 

oplysningstiden (1700 – 1800-tallet) blev overtro og religiøsitet erstattet med videnskab og fornuft og 

diskussion om moral og etik. Industrialiseringen startede i 1700-tallet og nåede til Danmark omkring 

1870´erne. Politisk fik borgerskabet mere og mere magt og den voksende velstand gav grobund for idealet 

om det frie og selvstændige menneske. Men selvom borgerskabet havde det frie menneske som ideal, var 

børneopdragelsen i virkeligheden meget autoritær. 

Friedrich Fröbel (1782-1852) baserer sine tanker om opdragelse på et børnesyn der er stærkt inspireret af 

Rousseaus (1712-1778, oplysningsfilosof). Det er Fröbel der opfinder begrebet ”børnehave”, hvor 

førskolebarnet skal udvikle sine egne interesser og ønsker gennem selvudfoldelse og selvvirksomhed. 

Børnehaven var ment som et supplement til familien (for det gode borgerskab), da Fröbel ikke mente at 

familielivet kunne tilbyde en tilstrækkelig gennemtænkt og systematisk opdragelse af barnet. Legen blev for 

første gang forstået som en aktivitet der havde en udviklende funktion. Fröbels tanker blev i 2. halvdel af 

det 19. århundrede kendt i Danmark, og i 1871 blev den første børnehave der hvilede på Fröbels ideer 

oprettet i København. I 1885 oprettedes Danmarks første pædagogseminarie (også i København) – Fröbel 

Seminariet. Samtidig blev der oprettet ”asyler” hvor man opbevarede arbejderklassens børn, og hvor 

personalet var uuddannet. 

I 1930´erne opstod et samfundsmæssigt behov for flere daginstitutioner, og asylerne ændrede sig i denne 

periode til at blive egentlige folkebørnehaver med uddannet personale. I pædagogikken startede en 
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protestbevægelse imod ”den sorte pædagogik” – nu skulle barnet tages alvorligt og respekteres. Denne 

bevægelse blev kaldt progressivisme eller reformpædagogik, fordi den ville ændre og omforme 

pædagogikken. Man tog udgangspunkt i barnets egne ønsker og behov og var derfor særdeles kritisk over 

for en autoritær pædagogisk praksis, og især kulturradikalismen fik stor indflydelse på pædagogikken.  

Denne pædagogik blev teoretisk forankret i en blanding af humanistisk psykologi og en Neill- inspireret 

udgave af psykoanalyse. Af andre inspirationskilder kan nævnes den tysk-amerikanske psykolog Charlotte 

Bühler, samt ikke mindst den amerikanske psykolog Carl Rogers og hans syn på det hele menneske. Også 

både Fröbel og Montessori skal her nævnes. Barnets selvvirksomhed er i fokus, og herhjemme blev 

reformpædagogikken også benævnt ”vækstpædagogik”. 

Broström og Vejleskov beskriver også det, som de kalder for en slags modsætninger i børnehavens historie, 

nemlig de krydsende linjer. Det handler om at der har været mindst (min tilføjelse) to forskellige linjer 

(Broström & Vejleskov, 2009): 

Bred humanistisk orientering  Pædagogisk, didaktisk tænkning 

Rousseau (natur- og aktivitetsbegrebet)  Herbart, Pestalozzi og Fröbel  

Pestalozzi, Fröbel og Neill   John Dewey 

Humanistisk og psykoanalytisk psykologi  Fokus på pædagogisk indhold 

Vægt på processer og relationer  Kombineret med en samfundsorientering 

Mennesket er godt   Samfundsfællesskabet er både mål og indhold 

Menneskets væsen er at være aktivt  Menneskelig dannelse 

Barnet er et frø   Demokratisk dannelse (Dewey) 

Pædagogen skal sørge for optimale vækstbetingelser Pædagogen skal sørge for indholdet 

Mest formal dannelse   Mest material dannelse 

 

Efter Sputnik-chokket i 1957 blev der, især i USA, men det havde også afsmittende virkning herhjemme, 

indført en såkaldt indlæringspædagogik. Pædagogen skulle effektivt give børnene kundskaber og 

færdigheder.  

I slutningen af 1970´erne indtog en del børnehaver en mere kritisk-frigørende pædagogik kombineret med 

et socialistisk menneske- og samfundssyn og en kritisk holdning over for den amerikanske 

indlæringspædagogik. En gren af denne blev benævnt dialektisk-struktureret pædagogik, og betonede både 

emnearbejde samt et kritisk indhold. Denne pædagogik blev dog ofte for struktureret og blev derfor kraftigt 

kritiseret i 1980´erne. Det førte til 1990´ernes selvforvaltningspædagogik, hvor der igen kom fokus på 

børnenes egne aktiviteter, frem for voksenstyrede aktiviteter. Det var ikke sådan at indholdsdimensionen 

forsvandt, men børnene skulle i højere grad selv bestemme hvad de ønskede at beskæftige sig med og 

hvordan det skulle foregå. Gennem det 20. århundrede har pædagogikken svinget mellem voksenstyring og 

børnestyring, mellem selvlæring og voksenstøttet læring og mellem et materialt og et formalt 

dannelsesindhold og ind imellem også et kategorialt og et kritisk-konstruktivt dannelsesindhold. Selvom 

disse dannelsesdimensioner ikke behøver at udelukke hinanden, så har der alligevel været en tendens til en 

”enten-eller”-tænkning. I dette århundrede ses fortsat en række modstridende bevægelser. Det er min 

opfattelse at der gennem de senere år er ved at komme fokus på et materialt dannelsesindhold, dels som 

en modvægt til en lang tid med et formalt dannelsesindhold, og dels på grund af den neoliberale diskurs 

som nærmest har opnået en hegemonisk status.  
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2.1.2 Den historiske udvikling inden for småbørnspædagogikken med særligt fokus på musik 

Musik kendes allerede som et begreb fra antikken (i den vestlige tradition), og kan henføres til de 

kunstarter, der stod under musernes beskyttelse: digtning, musik, dans og især tonekunst.  I det antikke 

Grækenland var selve musik-begrebet (musiké) en betegnelse for en udelelig enhed af musik, dans og 

digtning. (Varkøy, 2006). 

De gamle grækere var overbeviste om, at musik havde et nært slægtskab med sjælelivet, og at god musik 

havde en positiv etisk - pædagogisk betydning. Allerede hos Platon (427 – 357 f. kr.) møder man stærke 

udtalelser om musikkens dybdevirkning: 

"Derfor spiller (…) musikken den største rolle ved oppdragelsen, fordi rytme og harmoni trenger dypest inn i 

sjelen, griper den kraftigst, bringer skjønnhet og gjør det menneske som får høre den skjønne musikk edelt – 

er musikken heslig, er resultatet det modsatte". (Sundberg, 2006). 

Jeg foretager her et stort hop, helt frem til 1930´erne, hvor der opstod et samfundsmæssigt behov for flere 

daginstitutioner. I pædagogikken startede en protestbevægelse imod ”den sorte pædagogik", som blev 

betegnet reformpædagogik, fordi den ville ændre og omforme pædagogikken. Man tog udgangspunkt i 

barnets egne ønsker og behov og var derfor særdeles kritisk over for en autoritær pædagogisk praksis. Det 

der kendetegnede pædagogikken i danske børnehaver i 1960´erne, kan karakteriseres ved følgende  

(Vejleskov, 1997): 

 Børnene vælger selv aktiviteten 

 Lysten driver værket 

 Leg uden voksenindgreb 

 Vægt på de kreative aktiviteter (male, tegne, bygge osv.) og især på selve processerne 

 Opmærksomhed over for det enkelte barn og dets følelsesmæssige udtryk 

Reformpædagogikken fik stor indflydelse på både pædagoguddannelsen og daginstitutionerne og ikke 

mindst Rousseaus tanker om en musikopdragelse der byggede på selvvirksomhed, funktionslyst og 

motorisk udfoldelse, blev en stor inspirationskilde. "Den musiske bevægelse" er et barn af 

reformpædagogikken som især fremtræder efter 1920´erne. 

Kulturradikalismens opblomstring og inspiration fra Jazzgenren blev altdominerende. Nykomponerede 

børnesanglege blev brugt til at udfordre børnene med. Her skal kort nævnes komponisten Bernhard 

Christensen, musikpædagogen Grethe Agatz og bevægelsespædagogen Astrid Gössel.  

I nyere tid er især Lotte Kærså viderebærer af denne tradition. 

Af 'nyere' store musikpædagoger kan nævnes; Shinichi Suzuki, Zoltán Kodály, Émile Jaques-Dalcroze og Carl 

Orff, hvor især de to sidstnævnte har påvirket musiklivet i daginstitutioner og på pædagogseminarierne 

meget. 

Dalcroze (1865-1950) betragtede hjerteslagene som det vigtigste grundlag for vores tidsinddeling og for 

vores tempo- og rytmeopfattelse og han inddrog bevægelsen i musikundervisningen. Hans hovedtanke var, 

at vi lærer at opfatte musikkens elementer og helhed via bevægelser til musik (Jørgensen, 1998). 

Carl Orffs (1895-1982) pædagogiske idé bygger på børns udvikling af rytmesansen, og han er især kendt for 

'Orff-instrumentariet', som primært består af rytmiske og melodiske instrumenter af god kvalitet for 

småbørn, som f.eks.: xylofoner, metallofoner, klokkespil, trommer og diverse rytmeinstrumenter. Selv om 
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Orff også er kendt som en dygtig komponist, så er det ikke mindst hans "Schulwerk", der har sat sig spor i 

eftertiden. I dette musikpædagogiske system er der en tæt og tværfaglig forbindelse mellem sprog, musik, 

dans og drama (Ronnefeld, 1990, s. 88-96).  

2.2 Empiri 
Jeg undersøger her det institutionelle aspekt for at få en forståelse for, hvad der kendetegner 

institutionskulturen i dag, og hvilken samfunds- og institutionsudvikling der er årsag til dette. Da 

institutionskulturen er rammesættende for (musik)pædagogikken i dagtilbuddet, er det væsentligt at forstå 

de bagvedliggende samfundsmæssige forandringer, der påvirker institutionskulturen. 

Jeg bruger dels egen empiri i form af mine mange praktikbesøg som praktikansvarlig underviser på 

pædagoguddannelsen. Jeg bruger også andres empiri; et aktionsforskningsprojekt omhandlende 

omformningen af velfærdsinstitutionerne (Ahrenkiel, Nielsen, Schmidt, Sommer, & Warring, 2012), Anette 

Boye Kochs undersøgelse af trivsel i børnehaven (Koch, 2013) , samt Maja Plums undersøgelse af 

pædagogprofessionsidentiteten (Plum, 2011). 

2.2.1 Fra vuggestue og børnehave til dagtilbud 

Den samfundsmæssige udvikling - fra velfærdsstat til konkurrencestat (Pedersen, 2011) betyder at 

daginstitutionsområdet også påvirkes af ’nødvendighedens politik’.  Der har gennem de senere år været 

mange tiltag, som kan ses som en slags konkurrencestatspåvirkning af daginstitutionsområdet. F.eks. kan 

nævnes Dagtilbudsloven, Læreplaner i dagtilbud, indførelsen af sprogvurdering i dagtilbud i 2007, ny 

pædagoguddannelse i både 2007 og 2014, samt ikke mindst den ændrede sprogbrug; nu hedder det ikke 

længere vuggestue, børnehave, dagpleje eller daginstitution, men dagtilbud. Der er altså ikke længere tale 

om en ’børnehave’ hvor ’planterne’ skal trives, ej heller en samfundsinstitution, men et dagtilbud, altså et 

tilbud til forældrene, som så kan sammenligne og vælge hvilket tilbud de vil tage imod. 

Et hold forskere fra Roskilde Universitetscenter fik i 2008 en bevilling fra BUPL´s Pædagogiske 

Forskningspulje til et projekt, der skulle handle om ”udvikling af pædagogfagligheden som grundlag for et 

alternativ til neoliberale styringsformer”, koncentreret omkring daginstitutionerne. (Ahrenkiel, Nielsen, 

Schmidt, Sommer, & Warring, 2012). På baggrund af feltstudier i to børnehaver, samt interviews med  

aktører inden for feltet, peger disse forskningsresultater på, at der er ved at ske store ændringer, og at den 

neoliberale diskurs har haft/har stor indflydelse på dagtilbuddene (Ibid.). 

Den neoliberale diskurs kan kort skitseres således: Det er økonomi og vækst der skal styres efter, og derfor 

argumenteres der med vidensøkonomi og konkurrence og vækst. Staten skal også geares til den principielt 

uendeligt accelererende konkurrence i den såkaldte vidensøkonomi.  Der tales om ”fra wellfare til 

workfare" - en fleksibilisering af såvel produktion og arbejde som af arbejdsmarked, kombineret med 

’kapitalens frie bevægelighed’ (Ibid.).  Mennesker ses primært som ressourcer i et uforudsigeligt 

arbejdsmarked der hele tiden er under forandring, og det kræver et permanent omstillingsberedskab hos 

de enkelte individer(Ibid.). Sikkerhed knyttes til det enkelte individs ”employability” – og man skal hele 

tiden være klar til at indgå i skiftende tætte teamworks – en slags ”kollektivisme på gruppeniveau”. Dette 

er den neoliberale lærings- og kompetencedagsordens referenceramme. Mennesket betragtes og 

behandles som en ”portfolio” af kompetencer.  Det der er i fokus er det enkelte individs employability – de 

færdigheder og erfaringer man har tilegnet sig (både formelle og uformelle) – men også hvor smidigt og 

fleksibelt man kan organisere og reorganisere disse færdigheder og erfaringer – så man hele tiden kan 
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indgå som fuldgyldigt medlem af de arbejdsteams der kræves i evigt nye projekter på hastigt skiftende 

betingelser. Hvert enkelt individ skal opleve sig selv som en fleksibel reorganiserbar portfolio, der opererer i 

distribuerede netværk (Ibid., s. 25). Velfærdsinstitutionerne skal omformes til servicetilbud, og skal helst 

fungere på markedsvilkår. Man går fra ’institutioner der varetager borgernes almene interesser’ til 

institutioner, som leverer specifikke ydelser til individuelle forbrugere. Der er tale om en radikal ændring. 

Den neoliberale regulering handler om en effektivisering af velfærdsinstitutionerne og skal gå vejen over en 

gennemgribende økonomisering af alle de delaktiviteter, de omfatter. Centralt formulerede 

indholdsmæssige krav og mål for institutionerne indføres, og de skal kunne dokumentere deres indsats og 

økonomiske effektivitet i forhold til disse indholdsmæssige krav. Kvaliteten og effektiviteten skal kunne 

sammenlignes, og dette fordrer at der dokumenteres i kvantitative termer, således at man kan måle og 

kontrollere hvor vidt et dagtilbud lever op til indholdsmæssige og økonomiske krav. Der er således tale om 

en såkaldt output kontrolleret kvalitetsmodel.  

Ovenstående indebærer en kvalitativt anden form for tænkning i dagtilbuddene. Den enkelte institutions 

ydelse må nødvendigvis splittes op i enkeltaktiviteter, der hver især kan beskrives, målsættes og 

dokumenteres, og som institutionerne kan benchmarkes på og effektiviseres ud fra.  På denne måde 

nedbrydes sammenhængen i aktiviteterne, og dette fører til et forstærket behov for ledelse. Kun de enkelte 

aktiviteter kan i et vist omfang organiseres af pædagogerne selv. Der indføres ”enstrenget ledelse” og et 

autoritært markedssystem. Ideen er, at konkurrence mellem institutionerne fremmer kvaliteten, forstået 

som de ydelser der leveres. Fordi de enkelte forbrugere kan købe lige præcis de ydelser de har behov for, 

og institutionerne skal konkurrere med hinanden for at overleve (Ibid., s. 26-27). En sikring af kvaliteten 

baseret på de ansattes ønske om at lave et godt stykke arbejde til gavn for andre kan man ikke forestille sig. 

Forringede midler, dårligere normeringer, samt omlægning af ressourcer og tid væk fra det direkte arbejde 

med børnene til en række administrative opgaver, der knytter sig til de ovenfor nævnte krav om effektivitet 

og dokumentation, indebærer en gradvis underminering af daginstitutionerne som offentlige institutioner. 

”Daginstitutionerne er underlagt arbejdsmarkedsmæssige hensyn, men de har samtidig også 

udviklet en institutionel praksislogik med et selvstændigt ”børnelivsperspektiv”. Denne 

dobbelthed har givet daginstitutionerne en særlig karakter som samfundsmæssige 

institutioner. Det er dette perspektiv Ahrenkiel med flere mener at der skal fokuseres på, hvis 

man vil arbejde frem mod et alternativ til den neoliberale diskurs. Her er tale om […]en 

nedbrydning af daginstitutionerne som samfundsmæssige institutioner" (Ahrenkiel, Nielsen, 

Schmidt, Sommer, & Warring, 2012, s. 34). 

Forfatterne skriver videre, at ”Omdrejningspunktet for den neoliberale omlægning af daginstitutionerne er 

dobbelt: en omdefinering af institutionernes opgaver og karakter og tæt forbundet hermed en omdefinering 

af selve det pædagogiske og af pædagogernes faglighed” (Ibid., s. 34). Der er flere diskurser i spil, men den 

neoliberale diskurs trækker en læringsdiskurs med sig, som syntes på vej frem. Der tales negativt om 

'rundkredspædagogik', hippiepædagogik og dét, at institutioner indrettes 'hjemligt', familieagtigt. På 

baggrund af dette beskyldes pædagoger for blot 'at passe børn', og det kan vel alle og enhver, det behøver 

man vel ikke at tage en uddannelse for? Dette bruges så videre til at argumentere for en langt mere 

struktureret pædagogik, med læringsmål og evalueringer, og afskaffelse af 'det hjemlige' miljø, så at 

kompetencetænkningen kan komme til at dominere, og i sidste ende en omdannelse til en slags 

førskole/preschool. På denne måde beredes vejen fra […] ”samfundsmæssige institutioner til 
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skoleforberedende servicetilbud” (Ibid., s. 36.). Andre pædagogiske diskurser, både praktikere og forskere 

frygter at dagtilbuddet bliver ’skolificeret’, så der slet ikke bliver plads til børnenes frie leg.  

Delopsamling 

Der ser ikke ud til at blive gjort særlig meget modstand mod denne udvikling, og dette kan skyldes flere 

faktorer. Forældrene lægger vægt på at børnene føler sig hjemme i dagtilbuddet, men på den anden side er 

de også bekymrede for, om deres barn nu lærer nok til at kunne klare sig godt i skolen. Pædagogerne har 

haft svært ved at opnå faglig anerkendelse, og den neoliberale diskurs´ professionalisering af 

pædagogprofessionen kan opleves som noget positivt, da de herved opnår den eftertragtede faglige 

anderkendelse (Ibid.) Samtidig syntes det svært at argumentere imod denne udvikling, da den neoliberale 

diskurs er blevet til neoliberal hegemoni, og politikkerne argumenterer med, at de blot fører ”den 

nødvendige politik”. 

Den neoliberale diskurs er på denne måde ved at ændre pædagogikken radikalt fra reformpædagogikkens 

formale dannelsessyn hen imod et mere læringsorienteret materialt dannelsessyn, og det dokumenterbare 

bliver nu vægtet i langt højere grad end tidligere. Spørgsmålet er så, om børnene trives med dette? 

2.2.2 Hvad kendetegner dagtilbudspædagogik? 

Ifølge Anette Boye Kochs ph.d. afhandling Når børn trives i børnehaven (Koch, 2013), så er der gennem de 

sidste 25 år kommet øget fokus på trivselsbegrebet, og trivsel ses som en personlig kvalitet ved tilværelsen, 

som alle har krav på. Der er enighed om vigtigheden af trivsel på børneområdet, men der er imidlertid 

mange forskellige opfattelser af, hvad trivsel egentlig er eller indebærer og dermed også forskellige syn på 

hvordan det skal defineres, evalueres og fortolkes.  Pædagogerne benytter forskellige ’se-teknikker’ bundet 

op på forestillinger om, hvordan børn skal agere i en given kontekst. Barnekroppen kulturaliseres i forhold 

til, om den befinder sig udenfor eller indenfor i institutionen. Det ideelle glade barn i trivsel er et afstemt 

barn, som er i stand til at tilpasse sig pædagogernes forventninger, hvor de fysiske omgivelser er 

medbestemmende for, hvad pædagogerne ser. Denne 'se-teknik', som Anette Boye Koch kalder det 

kropslige øje, handler meget om at se barnekroppen, fx kropslige glædestegn, men også at barnet kan 

afstemme sine kropslige udtryk til det af pædagogerne forventede inde- eller uderum (Ibid.) 

Set fra et barneperspektiv er trivsel en balanceakt, forstået sådan, at trivsel ikke kan eksistere uafhængig af 

voksne, men den kan opstå i børnenes 'aktiviteter under aktiviteten', hvor god balancekompetence er lig 

med god trivsel.  Børnene beskriver trivsel som noget der sker mellem børnene, […]"men som ligeledes 

indbefatter balanceakt. Børn balancerer mellem at være en del af et børnefællesskab, udfordre de voksnes 

regler og samtidig bibeholde en god relation til både børn og voksne" (Koch, 2013, s. VIII).  For børnene 

handler det om, ud fra en følelses-associeret subjektiv trivselsforståelse, at trivsel og glæde især er 

karakteriseret af børnenes egne legesteder. De fortæller herudfra om deres venner, leg, kropslige 

færdigheder og oplevelser af glæde i forbindelse med æstetiske oplevelser eller oplevelser af en særlig 

stemning. Koch skriver at der er et bemærkelsesværdigt fravær af voksne i børnenes fortællinger, kun to 

voksne nævnes, nemlig en mandlig pædagogmedhjælper som 'gider de fysiske lege', og en musikpædagog 

der kommer én gang om ugen. For børnene handler trivsel om at få anerkendelse og status i børnegruppen, 

hvilket blandt andet kan ske ved at sætte sig op imod de voksnes regler, men på en sådan måde, hvor 

barnet stadig bevarer anerkendelsen fra de voksne, altså en slags balancegang. 
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Delopsamling 

Det er interessant at det netop er de ’frie lege’ uden voksendeltagelse, der for børnene er det vigtige. De 

eneste voksne der bliver nævnt er den mandlige pædagogmedhjælper, som gider de mere fysiske lege, og 

musikpædagogen som kommer på besøg én gang om ugen. Det er altså den kropslige væren og de 

æstetiske være- og læreprocesser, der af børnene beskrives som trivsel, hvilket netop er interessant i 

forhold til denne afhandling. Hvis børnenes perspektiv skulle tages alvorligt, burde pædagogprofessions-

identiteten bevæge sig i en mere kropslig-æstetisk retning. 

2.2.3 Pædagogprofessionsidentiteten 

Maja Plums ph.d. afhandling Dokumenteret faglighed (Plum, 2011), fremanalyserer en beskrivelse af hvad 

det øgede krav om dokumentation gør ved pædagogfagligheden. Plum peger på at læreplanernes krav om 

dokumentation medfører dokumentationsmodeller med en lineær mål-middel logik, og at dette har 

konsekvenser. For disse dokumentationsmodeller har svært ved at rumme en kompleks virkelighed i 

omsorgssektoren, og det skaber bestemte præmisser for, hvad der udgør pædagogisk fagligt arbejde. De 

sædvanlige omsorgsopgaver som bleskift, hjælpe børnene med at tage overtøj på, løse konflikter, dække 

bord og lignende, ses ikke længere som fagligt arbejde, men som praktisk arbejde eller ligefrem som 'at 

lave noget, der ikke er noget' (Ibid.). Maja Plum undersøger: 

[…]gennem en Foucault-inspireret analyseramme og perspektiver hentet fra Aktør-Netværk-

Teorien, […] de betydningsindretninger, der er bundet ind i loven om de pædagogiske 

læreplaners krav om dokumentation, og den betydning, dette har for måder at træde frem 

som 'faglig pædagog' i en daginstitutionel hverdag. Afhandlingen skriver sig op imod den 

forestilling om neutralitet, der ligger i dokumentationskravet: Dokumentation som viden om 

det pædagogiske, der gør styring muligt. I stedet analyseres kravet om dokumentation og det 

konkrete arbejde med at dokumentere som udtryk for politik. Dette forfølges som specifikke 

forbindelser mellem viden og styring, der skaber indhegninger og udgrænsninger i forhold til, 

hvad der meningsfuldt kan forstås og gøres som 'fagligt pædagogisk arbejde'(Plum, s. 248). 

Plums undersøger altså sammenhængen mellem læreplanernes dokumentationskrav og den pædagogik der 

kommer ud af det. Hun når frem til fire styringsteknikker, hvorved pædagogerne søger at styre børnene; 

dirigerende, inviterende, ekspliciterende og forløsende. 

Pædagoger betragter ikke længere arbejdet med at få børn til at spise, sove, lege og tage hensyn til 

hinanden som pædagogisk arbejde. I stedet er det blot den praktiske del af deres arbejdsdag.  Det samme 

gælder, når de løser konflikter, trøster eller i det hele taget udviser menneskelig omsorg for børnene.  

”Dét, som pædagogerne skal dokumentere, bliver nogle helt specifikke situationer, hvor deres 

egen og børnenes aktivitet kan tolkes i forhold til et i forvejen opsat læringsmål. […]På den 

baggrund falder en stor del af hverdagens aktiviteter uden for faglighedskategorien. Det 

fremstår ikke som dokumentationsværdigt. Pædagoger bruger selv udtryk om at ’de laver 

noget, der ikke er noget’. Dette ’ikke noget’ kan for eksempel være at putte, skifte ble, spise, 

trøste eller løse konflikter. Det regnes ikke for fagligt arbejde, fordi det ikke fremstår som 

dokumentationsværdigt” (Ibid.). 
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Dokumentationskravene blev indført i 2004 for at kvalitetssikre arbejdet, og det blev understreget, at 

dokumentationen ikke havde til formål at ændre pædagogikken, arbejdet skulle blot observeres, måles og 

vejes. I praksis betyder det, at pædagogikken stik imod hensigten er blevet ændret. 

Hvis dokumentationen skal bruges til at vise politikere, hvad der foregår, så de kan styre og prioritere, så er 

der rigtigt meget dokumentationen ikke viser, fordi det ikke fremstår dokumentationsværdigt. Det vil sige, 

at meget arbejde i institutionerne bliver underkendt på en sådan måde, at pædagogerne heller ikke taler 

om dette arbejde som fagligt pædagogisk arbejde. Der synes opstået et hierarki i forhold til, hvad der er 

fagligt arbejde, og hvad der er praktisk arbejde (Ibid.).  

Maja Plums afhandling viser, at der ikke bare er tale om neutral styring af en allerede eksisterende praksis, 

men at der reelt har været tale om en politisk redefinering af småbørnsområdet. Pædagogisk faglighed er 

blevet synonym med entydige og dokumenterbare aktiviteter, uden at der har været en egentlig diskussion 

af det. (Ibid.). Meget tyder på, at pædagogerne ikke selv er opmærksomme på ændringen. 

For eksempel var der ingen i Maja Plums undersøgelse på seks daginstitutioner, der reflekterede over, at de 

brugte formuleringer som, at ”lave noget, der ikke er noget”. 

Kritikken mod dokumentationskravene har således gået på, at det tager tid fra det pædagogiske arbejde at 

dokumentere, men ikke på, at dokumentationen ændrer pædagogernes opfattelse af pædagogik. 

Delopsamling 

Maja Plums afhandling afdækker en tendens til, at pædagogisk faglighed kun ses som det der kan 

dokumenteres, og at dokumentationsmodeller med en lineær mål-middel logik ændrer den pædagogiske 

praksis samt pædagogernes syn på deres egen profession. 

En del af omsorgsopgaverne ses ikke længere som værende fagligt arbejde, og pædagogerne bruger 

ligefrem udsagn som 'at lave noget, der ikke er noget'. 

Læringsdiskursen kan medføre, at der ikke bliver megen tid og plads tilbage til det børneliv som børnene 

selv fremhæver som trivselsskabende. Dette understøttes af Maja Plums afhandling, hvor kun det 

dokumenterbare vægtes, og da barnets hele dannelsesproces ikke er dokumenterbar, forsvinder 

dannelsesaspektet helt ud af det pædagogiske arbejde. 

Da denne undersøgelse har fokus på musikkens betydning for identitetsdannelsen hos 0 - 5 årige i 

dagtilbud, vil jeg nu se nærmere på, hvordan musikaktiviteter kommer/kan komme til syne i henholdsvis 

Dagtilbudsloven, og i det afsnit i Dagtilbudsloven der hedder Læreplaner i dagtilbud. 

 

2.2.4 Dagtilbudsloven og Læreplaner i dagtilbud  

Læreplaner i dagtilbud trådte i kraft i 2004 og er nu blevet indarbejdet i Dagtilbudsloven, og der er generelt 

set fokus på trivsel, udvikling og læring. I dagtilbudsloven afsnit 1, kapitel 1, §1 står der: 

§ 1. Formålet med denne lov er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- 

og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, og i afsnit 2, kapitel 2, § 7 står der: 

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, 

udvikling og læring. 
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I Læreplaner i dagtilbud står følgende 6 temaer centralt: 

1) Alsidig personlig udvikling. 

2) Sociale kompetencer. 

3) Sproglig udvikling. 

4) Krop og bevægelse. 

5) Naturen og naturfænomener. 

6) Kulturelle udtryksformer og værdier. 

 

I bemærkningerne til lovforslaget, står der bl.a.: 

·   Personlige kompetencer (selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation  

    og vedholdenhed), 

·   Sociale kompetencer (etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre,  

     indgå i sammenhænge med andre og kende til demokratiske værdier),      

·   Sprog (ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad 

    de kan bruges til, IT/medier og kommunikation),     

·   Krop og bevægelse (sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, beherske og praktisere fin- og grovmotoriske 

    bevægelser, kende til dagtilbuddets og lokalområdets fysiske muligheder). 

·   Naturen og naturfænomener (respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk   

    tænkning og kende kategorier som vægt, form og antal), 

·   Kulturelle udtryksformer og værdier (kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier,  

    udnyttelse og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, ler m.v.) 

 

 

Ovenstående er bekendtgørelsens centrale pædagogiske del, men det er bemærkelsesværdigt at ordet 

tema bruges om alle 6 punkter, til trods for at kun de to sidste er temaer i den gængse betydning af ordet. 

Tema betyder emne og er et afgrænset og udvalgt område, man beskæftiger sig med i en kortere eller 

længere periode eller på bestemte tilbagevendende tidspunkter. I dagtilbuddet kan man fx undersøge 

’Natur og naturfænomener’ sammen med børnene ved fx at sætte fokus på dyrelivet i skoven eller 

lignende. Ligeledes kan tilegnelse af kulturen foregå ved brug af sang og musik. Det tematiske 

udgangspunkt  ligger så at sige uden for barnet, enten i skikkelse af kultur eller natur.  

De fire første punkter er ikke temaer, men kommer umiddelbart til udtryk i barnets livsverden og er 

grundlæggende forudsætninger for, at barnet overhovedet kan beskæftige sig med natur og kultur.  

Det er uheldigt at bekendtgørelsen anvender begrebet tema om de fire første punkter, da det kan resultere 

i en pædagogisk forståelse, der periodevis beskæftiger sig med disse punkter, hvilket kan medføre en 

meget instrumentel tilgang til pædagogikken. Det er måske særlig tydeligt omkring det såkaldte tema ’krop 

og bevægelse’.  Det er muligt at lade krop og bevægelse være i centrum i perioder med konkret iscenesatte 

aktiviteter som rytmik og dans, men den væsentligste baggrundsforudsætning må være, at barnet selv er 

en levende krop i bevægelse, der ikke umiddelbart kan gøres til genstand for et tema. 

Derfor burde de fire første punkter rettelig have været fremstillet som grundlæggende forudsætninger og 

ikke som temaer. 

Jeg har tidligere undersøgt Læreplaner i dagtilbud, dels på ”Modul 1; Almen didaktik” (Kampp, 2010a)”, og 

dels på modul 2, Fagdidaktik: Musikfagets didaktik og musikpædagogikkens idéhistorie” (Kampp, 2010b), og 
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det er ikke min hensigt at gå i dybden med Læreplaner i dagtilbud her. Når jeg alligevel peger på udvalgte 

udsagn i både Dagtilbudsloven og i Læreplaner i dagtilbud, er det for at begrunde mit fokus på relationen 

mellem musik og identitetsudvikling. Fx de seks læreplanstemaer hvor det vil være muligt via 

musikaktiviteter at beskæftige sig med alle seks; 

 

Personlige kompetencer: At blive hørt, set og anerkendt under musikaktiviteter. Fx at dirigere dynamikken i 

’orkestret’, er en musikleg der kan give barnet et voksende selvværd og derved også give barnet identitet. 

 

Sociale kompetencer: Netop sanglege og andre musikaktiviteter giver mulighed for at træne turtagning, at 

lytte til andre, at ’spille i orkester’, som alt sammen er med til at give fællesskabsoplevelser. At opleve at 

være en del af et fællesskab er identitetsgivende. 

 

Sprog: Når man synger sange og især fagtesange, lærer børnene nye ord og begreber. Også bevidst brug af 

rytmik, betoninger, rim og remser som er direkte nævnt, samt sprogets prosodiske niveau; leg med 

intonation m.m. vil virke sprog- og identitetsstimulerende. 

 

Krop og bevægelse: Synge, danse og spille, bevæge sig til musik, forholde sig til puls og takt, sanglege der 

udfordrer både grov- og finmotorik og kropsbevidsthed er identitetsskabende. 

 

Naturen og naturfænomener: Forskellige materialer giver forskellig lyd, sange om dyr, mange trommer på 

én gang lyder kraftigere end én tromme, etc. at opleve at være en del af naturen/noget større sætter 

identiteten i perspektiv. 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier: Høre og spille musik fra mange verdensdele, få besøg af musikere og 

orkestre, gå til koncerter, opleve hvordan musik anvendes ved forskellige højtider og traditioner, både her i 

landet, men også i andre lande og kulturer. Her er især tale om identitetsdannelse via almen dannelse. 

 

Delopsamling 

Læreplaner i dagtilbud trådte i kraft i 2004, og i 2012 udkom EVA (EVA, 2012) med en evalueringsrapport 

som bygger på to landsdækkende spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis pædagogiske konsulenter 

og børnehaveklasseledere og på casestudier i fire kommuner, foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut 

(EVA) i 2011. I denne evaluering ses en tendens til, at læreplanerne flere steder mest får karakter af et 

pædagogisk manifest, snarere end et didaktisk værktøj. Der evalueres på de fem primære intentioner i 

lovgivningen: 

1. bidrage til at styrke børnenes læring og udvikling generelt 

2. bidrage til at der sættes fokus på børn med særlige behov 

3. bidrage til en mere systematisk tilgang til det pædagogiske arbejde 

4. bidrage til en større synlighed og deraf følgende involvering og dialog med forældre, forvaltning og 

politikere 

5. bidrage til at børnenes kompetencer ved skolestart styrkes 
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Evalueringen viser, at: 

 ”pædagogerne tænker i læring og læringsmål i hverdagen, også selvom det ikke nødvendigvis er nedfældet 

på skrift i selve læreplanen” (EVA, 2012, s. 12) samt at: 

- læreplanerne i sig selv ikke bidrager til at der sættes fokus på børn med særlige behov. 

- læreplanerne har givet mere systematik i det daglige arbejde. Skriftlig dokumentation og evaluering 

i forhold til læringsmålene ses kun i de kommuner der har indført et fælles, systematisk redskab til 

dette. 

- pædagogerne i evalueringen mener at udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner har medvirket til 

at højne de kollegiale diskussioner samt gjort det lettere at formidle de pædagogiske intentioner til 

forældre, forvaltning og politikere. Det har også givet større respekt omkring den pædagogiske 

faglighed.  

- Børnenes kompetencer ved skolestart er styrket især hvad angår sprog, men dette kan også hænge 

sammen med indførelsen af sprogvurderingerne i 2007.  

Det er interessant at børnehaveklasselederne i undersøgelsen har en mindre positiv vurdering af 

udviklingen i børnenes kompetencer end de pædagogiske konsulenter.  

”halvdelen af de deltagende børnehaveklasseledere mener overordnet at der er færre børn 

der er skoleparate når de starter i dag, end der var for fem - otte år siden. 

Børnehaveklasselederne mener dog at de skolestartende børn i dag kommer med bedre 

sproglige kompetencer og individuelle personlige kompetencer og lidt flere erfaringer med at 

bruge kulturelle tilbud end tidligere. Til gengæld er deres sociale kompetencer efter deres 

vurdering ikke blevet bedre, ligesom børnehaveklasselederne ikke kan spore forbedringer på 

det motoriske område eller når det gælder de kreative udfoldelser som børnene selv står for, 

selvom også disse kompetencer er i fokus i de seks læreplanstemaer” (EVA, 2012, s. 13). 

De pædagogiske konsulenter og børnehaveklasselederne vurderer børnenes kompetencer ved skolestart 

forskelligt, dog ses et sammenfald i deres vurdering af læreplanstemaerne i forhold til hinanden. Begge 

grupper mener at børnenes sproglige kompetencer er blevet forbedret, men at de tre områder natur og 

naturfænomener, krop og bevægelse og kultur og kulturelle udtryksformer og værdier ikke er mærkbart 

forbedret. De sociale og personlige kompetencer placerer sig herimellem. 

Set fra et musikfagligt perspektiv er det bemærkelsesværdigt, at børnene er blevet mere vant til at 

’forbruge’ kulturelle tilbud, men at deres egne æstetiske kompetencer ikke er forbedret. Et spørgsmål man 

kunne stille i denne forbindelse er, hvor meget pædagoguddannelsens musikundervisning og i det hele 

taget fokus på æstetiske læreprocesser eller mangel på samme spiller ind på børnenes egne æstetiske 

kompetencer? 

2.2.5 Musikfaget på pædagoguddannelsen - historisk set 

Da der må formodes at være en tæt sammenhæng mellem musikaktiviteter i dagtilbuddene og 

uddannelsesvilkårene for pædagoger, vil jeg her kort sætte fokus på musikfaget på pædagoguddannelsen. 

Før 1992 var musikfaget på pædagoguddannelsen kendetegnet ved en høj grad af fag-faglig tænkning, med 

stor vægt på musikalske færdigheder, didaktik, musikpædagogikkens idéhistorie, samt musikkens 
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psykologiske og samfundsmæssige funktion og betydning set i en historisk kontekst. Seminarierne var 

opdelt efter 3 forskellige aftagerområder, nemlig, børnehave-, fritids- og socialpædagogseminarier. 

Fra 1992 blev de 3 forskellige uddannelser lagt sammen, og dette medførte en kraftig ekspansion på 

musikfagets indholdsside. Nu skulle de studerende både uddannes til at kunne lave musik med små og 

store børn, men også med udviklingshæmmede mennesker og fysisk handicappede, samt mennesker med 

sociale problemer. Denne pædagoguddannelse er ofte blevet benævnt "Den fælles pædagoguddannelse". 

Dette medførte en voldsom udvidelse af genstandsfeltet. 

Man gik fra regelstyring til mål- og rammestyring, og bekendtgørelsen havde rødder i et nyt 

konstruktivistisk læringsparadigme. Det var ikke længere undervisningen der var fremtrædende i den 

didaktiske tænkning, men derimod den studerendes 'ansvar for egen læring'. Mikkel Snorre Boysen skriver 

om dette: "I forbindelse med det dominerende læringssyn, (…), sker der en forskydning fra den fag-faglige 

undervisning til projektorienteret og tværfaglig undervisning" (Boysen, 2010, s. 88).  

I 2007 omlægges uddannelsens fag og prøver og titlen som professionsbachelor som pædagog danner 

gruppe med andre valgmuligheder på samme niveau: professionsbachelor som lærer, som sygeplejerske, 

som socialrådgiver med flere. Det er også i 2007 at loven om professionshøjskoler træder i kraft. 

Fra 1992 og frem til august 2007 var musikfaget obligatorisk for alle pædagogstuderende, men i 2007 blev 

musik lagt sammen med drama og samtidig gjort til et tilvalgsfag. Dette linjefag blev benævnt ”Udtryk, 

musik og drama”, i daglig tale; UMD. UMD var ét af tre linjefag, som de studerende frit kunne vælge 

imellem. Samtidig med denne udvikling har musikfaget undergået en voldsom reduktion i timetallet 

(Boysen, 2010, s. 90). Dette, sammenholdt med de ringe forhold for musikken i dagtilbuddene i øvrigt, og 

de så godt som ikkeeksisterende efteruddannelsesforløb inden for feltet, betød at musikken kom til at stå 

langt svagere end tidligere. 

I foråret 2014 blev en ny bekendtgørelse for pædagoguddannelsen vedtaget. Uddannelsen er blevet 

moduliseret og der er lagt mere vægt på en specialisering inden for aftagerfeltet. Der er ikke længere fag 

men kompetencemål, men rester fra den ’gamle’ uddannelse kan skimtes. Der tales om musisk-æstetisk 

virksomhed flere steder i bekendtgørelsen og der er oplistet 11 forskellige henholdsvis videns- og 

færdighedsmål, og ét af dem lyder: 

”Vidensmål: musisk-æstetisk virksomhed og pædagogisk-didaktiske aktiviteter knyttet hertil”  

”Færdighedsmål: tilrettelægge, gennemføre og evaluere musik-æstetiske forløb” 

(Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 2014) 

Bemærk venligst at jeg har gjort mig umage med at refere korrekt, og det er ikke en slåfejl, men hentet 

direkte fra bekendtgørelsen på Retsinformation, og der står altså musik-æstetiske forløb. Jeg er dog 

overbevist om, at der fra ministeriets side må være tale om en fejl, da der alle andre steder i 

bekendtgørelsen står musisk-æstetisk.     

I bilag 7 i bekendtgørelsen omtales Valgfrie områder, hvor den studerende skal vælge imellem syv 

forskellige valgfrie områder. Ét af de syv områder hedder Kreative udtryksformer, og her kan musikfaget 

blive synligt. 
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Delopsamling 

Der er altså mulighed for at inddrage musik en del steder i den nye uddannelse, men det er på den anden 

side ikke et krav at musik skal ind alle de steder hvor det er muligt. Det er meget op til den enkelte 

professionshøjskole at udfolde uddannelsen, og man kan frygte, at det bliver sporadisk og tilfældigt hvornår 

den pædagogstuderende møder eller har mulighed for at møde musik. Dét, at uddannelsen er moduliseret, 

gør det ekstra vanskeligt at tænke i progression. I specialiseringsdelen tænkes de æstetiske fag at skulle 

dække alle specialiseringerne samtidig, så det er altså kun de såkaldt teoretiske fag der bliver specialiseret 

fx inden for dagtilbudsområdet. 

Da det i skrivende stund ikke er muligt at se den nye pædagoguddannelse udfoldet i praksis, vil den i første 

omgang få lov at hvile. Det vil dog være relevant at inddrage den i perspektiveringen. 

 

2.2.6 Egen indsamlet empiri 

Jeg har gennem mit virke som underviser på pædagoguddannelsen været på praktikbesøg ca. 200 gange 

gennem de sidste 15 år. På hvert eneste besøg har jeg undersøgt instrumentbeholdningen, 

instrumenternes placering og spurgt til om der blandt personalet var nogen med ”særlige” forudsætninger 

for at igangsætte musikaktiviteter. 

Det følgende bygger på egen empiri, dels ved utallige praktikbesøg, dels på samtaler med landets øvrige 

pædagogseminarie- musiklærere og dels på mine efteruddannelses-aktiviteter med det pædagogiske 

personale. 

Sjældent er de fysiske rammer i orden og ofte er musikinstrumenterne i et gammelt kælderlokale, eller man 

må ty til at låne salen på nærmeste skole. Instrumentsamlingerne er også under al kritik, ofte har man blot 

nogle få af de helt gammeldags såkaldte ”pædagogtrommer” eller andre trommer som ikke kan stemmes. 

Instrumenterne er ikke frit tilgængelige for børnene. Akkordinstrumenter forefindes ofte slet ikke. 

Instrumenter fra andre kulturer ses ikke. De fleste dagtilbud har en lille håndfuld CD´er, men ofte er det en 

meget ensidig samling af gamle børnesange i nyindspillede popversioner.  

Min egen empiri er måske nok mangelfuld, men giver nogle fingerpeg om "musik-situationen" i 

daginstitutionerne. 

2.3 Diskussion  
Gennem det 20. århundrede har pædagogikken svinget mellem selvlæring og voksenstøttet læring og 

mellem et materialt og et formalt dannelsesindhold, og der har været en tendens til en ”enten-eller”-

tænkning.  Reformpædagogikken fik stor indflydelse på både pædagoguddannelsen og daginstitutionerne 

og ikke mindst Rousseaus tanker om en musikopdragelse der byggede på selvvirksomhed, funktionslyst og 

motorisk udfoldelse, blev en stor inspirationskilde. "Den musiske bevægelse" er et barn af 

reformpædagogikken som især fremtræder efter 1930´erne. 

Kulturradikalismens opblomstring og inspiration fra Jazzgenren blev altdominerende. Nykomponerede 

børnesanglege blev brugt til at udfordre børnene med og folk som komponisten Bernhard Christensen, 

musikpædagogen Grethe Agatz og bevægelsespædagogen Astrid Gössel fik stor indflydelse. I nyere tid kan 

især Lotte Kærså siges at være viderebærer af denne tradition. 

I dette århundrede ses fortsat en række modstridende bevægelser. Det er min opfattelse at der gennem de 
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senere år er kommet fokus på et materialt dannelsesindhold, dels som en modvægt til en lang tid med et 

formalt dannelsesindhold, og dels på grund af den neoliberale diskurs som nærmest har opnået en 

hegemonisk status.   

Den neoliberale diskurs, som forskerteamet fra RUC beskriver og dokumenterer (Ahrenkiel, Nielsen, 

Schmidt, Sommer, & Warring, 2012), trækker en læringsdiskurs med sig, og indebærer en kvalitativt anden 

form for tænkning i dagtilbuddene. De førnævnte krav om effektivitet og dokumentation indebærer en 

gradvis underminering af daginstitutionerne som offentlige, samfundsmæssige institutioner. Den 

neoliberale diskurs´ professionalisering af pædagogprofessionen kan af pædagogerne opleves som noget 

positivt, da de herved opnår den eftertragtede faglige anderkendelse, som de tidligere har haft svært ved at 

opnå. På denne måde er pædagogikken ved at ændre sig radikalt fra reformpædagogikkens formale 

dannelsessyn hen imod et mere læringsorienteret materialt dannelsessyn, og det dokumenterbare bliver 

nu vægtet i langt højere grad end tidligere.  

Annette Boye Kochs afhandling har fokus på trivselsbegrebet, som set fra et børneperspektiv ikke handler 

om de mere formelle læreprocesser som den neoliberale diskurs trækker med sig. Det er interessant at det 

netop er de ’frie lege’ uden voksendeltagelse, der for børnene er det vigtige. De eneste voksne der bliver 

nævnt er den mandlige pædagogmedhjælper, som gider de mere fysiske lege, og musikpædagogen som 

kommer på besøg én gang om ugen. Børnenes perspektiv på trivsel er frem for alt dét, at være en del af et 

børnefællesskab og blive set og anerkendt af de andre børn, samt de kropslige og æstetiske være- og 

læreprocesser.  Hvis børnenes perspektiv skulle tages alvorligt, burde pædagogprofessionsidentiteten 

bevæge sig i en mere kropslig-æstetisk retning. 

Maja Plums afhandling afdækker en tendens til, at pædagogisk faglighed kun ses som det der kan 

dokumenteres, og at dokumentationsmodeller med en lineær mål-middel logik ændrer den pædagogiske 

praksis samt pædagogernes syn på deres egen profession. En del af omsorgsopgaverne ses ikke længere 

som værende fagligt arbejde, og pædagogerne bruger ligefrem udsagn som 'at lave noget, der ikke er 

noget'. 

Læringsdiskursen kan medføre, at børnenes perspektiv omkring trivsel som noget der har mest at gøre med 

de mere uformelle være- og læreprocesser, får svære kår og at der ikke bliver megen tid og plads tilbage til 

det børneliv som børnene selv fremhæver som trivselsskabende. Dette understøttes af Maja Plums 

afhandling, hvor kun det dokumenterbare vægtes, og da barnets hele dannelsesproces ikke er 

dokumenterbar, forsvinder dannelsesaspektet helt ud af det pædagogiske arbejde. 

Historisk set, har især reformpædagogikken og den formale dannelse fyldt meget i dansk 

institutionshistorie, med afstikkere til marxistisk inspireret pædagogik i 1970´ernes meget strukturerede 

pædagogik, hen over selvforvaltningsbølgen i 1990´erne, med et tydeligt skift efter 2004 hvor Læreplaner i 

dagtilbud blev indført. Dette, koblet med sprogvurderingskrav i 2007, har medført et øget krav om læring 

og dokumentation. Samtidig kom en ny pædagoguddannelse i 2007, som i endnu højere grad end tidligere, 

har fokus på didaktik og læring, samt de kommende pædagogers kompetencer inden for mere akademiske 

termer, som at kunne analysere og reflektere, mens færdigheder inden for de æstetiske fag endnu en gang 

bliver nedprioriteret. I 2014 trådte en ny pædagoguddannelse i kraft (Bekendtgørelse om uddannelsen til 

professionsbachelor som pædagog, 2014), og igen sker der en yderligere akademisering, og alle fag 

forsvinder til fordel for kompetenceområder og modulisering. Igen ses en tydelig nedprioritering af de 
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æstetiske fag, som nu primært er noget som momentvis optræder i enkelte af modulerne. Dog er der 

muligvis plads til en smule faglighed og fordybelse i de såkaldt valgfri moduler, men da uddannelsen lige er 

trådt i kraft, er det for tidligt at sige noget om dette. 

I forbindelse med indførelsen af Læreplaner i dagtilbud og det heraf forøgede krav om dokumentation, blev 

det betonet fra politisk side, at der ikke var tale om at ændre, men blot et ønske om at dokumentere og 

synliggøre pædagogernes arbejde. Men det er nu dokumenteret via Maja Plums ph.d. afhandling, at der 

ikke bare har været tale om neutral styring af en allerede eksisterende praksis, men at der reelt har været 

tale om en politisk redefinering af småbørnsområdet. Pædagogisk faglighed er blevet synonym med 

entydige og dokumenterbare aktiviteter, uden at der har været en egentlig diskussion af det. Meget tyder 

på, at pædagogerne ikke selv er opmærksomme på ændringen, da kritikken fra pædagogerne mest har gået 

på, at dokumentationskravene stjæler tid fra det egentlige pædagogiske arbejde sammen med børnene. 

Der ses en tendens til, at planlagte, gennemførte og evaluerede aktiviteter udgør ’det rigtige’ pædagogiske 

arbejde, mens omsorgsopgaverne bliver desavoueret.  

Set fra et musikfagligt perspektiv er det bemærkelsesværdigt, at børnene er blevet mere vant til at 

’forbruge’ kulturelle tilbud, men at deres egne æstetiske kompetencer ifølge børnehaveklasselederne ikke 

er forbedret. Et spørgsmål man kunne stille i denne forbindelse er, hvor meget pædagoguddannelsens 

musikundervisning eller mangel på samme, spiller ind på børnenes egne æstetiske kompetencer? 

Da musikfaget blev afskaffet som selvstændigt fag allerede tilbage i 2007, skete der samtidig en voldsom 

beskæring af timetallet (Boysen, 2010), og med den nye pædagoguddannelsesbekendtgørelse fra 2014, ses 

en fortløbende tendens til at skære på de æstetiske fag, som nu blot skal fungere som en slags performativt 

indspark i modulerne. Færdighedsdimensionen i de æstetiske fag så som musik anerkendes ikke længere. 

Jeg har gennem mit virke som underviser på pædagoguddannelsen gennem 15 år forholdt mig nysgerrig og 

undrende til musiklivet eller manglen på samme ude i dagtilbuddene på mine utallige praktikbesøg. 

Mine observationer stemmer meget godt overens med med EVA´s (EVA, 2012) undersøgelser og især 

børnehaveklasseledernes udtalelser om, at børnene ikke er særligt gode til at være kreative og skabende, 

men at de der i mod er blevet bedre til at kulturforbruge. 

Musikundervisningen i pædagoguddannelsen, eller manglen på samme, må formodes at have indflydelse 

på musiklivet i dagtilbuddene, men da mange af de fungerende pædagoger er uddannet før 2007, er det 

formodentlig for tidligt at vurdere, hvor meget og hvor tydeligt manglen på musik i uddannelsen slår 

igennem i praksis. 

I dagtilbuddene er der fokus på læring og dokumentation, og da musikaktiviteter er svære at måle- og 

dokumentere som læreprocesser, forsvinder de, eller bliver udelukkende brugt som middel til læring inden 

for andre kompetenceområder som fx sproglig- og motorisk udvikling eller blot som noget rekreativt 

tidsfordriv. Der skulle ellers være mulighed for at inddrage musik i alle såkaldte læreplanstemaer. 

2.4 Sammenfatning 
Mine undersøgelser i dette kapitel viser, at der historisk ses en tendens til, at pædagogikken svinger 

mellem to poler, der handler om graden af styring af livsverdenen/aktiviteterne i de pædagogiske 
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institutioner, fx fra 1970´ernes meget strukturerede pædagogik, over 1990´ernes 

selvforvaltningspædagogik, hen i mod 2010´erne og 2020´ernes lærings- og dokumentationsorienterede og 

pædagogik. 

Den neoliberale diskurs er ved at ændre professionsidentiteten og kun aktiviteter der kan dokumenteres og 

evalueres får gyldighed.  Den fremherskende læringsdiskurs er altdominerende, og pædagogerne er til dels 

positive over for denne udvikling, da den synliggør deres faglighed og derved giver anseelse. Utilfredshed 

med denne udvikling skyldes mest, at dokumentationskravene stjæler tid fra det egentlige, nemlig samvær 

med børnene. Pædagogerne i Maja Plums undersøgelse taler ligefrem om ”at lave noget, der ikke er 

noget”. Læringsdiskursen indebærer en kvalitativt anden form for tænkning i dagtilbuddene, hvor kravene 

om effektivitet og dokumentation indebærer en gradvis underminering af daginstitutionerne som 

offentlige, samfundsmæssige institutioner. Ikke mindst Læreplaner i dagtilbud har betydet et øget fokus på 

læring og didaktisk tænkning. 

Børnenes egen definition på trivsel handler frem for alt om dét at være en del af et børnefællesskab og 

blive set og anerkendt af de andre børn, samt de kropslige og æstetiske være- og læreprocesser. I Annette 

Boye Kochs afhandling er det interessant, at det er den såkaldt ’frie leg’ uden voksendeltagelse, der for 

børnene er det vigtige. Børnene nævner kun to voksne, nemlig en mandlig pædagogmedhjælper der gider 

de mere fysiske lege, og så musikpædagogen der kommer på besøg én gang om ugen. 

Udviklingen inden for småbørns-musikpædagogikken er gået fra den musiske bevægelse og 

reformpædagogiske tanker omkring selvvirksomhed, funktionslyst og motorisk udfoldelse som blomstrede 

op i 1960´erne og som stadig kan observeres den dag i dag, og hen i mod en mere receptivt orienteret brug 

af musikkultur. Musikaktiviteter bruges dog ind imellem til sprog- og motorik træning samt rekreativt. Carl 

Orff og hans instrumentarium er ikke længere en del af hverdagen i dagtilbuddet. Det er dog min 

fornemmelse, at nogle dagtilbud stadig arbejder med musik ud fra en mere reformpædagogisk orienteret 

vinkel, og ofte med brug af Lotte Kærså´ rammesanglege, hvor børnenes aktive medvirken samt ikke mindst 

det improvisatoriske element er i højsædet.  

Den gradvise nedprioritering af de æstetiske fag i pædagoguddannelsen betyder, at dagtilbuddene ikke selv 

kan levere musikaktiviteter ud over de mere receptive af slagsen, og må hente hjælp udefra i form af 

udefrakommende musikpædagoger. 

2.5 Delkonklusion – Det institutionelle aspekt 
I kapitel 2 har jeg behandlet følgende emner: 

Den historiske udvikling inden for småbørnspædagogikken (2.1.1), Den historiske udvikling inden for 

småbørnspædagogikken med særligt fokus på musik (2.1.2), Fra vuggestue til børnehave til dagtilbud  

(2.2.1), Hvad der kendetegner dagtigbudspædagogik (2.2.2), pædagogprofessionsidentiteten (2.2.3), 

Dagtilbudsloven og læreplaner i dagtilbud (2.2.4) Musikfaget på pædagoguddannelsen historisk set (2.2.5) 

samt egen empiri omkring musikken i dagtilbuddene. 

I dette kapitel har jeg undersøgt den del af problemformuleringen der har med det institutionelle og 

samfundsmæssige at gøre, nemlig dagtilbudspædagogikken og musikpædagogikken set i historisk, 

samfundsmæssigt og institutionelt lys. Da denne undersøgelse handler om musik i 

dagtilbudspædagogikken, har det været nødvendigt at undersøge, både hvordan pædagogikken historisk 
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har udviklet sig, og hvordan den umiddelbart fremtræder samt hvordan dette har påvirket 

musikpædagogikken i dagtilbuddene.   

Jeg har i dette kapitels teoriafsnit undersøgt først den historiske udvikling inden for 

småbørnspædagogikken samt dens indflydelse på pædagogikken i daginstitutionerne, og dernæst hvordan 

dette har påvirket musikken i dagtilbuddene. 

I dette kapitels empiriafsnit har jeg undersøgt dels dagtilbuddets rolle i samfundet, som det er beskrevet i 

Dagtilbudsloven og i ”Læreplaner i dagtilbud”, og dels pædagogprofessionsidentiteten. Jeg har også haft 

fokus på børnenes perspektiv på trivsel. 

Min første delkonklusion kommer hermed til at lyde således: 

Det er ikke tilfældigt, at det ikke længere hedder vuggestue og børnehave, men nu dagtilbud. Dette skyldes 

at den neoliberale diskurs er blevet til neoliberal hegemoni, og dette medfører en professionalisering af 

pædagogprofessionen, som trækker en læringsdiskurs med sig, og indebærer en kvalitativt anden form for 

tænkning i dagtilbuddene. Krav om effektivitet og dokumentation indebærer en gradvis underminering af 

daginstitutionerne som offentlige, samfundsmæssige institutioner. Ikke mindst Læreplaner i dagtilbud har 

sat skub i denne udvikling. Den neoliberale diskurs er på denne måde ved at ændre pædagogikken radikalt 

fra reformpædagogikkens formale dannelsessyn hen imod et mere læringsorienteret materialt 

dannelsessyn.  

Samtidig er de æstetiske fag blevet nedprioriteret i pædagoguddannelsen, og barnets perspektiv kan være 

svært at få øje på. Annette Boye Kochs ph.d. afhandling har fokus på børnenes perspektiv på trivsel, og der 

er stor diskrepans mellem børnenes perspektiv og læringsdiskursen. Børnene har fokus på ’den frie leg’ og 

på kropslige og æstetiske være- og læreprocesser og her igennem på sociale børnefællesskaber. Børnene 

oplever ad denne vej anerkendelse fra de andre børn, og dette er med til at danne dem som unikke og 

selvstændige individer.  

Hvis børnenes perspektiv skulle tages alvorligt, burde pædagogprofessionsidentiteten bevæge sig i en mere 

kropslig-æstetisk retning. Dette skulle i så tilfælde understøttes af en pædagoguddannelse med stort fokus 

på de æstetiske læreprocesser, og mulighed for videreuddannelse af pædagogerne inden for de æstetiske 

fag. 

Ovenstående svarer på spørgsmålene i indledningen til dette kapitels fokus på det institutionelle aspekt. 

Med hensyn til min problemformulerings spørgsmål om Hvordan musik i dagtilbudspædagogikken kan 

understøtte barnets identitetsdannelse, kan jeg foreløbigt hypotetisk fremføre, at netop mangfoldige 

former for musikaktiviteter kan bruges til at styrke børnefællesskaber, understøtte børnenes fantasi og 

kreativitet samt understøtte barnets identitetsdannelse. Dette kapitel har bidraget til 

hovedproblemformuleringen ved at sætte fokus på det institutionelle aspekt, og vist hvordan den 

neoliberale læringsdiskurs begrænser børnenes trivsel og identitetsdannelse. For at undersøge min 

hypotese omkring musik som identitetsskabende vil jeg i næste kapitel netop sætte fokus på musik og 

identitet. 
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KAPITEL III 

Det psykologiske aspekt - Musik og identitet 
Som omtalt i det første kapitel peger Benner på en række sam-eksistentielle praksisser, som begrundes 

med menneskelig nødvendighed på hvert af følgende områder: arbejde, etik, politik, kunst, religion og 

pædagogik. 

I dette kapitel vil jeg have fokus på kunst som en uddifferentieret praksisform, der sammen med de andre 

praksisformer beskriver den menneskelige humanitet. Benner taler om at vi transcenderer nutiden 

igennem æstetiske udtryk. Vi har gennem den æstetiske praksis mulighed for at opleve og give udtryk for, 

at vi er skabende tilstede i verden. 

3.1 Teori 
Dette kapitel handler om musik og identitet. Først indkredser jeg musik-begrebet ud fra antropologisk, 

æstetisk og fænomenologisk teori. 

Dernæst undersøger jeg identitetsbegrebet for at afgrænse og definere det på en måde så det bliver 

operationaliserbart i forbindelse med mine studier af relationen mellem musik og identitet.  I dette kapitel 

behandler jeg således den del af hovedproblemformuleringen der handler om musik og identitet. 

Det institutionelle aspekt blev behandlet i det foregående kapitel, og det pædagogiske aspekt vil blive 

behandlet i det efterfølgende kapitel. 

3.1.1 Musik 

Musik kan anskues fra mange vinkler og kan have mange forskellige funktioner, så her vil jeg kort begrunde 

min brug af musikbegrebet.  

Hvad er musik? Dette er et mangetydigt spørgsmål, som der kan svares meget forskelligt på, alt efter 

forskellige videnskabelige tilgange.  Mangetydigheden kommer fx til udtryk ved at spørge om hvad der er 

essentielt ved musik? Hvad er relateret til musik? Hvordan er musik forbundet med mening? Musik kan 

være af religiøs, underholdende, terapeutisk eller anden art, og på denne måde have mange forskellige 

funktioner, men det er ikke denne undersøgelses formål at undersøge disse funktioner nøjere. Når jeg 

alligevel inddrager musikkens mange mulige funktioner her, er det for at gøre rede for min brug af 

musikbegrebet. Når musik ses som noget man bruger til noget, så kan musikken også siges at være et 

middel til at opnå noget andet. I dagtilbudsområdet omtales musik og lyd fx ofte i forbindelse med 

sprogstimulering. I læreplansvejledningerne opfordres fx til at arbejde med rim, remser, sange og lyde som 

en del af sprogstimuleringen.  Således bliver musikken til et middel for sprogstimulering.  Det er altså 

funktionen der bliver central, mere end selve musikken. Omvendt kan musik ses som et mål i sig selv, hvor 

det er musikken i sig selv der er i fokus. Dette syn på musik kaldes det æstetiske musiksyn. 

Jeg vil her kort redegøre for tre forskellige positioner inden for musiksyn, nemlig det antropologiske, det 

æstetiske og det fænomenologiske musiksyn. 

Et antropologisk musiksyn 

Musik kan begrundes antropologisk ud fra undersøgelser af alverdens folkeslag, hvor der formodentlig 

endnu ikke er fundet mennesker der lever eller har levet uden musik.  
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Musikalske udtryk knyttes ofte til eksistentielt vigtige oplevelser og følelser; glæde, kærlighed, længsel, 

sorg osv. , og vi bruger musik ved alle større livsbegivenheder som  en slags rituel markering; dåb, bryllup, 

fest, død etc. Især den filosofiske antropologi har beskæftiget sig med at danne sig et overordnet og 

integrerende indtryk af det menneskelige. Således studerer filosofiske antropologer vores "livsverden" og 

de menneskelige livsytringer, sådan som de kommer til udtryk i symbolske former som fx myter, religion, 

sprog og kunst og via kropslige udtryk. Noget grundlæggende ved mennesket er dets sansende og skabende 

virksomhed. K.E. Løgstrup og i pædagogisk perspektiv især Mogens Pahuus understreger, at menneskets 

livsudfoldelse er både modtagende og indgribende, og derfor ses kunstudtryk, som jo er beregnet på at 

blive sanset og oplevet, også som en slags grundmenneskelige livsytringer. Den filosofiske antropologi 

interesserer sig også for menneskets livsytringer når det drejer sig om æstetiske udtryksformer, og 

omvendt har også musikpædagogikken søgt at finde centrale begrundelser for musik i den filosofiske 

antropologi. I musikpædagogisk henseende har i hvert fald to af de musikdidaktiske konceptioner, nemlig 

den polyæstetiske og til dels også den musiske, begrundet sig og formuleret indholdstemaer på baggrund af 

et bl.a. antropologisk grundlag (Nielsen F. V., 1998, s. 47). 

Musik kan ud fra et antropologisk musiksyn ses som noget der er tæt forbundet med kulturen og det at 

være menneske, og musik ses ofte her som noget man gør, jævnfør begreber som ’musicking’ (Small, 

1998), eller som en form for kommunikation, jævnfør begrebet ’ kommunikalsk, (Holck, 2002). 

Musikantropologien forsøger netop at fortolke musikkens og musikoplevelsens betydning i forskellige 

kulturer. Der fokuseres på, at musik ikke bare er et produkt eller objekt, men at musik i lige så høj grad er 

en virksomhed, og at musik er nært forbundet med følelser og oplevelse af mening. Musik ses som en dybt 

menneskelig udtryksform relateret til kultur og kontekst. 

Det er sådanne tanker som fx kommer til udtryk i Christopher Smalls begreb (og bog) Musicking (Small, 

1998), når han skaber verbet ”musicking” af substantivet ”musik”. Det gør han for at understrege, at 

”musik” ikke bare er et værk, et produkt, et objekt, men at musik altid handler om at udøve, deltage, øve, 

lytte, komponere, danse etc. Når vi deltager i en musikaktivitet, så udforskes relationerne som skaber og 

former vores sociale identitet. Small formulerer det på denne måde: 

[…]”if we think about music primarily as action rather than as thing and about the action as 

concerned with relationship, then we see that whatever meaning a musical work has lies in 

the relationship that are brought into existence when the piece is performed. These 

relationships are of two kinds: those between the sounds that are made in response to the 

instructions given in the score and those between the participants in the performance. These 

two sets of relationship […] are themselves related, in complex and always interesting 

second-order ways” (Small, 1998, s. 138 -139). 

Et æstetisk musiksyn 

Den æstetiske begrundelse fordrer først en afklaring og definition af æstetikbegrebet, da det bruges med 

flere forskellige betydninger, f.eks. hverdagsæstetik, læren om det skønne og erkendelse via sanser. Det 

kommer af Aisthesis – det græske ord for sansning, fornemmelse og følelse. I klassisk, filosofisk forstand er 

noget æstetisk hvis det angår: 

- sansning og læren om sanselig erkendelse 

- skønheden og kunsten og deres væsen og forhold til virkeligheden 

Austring og Sørensen lægger vægt på følgende træk ved æstetik: sanselig symbolsk form, intenderet 

kommunikation fra, til og om følelser, en symbolsk form som kan rumme merbetydning, mulighed for at 
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sige det usigelige, er helhedsorienteret, kan kommunikere kompleksitet (Austring & Sørensen, 2006). Et 

nutidigt bud på en definition af begrebet æstetik formulerer de således:  

"Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden, og som kan 

kommunikere fra, til og om følelser" (Austring & Sørensen, 2006, s. 68). 

For musik handler det om at se - eller måske snarere - at høre musik som et æstetisk objekt. Musik er 

sanselig symbolsk form og noget nogen skaber med henblik på at andre skal have en æstetisk oplevelse der 

kommunikerer følelser. Musikkens æstetiske funktion definerer Frede V. Nielsen som værende forholdet 

mellem æstetiske objekter og oplevende/erkendende personer (Nielsen F. V., 1998, s. 144). 

Frede V. Nielsen gør opmærksom på, at der er en tendens til, at man enten har fokus på musikkens 

funktion (antropologisk musiksyn) eller på musik som noget æstetisk (Nielsen F. V., 1998, s. 143). Musik 

brugt til hverdagsbrug kommer nærmest til at fremstå som det modsatte af en mere æstetisk forholden sig 

til musik. Jeg er enig med F. V. Nielsen i, at dette er en urimelig skarp modstilling. Musik bruges til mange 

ting, men ved hovedparten af disse funktioner, hvor musik kan anses som et middel, er funktionen kun 

mulig ” […]dersom der i en eller flere henseender er tale om væsentlige og grundlæggende forbindelser 

mellem musik/musikalske objekter og menneskelig bevidsthed” (Nielsen F. V., 1998, s. 144).  

Jeg ser musikkens æstetiske funktion som værende overordnet de andre mulige funktioner. Fx når vi synger 

en fagtesang i vuggestuen, så stimuleres børnenes begrebsverden, men samtidig må de også formodes at 

have en æstetisk oplevelse. Musikken er altså både mål og middel på én gang.  

Da jeg vender tilbage til æstetikbegrebet i næste kapitel, vil jeg her gå videre med det fænomenologisk 

musiksyn. 

Et fænomenologisk musiksyn 

Det er meget relevant at gøre sig sit musiksyn klart, uanset hvilket forhold man har til musik, men nok især 

hvis man beskæftiger sig professionelt med musik. Hvis man skal lave en rimeligt nuanceret og 

dybdeborende analyse af et fags pædagogik – og specielt ved analyse af mulige begrundelser og kriterier 

for udvælgelse af undervisningsindhold, må man nødvendigvis præcisere sit syn på selve det 

fænomenområde som udgør fagets genstandsfelt.  I forhold til det at lave musikaktiviteter i dagtilbuddet 

må det også være relevant at præcisere musiksynet, da det har afgørende indflydelse på ens valg af formål 

og indhold. Grundlæggende har der historisk set været to ret så modstridende holdninger til selve 

meningen med musik, og dette benævnes også som autonomi/heteronomi-problemet: 

a) Meningen beror i selve det musikalske objekt 

b) Meningen konstrueres af den musikalsk oplevende 

Disse to positioner kunne også kaldes for henholdsvis et æstetisk- og et antropologisk musiksyn. 

Nielsen argumenterer for en tredje position og kalder sin teori for ”en teori om musik som et 

mangespektret meningsunivers og om dets korrespondens med ’os’, vores bevidsthed og ”Befindlichkeit” 

(Nielsen F. V., 2007b, s. 64), og han argumenterer med at musik kan berøre os dybt og derfor må være 

meget mere end det musikalske strukturspil.  

Mange har haft stærke oplevelser med musik og der tales også ligefrem om at musikoplevelser kan ændre 

os. Vores egne erfaringer fortæller, at musik kan være meningsfuldt og at musik kan gribe dybt ind i os, ja, 
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under visse omstændigheder kan det ligefrem ændre vores selvforståelse. Denne erfaring bør efter 

Nielsens mening have konsekvenser for det at beskæftige sig med musik, og vel at mærke på en væsentlig 

måde. Nielsen bruger begrebet ’det musikalske strukturspil’ eller de strukturelle konfigurationer i snæver 

forstand om dét at analysere musik ud fra en teknisk præget fagterminologi, og at der bag ved dette ligger 

en naturalisering af det musikalske objekt. 

Erfaring siger at musikalsk oplevelse og musikalsk bevidsthed omfatter meget mere end det musikalske 

strukturspil. Dette ”mere” dvs. andre oplevelseskvaliteter, opleves som noget der genstandsmæssigt har at 

gøre med selve det musikalske objekt. Nielsen skriver: 

”Da disse andre meningsdimensioner (såvel som de ydre strukturelle træk) opleves som 

objektegenskaber, må de fænomenologisk anskuet opfattes som kvaliteter, der hæfter ved 

selve det musikalske objekt. De er genstandskarakteristiske. På trods heraf kan de 

pågældende kvaliteter ikke hævdes at være til stede i objektet i real, materiel forstand. De 

viser sig først i kraft af vor perciperende, handlende, forestillende og forstående musikalske 

opleven og bevidsthedsdannelse. De er altså ikke alene genstands-, men også 

aktkarakteristiske. Heraf følger, at det musikalske objekt slet ikke kan forstås uden en eller 

anden sammentænkning af objektet og det aktivt oplevende subjekt. Det tyder på en særlig 

art af objekt-subjekt relation” (Nielsen F. V., 2007b, s. 66 - 67). 

Nielsen navngiver det: "En teori om musik som et mangespektret meningsunivers og om dets 

korrespondens med 'os', vor bevidsthed og Befindlichkeit"4 (Nielsen F. V., 2007b, s. 64).  

For at komme dybere ind i det musikalske objekt samt korrespondensen mellem meningslag i det 

musikalske objekt og bevidsthedslag hos den oplevende, vælger han at sætte objektet/subjektets 

betingethedsforhold til ydre omstændigheder i tid og rum i parentes. Nielsen har udviklet to modeller for at 

forklare denne teori: 

      

 Figur 3. Meningslag i det musikalske objekt (Nielsen F. V., 2007b, s. 67). 

 

                                                           
4 ”Tilværelsesfornemmelse”. Begrebet stammer fra Heidegger og hører sammen med to andre begreber, som det egentlig ikke kan 
adskilles fra. 
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Nielsens model er en flerlaget kuglemodel, fordi de ydre lag - overfladeregionen består af relativt konkrete 

egenskaber – "indeni" har den successivt dybere placerede meningslag, der bliver des mere uforståelige og 

svært beskrivelige uden indtænkning af et musikalsk "subjekt" jo længere man når ind mod centrum.  

En vigtig pointe hos Nielsen er, at hele dette objekt med de forskellige meningsdimensioner hører sammen,  

fordi de høres sammen. Objektets dybere lag bliver altså først forståelige, når objekt (musikværk) og 

subjekt (det oplevende menneske) integreres. Her er tale om en særlig art af objekt-subjekt relation.  

Dette har også den konsekvens at det skarpe skel mellem form og indhold ophører, fordi disse to sider af 

objektet indgår et i sammenhængende og integreret system. Nielsen formulerer den tredje position 

således: 

c) ”Musikkens ydre struktur udgør blot visse dimensioner i et sammenhængende meningsunivers 

(meningsspektrum). Den fører ind i og er gensidigt forankret i andre dybere placerede meningslag 

af fx kinetisk-motorisk, spændingsmæssig, emotionel, åndelig og eksistentiel art. Disse lag eller 

meningsdimensioner griber ind i hinanden, således at hvert enkelt aspekt først er forståeligt, når de 

andre tages i betragtning” (Nielsen F. V., 2007b, s. 68). 

 

For at illustrere korrespondensen mellem objektets meningslag og oplevelses- og bevidsthedslag hos en 

oplevende person, hat Nielsen lavet denne skitse: 

 

Figur 4: Skitse af korrespondens mellem det musikalske objekt og bevidsthedslag hos den oplevende person (Nielsen F. V., 2007b, s. 69) 

 

Der eksisterer en grundlæggende korrespondens mellem meningslag i musikken og oplevelses- eller 

bevidsthedslag hos mennesker. Man kan sige at noget i den ene, svarer til noget i den anden. "Noget i den 

ene ikke alene "svarer til", men svarer også "på" noget hos den anden" (Nielsen F. V., 1998, s. 138). Dette 

møde kan blive så intenst så at det oplevende menneske helt fyldes af objektet, subjektet fortrænges mere 

eller mindre til fordel for nogle meningslag i objektet, […] "eller privatpsyken finder sit udtryk i den anden 

og "objektiveres" herved" (Nielsen F. V., 1998, s. 138).  

Når objektet dels er noget i sig selv – selvspejlende – inden for sin egen struktur og samtidig har en 

flertydighed af oplevelsesmuligheder som mangespektret meningsunivers, og at disse momenter 

korresponderer med nogle grundkarakteristika i den oplevede persons bevidsthed, så har det yderligere 

den følge, at subjektet "[…]også træder i relation til visse sider af sig selv, til aspekter i sin egen eksistens" 
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(Nielsen F. V., 1998, s. 140). En konsekvens af denne teori er, at mødet mellem musik og menneske kan 

implicere "[…] personens egen identitetsdannelse, udviklingspotentiale, selvfornemmelse og selvforståelse" 

(Nielsen F. V., 2007b, s. 74). 

Dette er af særlig relevans for denne undersøgelse da det betyder at jeg med Nielsen kan argumentere for 

at mødet mellem musik og barn/børn kan implicere barnets identitetsdannelse, udviklingspotentiale, 

selvfornemmelse og selvforståelse.  Men hvordan kan identitetsbegrebet forstås og anvendes? 

 

3.1.2 Identitet 

Identitetsforestillingen er ikke ret gammel. Det var først efter Anden Verdenskrig, at man begyndte at 

anvende begreberne ”identitet” og ”identitetskrise”, og først i 60´erne og 70´erne vandt disse betegnelser 

for alvor udbredelse. Eric H. Erikson er en af de første der beskriver og definerer fænomenet identitet 

(Erikson, 1994 [1968]). I følge Erikson er identitet en forestilling om, at man på én gang er den samme (over 

tid) og er forskellig (fra de andre). Der er altså to karakteristika ved begrebet identitet: 

1. man er den samme over tid 

2. man er forskellig fra andre 

Disse to karakteristika går igen i senere teorier om identitet, og kan også ses i nyere forestillinger om 

begrebet. Nyere både sociologiske og psykologiske forestillinger om identitet præges af den generelle 

”sproglige vending” i human- og samfundsvidenskaberne, hvor netop sprogets funktionsmåde er i centrum 

for teoretiske overvejelser. Dét at være den samme over tid er blevet til et spørgsmål om narrativitet, og 

anskues som ens evne til at få en sammenhængende fortælling ud af ens handlinger og overbevisninger, 

[…]”at holde en særlig fortælling gående” (Giddens, 1991, s. 54).  

Det andet karakteristika – at være forskellig fra andre, er blevet til et spørgsmål om positionering. Der er 

ingen på forhånd givne sociale roller, og subjektet må derfor forhandle sin position i forskellige diskurser. 

Der er ikke tale om en enkelt identitet men flere, da vi begår os i flere diskurser.  

Allerede Erikson ser identiteten som et bindeled mellem det enkelte individ og det samfund, det er en del 

af. Også i sociologien har identitetsbegrebet været i spil langt tilbage i 1900-tallet, og fx har Peter L. Berger 

og Thomas Luckmann skrevet om forholdet mellem identitet og samfund i Den samfundsskabte virkelighed 

som udkom i 1966. 

Af nyere sociologiske identitetsforestillinger skal her blot kort nævnes Pierre Bourdieus habitusbegreb, 

begreberne aftraditionalisering og individualisering samt identitetsbegrebet hos Anthony Giddens. 

Sociologiske tilgange til identitetsbegrebet 

Omkring 1980 lancerede den kendte franske sociolog Pierre Bourdieu begrebet ”habitus”, som på mange 

måder minder om identitetsbegrebet, og så alligevel betegner noget andet. Habitus kan forstås som en 

form for mentale og kropsliggjorte og kognitive strukturer, og udgør således individets opfattelses- og 

vurderingskategorier, præferencesystemer og handlingsdispositioner (Bourdieu & Wacquant, 2004 [1996], 

s. 118). Habitus kan betegne […]”de samfundsmæssige forholds ubevidste indlejring i individets 

dispositioner, kulturelle tilbøjeligheder og adfærdsmønstre (Illeris K. , 2013, s. 96). Man kan som individ ikke 

direkte opleve sin habitus, og den sætter umiskendelige aftryk på individets måde at fungere på, og det er 
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kun muligt at ændre habitus gennem vedvarende ændrede livsbetingelser og et deraf følgende anderledes 

erfaringsgrundlag (Bourdieu, 2007 [1980]). Habitus og identitet har den lighed, at omfatte 

samfundsmæssige forhold, som de manifesterer sig i individet, men mens habitus fungerer uden at 

individet er bevidst om det, så er identiteten et forhold, som man i høj grad selv er bevidst om, selv om der 

også kan indgå ubevidste elementer. 

Højkonjunkturen op gennem 1960´erne medførte samtidig en aftraditionalisering, og selv om mange 

undersøgelser viste, at ens valg afhang af familiens sociale status, så troede og tror mange, at man frit 

vælger levevis, studie, beskæftigelse etc.  

Denne aftraditionalisering medfødte efterhånden en gennemgribende individualisering og også 

børneopdragelsen foregik mere og mere på børnenes præmisser. Op gennem 1970´erne og 80´erne blev 

denne individualisering intensiveret, og efterhånden voksede en ny generation op som aldrig havde oplevet 

andet end velstand og fremgang og de nye individualiserede strukturer. Den enkelte oplevede en stadig 

strøm af valgsituationer i forhold til forbrugsgoder og forlystelser, til børnehave, skole og fritid, til valg af 

uddannelse, valg af partner som hurtigt kunne udskiftes, og til i sidste ende også til at vælge sig selv, hvem 

man ville være, og hvad man ville bruge sit liv til (Illeris K. , 2013, s. 98 - 99). 

Men alle disse individualiserede valg indebærer også, at man i højere grad selv er ansvarlig for  

konsekvenserne af ens valg. Så hvis man fx ikke kan finde sig til rette med sin kæreste, eller i sit 

uddannelsesforløb, så må man jo have valgt forkert, og så må man skifte partner, uddannelse etc. På denne 

måde er individualiseringen gledet over i spørgsmålet om identiteten. Alle disse mange valg kan opleves 

som en stor belastning, og ens fejlvalg kunne opleves som en demonstration af ens evne til at få livet til at 

fungere og blive lykkelig. Lykkelig er måske nok en flydende betegner, men et bud på et om ikke lykkeligt 

liv, så da et godt liv kunne være bl.a. at […]”have så meget styr på sine behov og sin identitet, at man mere 

generelt har en målestok for, hvad der er de rigtige valg og hvorfor - også selv om forholdene hele tiden 

ændrer sig, og identiteten derfor må være ”fleksibel” og ”omstillingsparat”” (ibid. s. 99).  

Derfor bliver identitetsbegrebet noget meget centralt, som førende sociologer i stigende omfang satte i 

centrum. Fx Anthony Giddens som gennemarbejdede en moderne forståelse af identitetsbegrebet, og som 

i forlængelse af dette skriver om ”ontologisk sikkerhed” og ”eksistentiel angst”. Om identitetsbegrebet 

skriver Giddens bl.a.: 

”At være en ”person” er ikke blot at være en refleksiv aktør, men at besidde et personbegreb 

(som kan anvendes i forholdet til både selvet og andre). Hvad der menes med en ”person” 

varierer fra kultur til kultur, selvom elementer af en sådan forestilling går igen i alle kulturer. 

Karakteristisk for alle kendte kulturer er, at kapaciteten til at kunne anvende ”jeg” i 

forskellige sammenhænge udgør det mest fundamentale træk ved refleksive forestillinger om 

det at være en person” (Giddens, 1996 [1991], s. 69). 

Der er tale om mekanismer i samspillet mellem individet og omgivelserne, og definitionen af ordet 

”refleksivt” er af afgørende betydning, da det fremhæver, at mennesket i dag hele tiden må tænke over og 

forholde sig til sin egen selvopfattelse, og være parat til at ændre den i forhold til nye påvirkninger og 

erfaringer, som vi i dag hele tiden stilles overfor.  

”Ontologisk sikkerhed” drejer sig om selve det at være til, og refererer til en fundamental oplevelse af, at 

have en sammenhængende eksistens, altså en oplevelse af at være den samme i forskellige situationer. 

”Eksistentiel angst” opstår når man er truet på sin ”ontologiske sikkerhed”, og man føler sig truet på sin 

identitet. Der er selvfølgelig også tale om mellemformer mellem ontologisk sikkerhed og eksistentiel angst, 
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men man kan sige at selvidentiteten bliver til et ”refleksivt projekt (i. bid. S. 45).  Man er hele tiden nød til 

at ændre sig for at bevare sin ontologiske sikkerhed, og det bliver en stadig balancegang mellem stabilitet 

og fleksibilitet, mellem at være sig selv og ændre sig selv. 

I det senmoderne er identitetsbegrebet ikke længere noget statisk, men der i mod foranderligt. Da 

forandring af identitet hænger tæt sammen med læring, vil jeg nu se på identitetsbegrebet ud fra 

psykologisk teori og inddrage læringsbegrebet. 

 

Psykologiske tilgange til identitetsbegrebet  

Allerede Freuds arbejde omkring identiteten og ”katarsis” som en slags renselse, kan ses som en form for 

helbredelse, men kan også betragtes læringsmæssigt som dybtgående forandringsprocesser (Illeris K. , 

2013, s. 35). Piagets stadieteori, Vygotsky og den kulturhistoriske tilgang til psykologien og Perls og 

gestaltpsykologiens interesse for læring i forbindelse med problemløsning, er alle tidlige eksempler på 

mere vidtrækkende og forandrende former for læring.  

I efterkrigstiden har følgende arbejdet med læring som noget mere forandrende og vidtrækkende; Carl 

Rogers introducerede begrebet ”signifikant læring”, som han senere definerede som læring, og Rogers var 

den første der tematiserede ændringer i selvet som en form for læring, der spænder over både de 

kognitive, de emotionelle og de sociale strukturer (ibid., s. 49).  

Også den tysk-amerikanske psykoanalytiker Erik Erikson udviklede en teori om otte  psykosociale stadier i 

livsforløbet, og selv om han ikke direkte beskæftigede sig med læring, kan man sige at de kriseagtige 

overgange fra det ene til det næste stadie, godt kan sammenlignes med transformativ læring, som netop 

indebærer en omdannelse eller ændring hos den lærende. 

Op gennem 1900-tallet har forandringslæring gennemgået både bredere og mere tværgående former for 

forståelser, som de fx er kommet til udtryk hos forskere som Peter Alheit, Robert Kegan, Mark Tennant og 

Peter Jarvis. De bruger forskellige betegnelser så som; selvet, personen, biografien og identiteten. Jeg vil her 

kort redegøre for brugen af disse fire begreber: 

Selvet er beslægtet med flere andre betegnelser så som selvfølelse, selvbevidsthed, selvforståelse, selvtillid 

og selvværd og er i øvrigt nært beslægtet med Freuds ’egoet’.  Der er tale om klassiske begreber i både 

psykologien og filosofien og til dels også sociologien, og dette begreb har en meget bred og almen 

betydning. ”Klassisk er selvet en slags oplevelsesmæssigt og refleksivt omdrejningspunkt for den individuelle 

psyke, den oplevelse og forståelse, individet har af sig selv” (ibid., s. 63).  

Stern bruger også begrebet selv, og har ført det helt tilbage til spædbarnets oplevelse af at være en 

selvstændig organisme.  

Men selvet kan også forstås som en interaktionsinstans, dvs. som det element i individet, der spiller 

sammen med andre individer. Det er defineret således i den såkaldte symbolske interaktionisme som blev 

udviklet tidligt i 1900-tallet af den amerikanske sociolog Herbert Mead, og senere videreført i 

socialkonstruktionismen af Kenneth Gergen som en slags diskursiv eller narrativ instans, der gør sig 

gældende i samspillet med andre (Gergen K. J., 2006 [1991]). Selvet ses ud fra denne position som et 

begreb der peger ind mod en slags kerne i individet, som det ser eller udtrykker sig selv, også når det indgår 

i samspil med andre (Illeris K. , 2013, s. 64). 
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Personen er en betegnelse som nærmest er identisk med hele individet, men kan også føres tilbage til 

bergrebet ’personligheden’, der ligesom selvet er et klassisk begreb med rødder helt tilbage til begyndelsen 

af 1900-tallet. Man kan sige, at hvor selvet typisk refererer til, hvordan man oplever sig selv, hvem man 

føler, at man egentlig er, […]så går begrebet om personligheden nærmere i retning af den, man gerne vil 

være og fremstå som udadtil overfor andre” (ibid. s. 64). 

Biografien handler om individets orientering mod sin egen biografi eller livshistorie og evnen til at styre sin 

egen biografi. Her ses det moderne menneske som værende orienteret mod biografien som et centralt og 

samlende træk i menneskets udvikling og selvforståelse. Biografien er tidsmæssigt defineret gennem det 

enkelte menneskes udviklingsforløb (ibid.). 

Identiteten er ikke et nær så gammelt og klassisk begreb som selvet og personligheden, da det først var 

med Erik Eriksons bog om Identitet - ungdom og kriser (Erikson, 1994 [1968]),  at dette begreb for alvor fik 

et fagligt indhold. Identitet drejer sig grundliggende om oplevelsen af at være den samme i forskellige 

situationer og sammenhænge, og desuden oplevelsen af, at andre også oplever en som den samme.  

Identitet omfatter både den oplevelse man har af sig selv, ens egenskaber og hvem man er, og oplevelsen 

af, hvordan man bliver oplevet af andre. Dermed omfatter identiteten både selvet og personligheden […] 

samt noget mere, der netop opstår ved sammenkoblingen af det indadrettede og det udadrettede” (Illeris K. 

, 2013, s. 65). Om identiteten har sociologen Anthony Giddens udtrykt følgende: ”Selvet som det refleksivt 

forstås på baggrund af vedkommendes biografi” (Giddens, 1996 [1991], s. 68). Identiteten spænder over 

hele individets eksistens og er strukturelt defineret som en instans i menneskets mentale konstruktion. 

Den senmoderne og globaliserede verden medfører en stærk samfundsmæssig tendens til individualisering, 

og dette medfører, at identitetsudviklingen bliver kernen i den enkeltes selvforståelse og derfor også et 

forhold af afgørende betydning for både de samfundsmæssige og de individuelle betingelser.  

Men måske er der netop brug for et identitetsbegreb som en individuel mental instans, der kan holde 

sammen på det hele i den enkeltes perspektiv, og det er der da også psykologisk og sociologisk forskning 

der peger på (Giddens, 1991, Mezirow & Tayler, 2013, Stern, 2000). Netop i det såkaldt senmoderne, hvor 

de samfundsmæssige betingelser er både flydende og uoverskuelige, er der brug for et identitetsfokus, og 

det argumenterer Illeris for, og derfor han har udviklet en identitetsmodel, som jeg vil beskrive i det 

følgende. 

 

Identitet ifølge Illeris 

Identitetsbegrebet er et meget centralt og omdiskuteret begreb både i forhold til de individuelle og 

samfundsmæssige betingelser vi lever under i det senmoderne. Identitetsbegrebet er blevet forklaret og 

diskuteret både af psykologer, filosoffer og sociologer, men Illeris prøver først og fremmest at nå frem til en 

konkret og praktisk forståelse af identitetens indhold og struktur. Dette gør han dels for at holde sammen 

på dette centrale begreb, og dels for at operationalisere det i forhold til transformative læreprocesser. Her 

følger en kort gennemgang af Illeris´ identitetsbegreb, som han har skrevet det frem i bogen Transformativ 

læring og identitet (Illeris K. , 2013). 
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Den centrale identitet 

Den del af identiteten, der relaterer sig til personen som helhed kalder Illeris for den centrale identitet.  

Illeris beskriver den generelle eller overordnede struktur i identiteten, som bestående af tre koncentriske 

lag, bestående af kerneidentiteten, personlighedslaget og præferencelaget: 

   

          Figur 5: Identitetens gennerelle struktur (Illeris K. , 2013, s. 110) 

 

Kerneidentiteten: er en slags centrum eller samlingspunkt for identiteten. Det drejer sig om at være et 

bestemt selvstændigt individ og at være den samme i forskellige situationer gennem hele livsforløbet selv 

om man løbende udvikler og forandrer sig. Det er også dette element i identiteten, der koordinerer og 

holder sammen på identitetens mangfoldighed. Identiteten har et centrum, en forankring af en forholdsvis 

stabil karakter. Kerneidentiteten er overvejende bevidst og drejer sig især om individets forhold til sig selv. 

Transformativ læring i kerneidentiteten sker typisk gradvist og nærmest umærkeligt i takt med livsforløbet 

eller brat. Som eksempel på sidstnævnte skriver Illeris om den identitetsændring der sker, når et par 

pludselig bliver forældre og hermed må udvikle en forældreidentitet (ibid., s. 111 - 112). 

Personlighedslaget: rækker videre ud mod de sammenhænge som individet indgår i.  Det handler ikke om 

personens forhold til sig selv, men mere om det udadvendte mod omverdenen, men samtidig om noget 

som er centralt for individet, og som har en høj grad af kontinuitet. Alligevel er personlighedslaget mere 

fleksibelt og lader sig lettere ændre, når individet modtager nye påvirkninger. Det indbefatter sådan noget 

som hvem man gerne vil være og fremstå som i relation til omverdenen. Personlighedslaget er mere 

fleksibelt end kerneidentiteten. Illeris nævner ” […]værdier, holdninger, overbevisninger, meninger, 

forståelsesmåder, adfærdsformer, oplevelsesmønstre, målsætninger og sociale elementer som 

omgangsformer, kommunikative vaner, samarbejdsmønstre, indføling, imødekommenhed og social 

distance eller forsigtighed” (ibid., s. 112). 

Præferencelaget: Illeris har valgt netop denne betegnelse, fordi det drejer sig om hvad man umiddelbart 

foretrækker og ”hvordan man tænker og handler i alle de sammenhænge, hvor man ikke gør sig særlige 

overvejelser eller anstrengelser” (ibid. s. 113). Der er dog en nedre grænse for hvornår noget kan høre til i 

præferencelaget/identiteten, det skal have en vis betydning for vores selvforståelse, men er ikke noget der 

Kerneidentiteten

Personlighedslaget

Præferencelaget
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er afgørende for os. Det kan f.eks. handle om hvad vi mener og siger i bestemte sammenhænge og hvordan 

vi siger det. Hvad vi umiddelbart oplever og føler i forskellige hverdagssituationer. Ændringer i 

præferencelaget afhænger som oftest mest af, om vi har energi og overskud nok til at foretage ændringer. 

Men Illeris pointerer at der skal ske ændringer i vores selvopfattelse før man kan tale om transformativ 

læring, også når det er i præferencelaget, og derfor vil der ofte være overlap mellem præferencelaget og 

personlighedslaget. Altså er præferencelaget et mere labilt og foranderligt lag af identitetselementer - på 

grænsen til den mere begrænsede form for transformativ læring og har lighedspunkter med Piagets 

akkommodationsbegreb.  

Del-identiteter; ud over den centrale identitet, findes der også nogle identitetsområder eller del-identiteter 

- en tværgående struktur, som overordnet relaterer sig til to hovedområder; vores holdninger og vores 

praksis. Derfor har ens kulturelle baggrund med forskellige normer og traditioner betydning for forskellige 

individer med forskellige former for praksis. Med hensyn til vores praksis, så kan del-identiteterne i vores 

del af verden typisk opdeles i tre hovedområder, nemlig; arbejds, - familie - og interesseidentiteten, mens 

del-identiteterne med hensyn til vores holdninger typisk kan opdeles i; den national-kulturelle, den 

religiøse og den politiske identitet (ibid. S. 115-117).  

  

          Figur 6: Et eksempel på den tværgående identitetsstruktur (Illeris K. , 2013, s. 116) 

 

Forholdet mellem den centrale identitet og del-identiteterne 

Del-identiteterne kan placeres som elementer, der er som en slags satellitter rundt om den centrale 

identitet, og de er typisk bygget op på den samme måde som den centrale identitet med 3 lag.  

De forskellige delelementer er især med hensyn til kernen som regel nært knyttet til den centrale 

kerneidentitet. Således er f.eks. arbejdsidentiteten både relateret til den centrale identitet og har desuden 

også i sig selv en kerne. ”Tilsvarende må andre del-identiteter ses som på den ene side integrerede 



Hvorfor musik i dagtilbuddet?  Speciale, Gitte Kampp, IUP, sommer 2015 Side 54 

 

elementer i individets udvikling og identitet, og på den anden side specifikke elementer i forhold til den 

pågældende del-identitet” (ibid. S. 119).   

Spørgsmålet er så om en ”fritidsinteresse som at gå til Instrumentalundervisning” og som vel derfor bl.a. 

kan kaldes for en tværgående del-identitet under det Illeris benævner ”Praksis”, også kan indgå i den 

centrale identitet? Illeris uddyber ikke del-identiteterne meget, bortset fra arbejdsidentiteten, hvorfor jeg 

her vil sammenligne arbejds-del-identiteten, med ”jeg-går-til-musik-del-identiteten”.  For mange voksne 

mennesker fylder arbejdsidentiteten meget, og derfor er den […]”også nært knyttet til og ofte mere eller 

mindre integreret med kerneidentiteten” (Illeris K. , 2013, s. 117). Hvis et barn går til musik og samtidig 

oplever musikaktiviteter ofte, både i dagtilbuddet og i hjemmet, og barnet ofte selv tager initiativ til at 

synge/spille/danse, så må det formodes at barnets ”jeg-går-til-musik-del-identitet” også er integreret med 

kerneidentiteten. 

Her vil jeg gå videre med at undersøge begrebet selvdannelse, og dernæst se på identitetsforestillingen 

versus selvdannelsen. 

 

3.1.3 Selvdannelse 

Som modstykke og alternativ til Illeris´ opfattelse kan fremføres begrebet selvdannelse som et bud på en 

anderledes forståelse af, hvad det vil sige at være individ i dag. 

Selvet 

Ligegyldigt hvordan man definerer selvet, henviser det til subjektet som en selvstændig entitet, og 

diskussionerne af hvordan selvet skal defineres, bliver således også et spørgsmål om den grundlæggende 

opfattelse af det menneskelige subjekt. I en psykologisk kontekst […] ” er det hensigtsmæssigt at hævde, at 

der i ren form kun findes to primære definitioner af selvet; Enten defineres det i sidste ende som et 

interaktionsprodukt, eller også defineres det i sidste ende som et refleksivt midtpunkt i bevidstheden”  

(Køppe S. , 2011, s. 472-473)5. Disse to yderpunkter kan ikke erstatte hinanden, men ifølge Simo Køppe kan 

man godt forsøge at lægge dem sammen. Når definitionen af selvet diskuteres bliver det derfor også til et 

spørgsmål om den grundlæggende opfattelse af det menneskelige subjekt. 

Psykoanalysen rummer begge opfattelser af selvet - den interaktionistiske og den fænomenologiske.  

Psykoanalysen har et implicit interaktionsbegreb i kraft af opfattelsen af objektrelationen.  En 

objektrelation kan forklares som værende en relation mellem to subjekter, […] ”og ligesom i 

interaktionismen bliver resultatet af de relationelle processer internaliseret i psyken” (Køppe S. , 2011, s. 

488). Man kan betragte disse to positioner som yderpunkter på et kontinuum og med en række positioner 

imellem, men […]”det er ikke muligt at lade den ene type selv overtage den anden type” (Køppe S. , 2011, s. 

473).  Således fremstillet fremkommer der tre definitioner af selvet: 

1. Selvet er udelukkende et interaktionsprodukt 

2. Selvet er udelukkende et reflekterende midtpunkt 

3. Selvet er et interaktionsprodukt med en reflekterende kerne 

                                                           
5 Da Simo Køppe har de to understregede begreber i kursiv, har jeg valgt at understrege dem for at tydeliggøre dette. 
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Selvet er udelukkende et interaktionsprodukt    

Dette paradigme har rod helt tilbage til William James, som i 1890 udgav en psykologibog i to bind, The 

Principles of Psychology med rod i den pragmatiske filosofi. James så selvet som en mangefacetteret 

størrelse og med forholdsvis stor vægt på det interaktionistiske. Han var derfor til stor inspiration for den 

amerikanske interaktionisme, som udvikledes i Chicago i 1930´erne, og især må her fremhæves G. H. Mead 

i forbindelse med selvet. Meget kort forklaret, kan Meads teori forklares således: Selvet består af tre dele, 

nemlig jeget, miget og den generaliserede anden. Jeget handler, men kan kun erfare ved at registrere, 

hvordan en anden reagerer på handlingen, og dette registreres i miget. På denne måde er det principielt 

kun muligt at få adgang til at afkode jegets egen handling, via en registrering af, hvordan en anden reagerer 

på handlingen. ”Miget er således på længere sigt et konglomerat af andres reaktioner og det sted, hvorfra 

der kan udeledes en individualitet” (Køppe S. , 2011, s. 475). Selvom Mead nødig brugte intrapsykiske 

termer, kan man sige, at […] ”der foregår (…) en repræsentation af interaktionerne til et individuelt psykisk 

rum” (Køppe S. , 2011, s. 476), og det er netop dette repræsentationsforhold, som er afgørende i den 

videre udvikling af den interaktionistiske version af selvet.  

Selvet er udelukkende et reflekterende midtpunkt 

Set fra et fænomenologisk synspunkt, så er selvet placeret i det indre.  Selvet ses som intrapsykisk, og det 

udgør det essentielle ved mennesket.  Kort skitseret ses en udvikling fra Maslow til selvrefleksionen og der 

næst psykoanalyse og selv og videre til Jegpsykologien. Her vil jeg især nævne Heinz Kohuts selvpsykologi. 

Kohut så selvet som værende bipolært; det idealiserede forældreimago og det grandiose selv. Kohuts selv 

er baseret på narcissisme som forstås som noget positivt.  

Selvet er et interaktionsprodukt med en reflekterende kerne 

Vi er hverken udelukkende socialt konstrueret eller biologiske selver, men vi fødes med et kerneselv som 

udvikles livet igennem via interaktioner i det sociale liv.  

Stern må høre til her, da han jo netop betoner, at spædbarnet er et unikt individ fra fødslen, samtidig med 

at han anerkender, at vi udvikler vores identitet/selvfornemmelse via interaktioner/det sociale livet 

igennem. Stern er jo også oprindelig psykoanalytiker, og i princippet rummer psykoanalysen begge de to 

opfattelser af selvet, da psykoanalysen har et implicit interaktionsbegreb i kraft af den basale opfattelse af 

objektrelationen. Psykoanalysen og interaktionismen har det til fælles, at resultatet af objektrelationen 

bliver internaliseret i psyken. I den klassiske psykoanalyse er den fænomenologiske dimension meget 

nedtonet, men Stern har baseret sin psykoanalytiske beskrivelse af barnets tidligste udvikling på en stadig 

mere fænomenologisk opfattelse af selvet. 

 

3.1.4 Identitetsforestillingen versus selvdannelse 

For at forstå og vælge et operationaliserbart begreb for min videre undersøgelse, vælger jeg her at kigge på 

ligheder og forskelle mellem begreberne identitet og selvdannelse. 

Ligheder mellem identitetsforestillingen og selvdannelsesperspektivet 

For det første; Individet defineres i dag som værende selvbestemmende og selvudviklende. Man har ret og 

evner til at bestemme over sit eget liv, og dette gælder også børn, som i dag betragtes som kompetente 

væsner, der evner at foretrække det ene frem for det andet, fx deres moders stemme frem for en andens 

stemme, eller at vende hovedet bort, når barnet ikke ønsker mere kontakt (Stern D. , 2000). 
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At være individ i dag, betyder også at være under udvikling, og ikke som tidligere, kun at være under 

udvikling mens man er ung – eller også kunne man sige at ungdommen starter tidligere og varer længere 

nu.  

For det andet; der er heller ikke uenighed omkring det andet karakteristika – at være sig selv i dag, vil sige 

at være forskellig fra andre.  

For det tredje ligner Identitetsforestillingen og selvdannelsesperspektivet hinanden ved at dele antagelsen 

om, at vi dannes via socialitet.  

Forskelle mellem identitetsforestillingen og selvdannelsesperspektivet 

Identitetsforestillingen anskuer forholdet mellem selv og socialitet fra fællesskabets perspektiv, og derfor 

opfattes individet som ”summen” af de sociale tilhørsforhold.  

Omvendt anskuer selvdannelsesperspektivet forholdet mellem selv og socialitet fra individets perspektiv. 

Her tænkes individet ”skabt” af de erfaringer, individet gør sig i forskellige fællesskaber. 

Det handler om, fra hvilket perspektiv man skal betragte forholdet mellem selv og socialitet.  

Ud fra mit fænomenologiske ståsted, mener jeg det er vigtigt at se på det samme genstandsfelt ud fra så 

mange forskellige perspektiver som muligt, og derfor vælger jeg at anskue forholdet mellem selv og 

socialitet fra både individet og fællesskabets perspektiv. 

Forholdet mellem selv og socialitet kan anskues fra både individets og fællesskabets perspektiv og det ses 

som komplementære perspektiver. Dette er af betydning for mit videre studie af 

identitet/selvfornemmelse. 

Når jeg vælger identitetsbegrebet frem for selvet i mit teoriafsnit om identitet, skyldes det, at jeg her læner 

mig op ad Knud Illeris´ definition, og også hans velovervejede begrundelser for at bruge dette begreb frem 

for andre begreber. Det vil jeg kort gengive i det følgende. 

Selvet er nært beslægtet med egoet hos Freud, og er et klassisk begreb i psykologien. Der bruges også 

andre lignende betegnelser, så som selvforståelse, selvbevidsthed, selvrealisering, selvfølelse, selvværd, 

selvtillid. Selvet ses som den oplevelse og forståelse, individet har af sig selv og er oplevelsesmæssigt og 

refleksivt en slags omdrejningspunkt for den individuelle psyke (Illeris K. , 2013, s. 63). 

Personen kan nærmest være identisk med individet som helhed, men kan også have en lidt anden 

betydning, især når der tales om personligheden, som er et klassisk begreb med rødder helt tilbage til 

begyndelsen af 1900-tallet. Set i relation til begrebet selvet kan forskellen siges at være, at selvet typisk 

refererer til, hvordan man oplever sig selv, mens begrebet om personligheden nærmere handler om, hvem 

man gerne vil være og fremstå som (ibid. s. 64). 

Identiteten handler grundlæggende om oplevelsen af at være den samme i forskellige situationer og 

sammenhænge, men også oplevelsen af at andre også oplever en som den samme. Identiteten omfatter 

både den oplevelse, man har af sig selv, sine egenskaber og hvem man er, og oplevelsen af, hvordan man 

bliver oplevet af andre. Således omfatter identiteten både selvet og personligheden, samt noget mere […] 

”der netop opstår ved sammenkoblingen af det indadrettede og det udadrettede” (ibid. s. 65).   
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Jeg ser altså identitetsforestillingen og selvdannelsesperspektivet som komplementerende perspektiver, og 

definerer derfor videre frem Identiteten/selvet som et interaktionsprodukt med en reflekterende kerne. 

Da jeg fremadrettet både anvender Illeris´ definition af identitetsbegrebet og Sterns definition af 

selvfornemmelser, vil jeg i næste afsnit give en kort gennemgang af Sterns teori om selvets udvikling. Dette 

gør jeg, fordi Sterns teori er væsentlig for min analyse af min empiri, som netop handler om hvor vidt man 

kan tale om musikalsk selvfornemmelse. 

 

3.1.5 Sterns teori om selvets udvikling  

Daniel Stern var uddannet psykiater, psykoterapeut og spædbarnsforsker. I sin teori integrerer han 

udviklingspsykologi med psykoterapeutisk arbejde. Stern er i stigende grad inspireret af fænomenologi, 

hvilket især er tydeligt i forordet til Det nuværende øjeblik, hvor han skriver, at han på et tidspunkt 

overvejede, at kalde bogen for A Phenomenoligical View of Psychotherapeutic Experience. Dette gik han 

dog bort fra, fordi fænomenologien ikke var bogens emne men et nødvendigt perspektiv, men det er 

tydeligt at Stern anvender en del fænomenologiske referencer, bl.a. Husserl, Zahavi, Gallese og Namour. 

Stern integrerer udviklingspsykologi med psykoterapeutisk arbejde og han tager udgangspunkt i det kliniske 

og det observerede spædbarn. Hans teori baserer sig på tesen om, at barnets oplevelser er subjektive, 

bygger på domæner og er dynamisk. Udvikling er en kontinuerlig livslang proces. Udviklingen inddeles 

derfor ikke i faser, stadier eller trin som afsluttes fortløbende, men derimod i lag. Forståelsen af selvet 

dannes og udvikles i sameksistens med andre, og begrænser sig ikke til mor/barn relation eller spædbørn 

alene. Erkendelser i et domæne kan styrke et andet domæne og en større selvforståelse opstår. Selvets 

udvikling samt udvikling af relationer er ifølge Stern to sider af samme sag. Selvets konstituering er baseret 

på interaktioner og relationer med betydningsfulde personer. Affektiv afstemning er kernen i relationen: At 

turde dele sine følelser og oplevelser sammen med andre. Affektiv afstemning er ikke en efterligning, men 

betyder, at deltagere i en social situation kan dele affektive aspekter af deres subjektive oplevelser, og her 

er vitalitetsaffekter en slags fælles ”møntenhed”, og dermed et grundlag for affektiv afstemning (Holgersen 

S.-E., 2007, s. 93). 

 Alle interpersonelle relationer består af følelsesmæssige oplevelser af andre mennesker. Relationernes 

historie afspejler sig i de generelle forventninger barnet har til relationerne. "Måder-at være-sammen-med-

andre-på"6 danner en del af barnets hukommelse og senere forventning til samvær.  

Tidligere mente Stern at de tre underkategorier; emergent selv, kerne-selv og kerne-selv-sammen-med-en-

anden, havde selvstændige relationsdomæner, men i forordet til den danske udgave af hans hovedværk 

Spædbarnets interpersonelle verden,  skrev han, at han vil foretrække at lave en overordnet betegnelse, 

nemlig "Det nonverbale selv", og så lade de tre førnævnte selvfornemmelser være underkategorier.7 

                                                           
6Tidligere RIG (Repræsentationer af interaktioner generaliseres) foretrækker Stern nu at kalde for; "måder-at være-sammen-med-

andre-på". Dette begrunder han med, at hvor han tidligere lagde vægten på den formative proces i retning af at beskrive det levede 

fænomen, så ønsker han nu en mere oplevelsesnær og klinisk brugbar måde. (Stern D. , 2000)  

7 Stern mente oprindeligt at de var selvstændige kategorier der opstod i en klar tidsmæssig rækkefølge, hvor hver ny fornemmelse 

føjedes til de andre på en såkaldt lagdelt måde. I forordet til genudgivelsen af hans hovedværk (Stern D. , 2000) er han tilbøjelig til 

at mene, at de alle tre opstår samtidig, først og fremmest på grund af deres indbyrdes dynamiske samspil. 
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 I alle domæner har barnet evner til at kommunikere, det er medfødt, men det er ”ordet”, som er 

bestemmende for om, det er nonverbalt eller verbalt. Verbalt afgrænser sig ikke til det talte ord, men kan 

også være det skrevne eller fx tegnsprog. Det betyder, at personer med handikaps også udvikler sig i 

verbale domæner, selvom de ikke har talesprog. Barnet har en udviklet evne til at percipere. De fire 

selvfornemmelser er: Det nonverbale selv, det intersubjektive selv, det verbale selv og det narrative selv 

(Stern D. , 2000).  

Jeg vil bruge Sterns fire selvfornemmelser i analysen af to fokusgruppeinterviews, samt i den efterfølgende 

diskussion, men først skal min empiri præsenteres. 

3.2 Empiri    
Formålet med min undersøgelse omkring musikalsk selvfornemmelse, er at besvare den del af min 

problemformulering der handler om musikkens mulige understøttelse af barnets identitetsdannelse. Hvis 

det er muligt at tale om musikalsk selvfornemmelse, må det nødvendigvis også medføre, at det at 

beskæftige sig med musik understøtter dannelsen af såvel musikalsk selvfornemmelse som 

identitetsdannelsen generelt. Derfor er det relevant at inddrage to fokusgruppeinterviews der bygger på et 

forskningsarbejde jeg gennemførte i forbindelse med musikpsykologimodulet på musikdidaktik (Kampp, 

2010b).  

Jeg bruger dels Daniels Sterns teori om barnets udvikling (Stern, 1977, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2010) 

og dels Frede V. Nielsens fem aktivitetsformer (Nielsen F. V., 1998, s. 295) samt hans teori om musik som et 

mangespektret meningsunivers (Nielsen, 1998, 2007b) i analysen af to fokusgruppeinterviews. 

 

3.2.1 Interviews 

Overordnede tanker og teorier om interviews 

Jeg anvender en kvalitativ forskningsmetode, og begrebet ’kvalitativ’ henviser til, at jeg er optaget af at 

beskrive, fortolke og forstå den menneskelige erfarings kvaliteter. Menneskelivet søges forstået indefra i 

stedet for på afstand gennem objektiverende metoder (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 17). 

Jeg har lavet to fokusgruppeinterview med  studerende på henholdsvis 4. og 6. semester på 

pædagoguddannelsen, som alle havde valgt linjefaget UMD (Udtryk, musik og drama). Jeg vil her uddybe 

mine metodiske overvejelser. 

Fænomenologisk forståelse som metode 

Jeg har i kapitel 1.4.7 gjort rede for fænomenologi, og især trukket på Merleau-Pontys forord til hans 

hovedværk Phénoménologie de la perception(1945) – hvor han søger at svare på, hvad fænomenologi er 

(Zahavi, 2010(2003), s. 34 - 35), og jeg har i dette afsnit også gjort rede for min brug af fænomenologisk 

metode. 

3.2.2 Det fænomenologiske forskningsinterviews i praksis 

Inden udførelsen  

Jeg udvalgte informanterne primært efter at få sammensat en gruppe som turde/kunne/ville åbne sig op 

over for hinanden, da det er den sociale interaktion i fokusgrupper, som skaber det empiriske materiale. 
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Bente Halkier nævner to problemstillinger, der skal overvejes inden gruppesammensætningen (Halkier, 

2008): Skal fokusgrupperne bestå af meget ens eller meget forskellige mennesker, altså segmenterede eller 

sammensatte grupper? Skal informanterne på forhånd kende hinanden/ikke kende hinanden? Jeg valgte to 

grupper af informanter, som dels kendte hinanden godt via studiet og dels var meget homogent 

sammensat med hensyn til alder og interesser. Det sidst nævnte var hverken ønskeligt eller tilstræbt fra 

min side, men en realitet på grund af de studerendes valg af linjefag. 

Jeg havde sikret mig tilsagn fra de inviterede informanter, et uforstyrret lokale, et kamera til 

videooptagelse på stativ og en lydoptager på bordet. Jeg havde nedskrevet nogle overordnede spørgsmål 

efter den tragtformede model, som kort fortalt handler om, først at stille meget åbne spørgsmål så 

deltagerne kommer i gang med at tale sammen, for efterhånden at indsnævre spørgsmålene hen i mod det 

som skal undersøges. 

Om informanterne 

Jeg har gennemført to fokusgruppeinterview med fem pædagogstuderende som deltagere i hvert 

interviews, som på tidspunktet for interviewet gik på henholdsvis 4. og 6. semester på 

pædagoguddannelsen. De har det til fælles at de alle har valgt ”Udtryk, musik og drama” som linjefag. 

Selve interviewsituationen 

Ved at spørge ind til, hvordan de hver især betragtede fænomenet musik, forsøgte jeg at undgå, at min 

egen musikforståelse og musiksyn skulle påvirke informanterne. 

Reglen om beskrivelse søgte jeg at imødekomme ved at spørge ind til ”hvordan” eller ”kan du give et 

eksempel”, i stedet for at spørge med eksempelvis ”hvorfor”, der ville fordre en forklaring. 

I forhold til ligeværdigheden, søgte jeg at formulere mig neutralt, og ikke lade min viden om hverken musik 

eller musikpsykologi farve mine spørgsmål. Jeg betragtede informanternes beskrivelser af musikoplevelser 

som fuldstændig ligeværdige med fx min egen oplevelse af musik og musikoplevelser som fænomen. Det 

betød, at jeg i interviewene tog udgangspunkt i de svar, jeg fik, og brugte informanternes egne udsagn til at 

komme videre i interviewet.  

 

Efter Fokusgruppeinterviewene 

Interviewene blev transskriberet kort tid efter udførelsen, så jeg stadig kunne huske klart, hvad der blev 

sagt, som anbefalet af (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 43). Efter første kodning var det vigtigt at jeg fik 

opstillet meningsindholdet med henblik på at tydeliggøre, hvad der gør sig gældende i fællesskabet. Derfor 

så jeg efter første kodning efter betydningsfulde udsagn, og fremhævede deres mening. På denne måde 

fremkom nogle temaer; tidlige musikoplevelser, stærke musikoplevelser, musikpræferencer, selv-handlen 

med musik, selv-sammenhæng; meningsfulde musikalske oplevelser og selv-historie. Disse temaer blev 

efterhånden så tydelige, så at de kunne anvendes som markører for musikalsk selvfornemmelse. 

Efter det første interview blev det tydeligt, at jeg kommenterede for meget med anerkendende 

bemærkninger undervejs, så dette prøvede jeg at reducere under det andet fokusgruppeinterview. 

 

Etiske overvejelser i forbindelse med fokusgruppeinterviewene 

Jeg har indhentet informanternes tilladelse til at bruge fokusgruppeinterviewene i mine studier på IUP/DPU 

og i min undervisning på pædagoguddannelsen, under forudsætning af anonymitet, hvorfor jeg har ændret 

navnene på de medvirkende. Jeg kunne også have angivet hver person med et tal eller et bogstav, men jeg 
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mener at det giver mere liv til interviewene, at de blot har fået nye/andre navne. Der er et hensyn at tage 

og det bliver særlig aktuelt, når informanterne har ytret sig om personlige forhold. Der ud over så er min 

empiri heller ikke offentlig tilgængelig, men kun tilgængelig for vejleder og censor.  

 

Metodediskussion  

Da min tilgang til min undersøgelse er fænomenologisk, og det derfor udelukkende handler om subjektive 

musikoplevelser, er det svært at diskutere bias på undersøgelsens resultat. Man kan sige, at de subjektive 

førstehåndsperspektiver i sig selv er valide, men idet de netop er subjektive, vil metodens reliabilitet ikke 

sikre, at det samme resultat vil gøre sig gældende i en lignende undersøgelse. Man har altså svage eller 

manglende muligheder for generalisation  (Karpatschof, 2010, s. 428).  

Både informanterne og jeg som forsker kan have haft afgørende indflydelse på resultatet, som dog fremstår 

troværdigt i lyset af den fænomenologiske metode. Konklusionerne må således anses som variable 

størrelser, som kan gøre sig gældende i andre undersøgelser, der beskæftiger sig med en menneskelig 

erfaring med musikoplevelser og har til formål at dokumentere en specifik sammenhæng mellem 

musikoplevelser og selvfornemmelse/identitet (Spinelli, 2005a, s. 31). 

Den fænomenologiske beskrivelse referer til fælles kulturelle erfaringer, og man kan derfor tale om at den 

har en vis erfaringsgyldighed, mens udviklingen af begreber må have generaliseringsgyldighed (Schultz 

Jørgensen, 1989), som jeg udspecificerer på følgende måde: 

 Begrebslegitimering - at det beskrevne fænomen kan identificeres klart i materialet; i denne 

undersøgelse er musikalsk selvfornemmelse identificeret ved en række markører, som er 

fremkommet abduktivt, det vil sige ved en vekselvirkning mellem informanternes udsagn, og ved 

litteraturstudier. 

 Begrebsudbredelse - at et fænomen ikke kun vedrører enkelte tilfælde, men kan iagttages 

forskellige steder i materialet. Jeg beskriver forskellige informanters udsagn omkring deres 

musikoplevelser, som de har oplevet i forskellige livssammenhænge. 

 Begrebssammenhæng - her opererer jeg med intentionalitet som et generativt overbegreb for 

hovedbegrebet musikalsk selvfornemmelse, der udfoldes inden for en fænomenologisk 

forståelsesramme. 

 Begrebskomplettering - det udviklede begreb om musikalsk selvfornemmelse gør ikke krav på at 

være endeligt, og ’musikliggørelsen’ af Sterns begreber er beskrevet for at eksemplificere snarere 

end for at afgrænse begrebernes betydning og indbyrdes relationer. 

 

3.2.3 Fokusgruppeinterview 

Min inspiration til denne undersøgelse er Sven-Erik Holgersens artikel om Sterns kernebegreber som noget 

der kunne bidrage til en fænomenologisk orienteret musikpsykologi (Holgersen S.-E., 2007). Jeg inddrager 

derfor Sterns teori om selvfornemmelse(r) med henblik på at undersøge informanternes oplevelser af 

musikalsk selvfornemmelse, ligesom jeg på baggrund af anden relevant forskning (Damasio, Langer, 

Trehvarten) mener, at Sterns forskning vil kunne bidrage til en fænomenologisk orienteret musikpsykologi. 

Interviewene er hver af fem kvarters varighed, og blev optaget på både video og særskilt lydoptagelse.  

Jeg havde flere overvejelser omkring dette med både at lave en ren lydoptagelse og samtidig en 
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videooptagelse inkl. lyd. Dels ville det sikre mig, hvis en af optagelserne skulle mislykkes. Lydoptagelsen 

ville være af en bedre kvalitet, hvis det var vanskeligt at aflytte videooptagelsen. På den anden side gav 

videooptagelsen mig mulighed for også at iagttage mimik og gestik, ansigtsudtryk og kropssprog. Ved selve 

transskriptionen viste det sig også at være en fordel med video, da jeg ved lydoptagelsen ind imellem 

kunne blive i tvivl om, hvem der sagde hvad, når samtalerne blev intense og hurtige, og informanterne 

snakkede i munden på hinanden. 

Jeg har udarbejdet et såkaldt tragtformet interview - dvs. at jeg indledningsvis stillede åbne spørgsmål der 

indbød til narrative fortællinger, for gradvis at indsnævre mine spørgsmål hen imod musikalsk 

selvfornemmelse, se evt. min interviewguide som er vedlagt som bilag. Jeg spurgte ind til følgende emner 

og begreber: 

Indledende spørgsmål: Prøv at beskrive en musikoplevelse der gjorde et stort indtryk på dig? Hvad er din 

musiksmag? Hvorfor kan du lige netop godt kan lide den slags musik? Hvad bruger I musik til? 

Musikalsk baggrund: Hvad er jeres musikalske baggrund? Er der nogle af jeres forældre der har et aktivt 

forhold til musik? Er der nogen af Jeres søskende der har et aktivt forhold til musik? Kan I huske om I havde 

musikoplevelser i daginstitutionen? Det kan både være aktivt eller blot lytteoplevelsen? Fortæl mig nogle 

eksempler på dette? Hvad gjorde musikken ved jer? Hvad kan I fortælle mig om jeres oplevelse af 

musikundervisningen i skolen? Har i gået i gymnasiet, på HF eller anden uddannelse? I bekræftende tilfælde, 

var der også musikundervisning inkluderet her? Har I modtaget instrumentalundervisning før I startede på 

pædagoguddannelsen? Har I modtaget sangundervisning før I startede på pædagoguddannelsen? Fortæl 

gerne nogle konkrete fortællinger mht. oplevelser med musik/sang-undervisning? 

Konkrete oplevelser af musikdelen på UMD: Hvad har I haft af musikundervisning indtil nu? Hvad syntes I 

om det? Var der noget I ikke brød Jer om? Var der noget I gerne ville have mere af? Hvis I helt selv kunne 

bestemme, hvordan skulle musikundervisningen så være? Hvis I helt selv kunne bestemme, hvor meget 

musikundervisning skulle der så være? Er der en tydelig sammenhæng mellem det I lærer på UMD og det I 

kan bruge det til i pædagogisk praksis? Musikalsk selvfornemmelse: Hvad er musikalsk identitet? Prøv at se 

om I kan blive enige om dette? 

3.2.4 Fokusgruppeinterview som kvalitativ metode 

Jeg vil her redegøre for det særlige ved fokusgruppeinterviews som metode.   

Fokusgruppeinterviews rummer både styrker og svagheder, og det bør altid være problemstillingen der 

afgør metoden. Når jeg oprindeligt valgte fokusgrupper, var det fordi jeg ønskede at undersøge unge 

menneskers udsagn om musikoplevelser, for her igennem at undersøge om det var muligt at tale om 

musikalsk selvfornemmelse. Men det er her vigtigt at pointere, at der er forskel på et gruppeinterview og et 

fokusgruppeinterview, da førstnævnte kan ses som et almindeligt interviews blot med flere deltagere, så er 

sidstnævnte af en anderledes beskaffenhed. Det der kendetegner et fokusgruppeinterview er følgende; 

Intervieweren kaldes for moderator eller facilitator, og holder sig meget i baggrunden, da det er 

interaktionerne mellem interviewpersonerne der er i fokus. Det er moderatorens opgave at holde fast i 

emnet.  Det kan forklares som en forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring 

et emne, som forskeren har bestemt (Halkier, 2008, s. 9). Når jeg valgte fokusgruppeinterview i stedet for 

individuelle interviews, så skyldes det min formodning om, at selve gruppeinteraktionen omkring ret intime 

og personlige oplevelser med musik ville være lettere at få frem, når gruppedeltagerne efterhånden ville 
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blive inspireret af hinandens fortællinger, og således lettere ville kunne komme i tanke om musikoplevelser 

og få lyst til at dele dem i gruppen. Via to semistrukturerede livsverdensinterviews forsøger jeg at forstå 

temaer omkring musik fra den daglige livsverden ud fra informanternes egne perspektiver. 

Formål 

Med Sterns teori om selvfornemmelser ønskede jeg via fokusgruppeinterviews at undersøge, hvad der 

eventuelt karakteriserede informanternes musikalske selvfornemmelse. 

Jeg har undervejs i analysen af fokusgruppeinterviewene brugt Holgersens deltagerstrategier; reception, 

imitation, identifikation og elaboration (Holgersen S.-E. , 2002), samt Nielsens fem aktivitetsformer; 

reproduktion, produktion, perception, interpretation og refleksion (Nielsen F. V., 1998)som en slags matrix 

for analyserne. 

Jeg har endvidere anvendt ”En teori om musik som et mangespektret meningsunivers og om dets 

korrespondens med 'os', vor bevidsthed og Befindlichkeit" (Nielsen F. V., 2007b, s. 64), som endnu et 

teoretisk parameter for analysen. 

Transskription 

Efter hvert interview foretog jeg en transskription af interviewet så nøjagtigt som mulig. Jeg nedskrev alt 

hvad der blev sagt, også små lydudbrud som mhmm, jaaaarrh osv., ligesom jeg også omhyggeligt noterede 

kropssprog så som ’hun slog ud med venstre arm’ eller ’hun lavede en grimasse a la´ ”det er ubehageligt 

det her”.  

Kodning 

Efter transskriptionen valgte jeg at sætte det transskriberede ind i et skema, der så sådan her ud: 

Interviewudskrift Analyse/kodning Kategorisering ift. aktivitetsformer, 
deltagerstrategier, meningslag 

 
Mie: Ja – det var en 
maniodepressiv beboer – 
meget, meget sindssyg – kan 
jeg sige det sådan? – som jeg 
ikke kunne komme i kontakt 
med – hvor vi begyndte at 
komme lidt i kontakt, 
gennem musik. Og det endte 
så med at vi til en 
afskedsreception stod og 
spillede, ham og mig, ham på 
klaver og mig på guitar og 
sang begge to, og - Alle de 
andre beboere kunne ikke li´ 
ham, eller havde svært ved at 
tackle ham, men det endte 
med at de stod og klappede 
og sang med, og han var så 
stolt af det. Det var noget 

 
Succesoplevelse med at bruge 
synge og spille i arbejdet med 
psykisk syge voksne. Især den 
intersubjektive musikalske 
samhandling mellem en beboer 
og de andre beboere. 
"Publikum" synger med og 
klapper – Den maniodepressive 
mand oplevede anerkendelse 
og intersubjektivitet med Mie 
og de andre beboere, og dette 
var formentlig hovedårsagen til 
at det blev en succesoplevelse. 
Mie har oplevet at … hvor vi 
begyndte at komme lidt i 
kontakt, gennem musik… 
musikken åbnede op for en 
mulighed for en mulighed for 

 
Aktivitetsform/erkendelsesfunktioner: 
reproduktion/perception 
Mie og den maniodepressive mand 
reproducerer, men for at kunne spille 
sammen, må der også være 
perception indblandet. "Publikum" 
synger med og klapper – altså 
reproducerer de også. Måske nogen 
af dem nøjes med at lytte? I så fald er 
der tale om perception. 
 
Deltagerstrategier: 
Imitation og identifikation i 
forgrunden. 
 
Meningslag: 
Akustiske, kropslige, emotionelle og 
måske også ’åndelige’ lag.  
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som der blev snakket om i 
meget lang tid bagefter, og 
stadig gør.  Så det var 
positivt både for ham og for 
mig, vil jeg så sige, som ny 
studerende i min sidste 
praktik, ik´? 
 
Gitte: Ja – en stærk 
oplevelse… 
 
Mie: Ja, det tror jeg nok er 
noget af det stærkeste jeg pt 
kan fortælle. 

kommunikation/interaktion. 
                   Stærk musikoplevelse 
                    Selv-sammenhæng 
  
 
Mie havde en klar intention 
med at lave en performance 
sammen med denne beboer. 
              Selv-handlen med musik 
     
 
 

 
 
 
 
 

 

(Denne skematiske opsætning og 1.  kategorisering og kodning er vedlagt afhandlingen på SD 

hukommelseskort) 

Jeg lavede først kategoriseringen i forhold til aktivitetsformer/erkendelsesfunktioner i den 3. kolonne. 

Der næst gennemlæste jeg interviewet igen, og efterhånden blev det muligt at finde nogle mere 

overordnede temaer, som jeg skrev ind i analysefeltet (2. kolonne), efterhånden som de fremkom.  

Her efter inddrog jeg Sterns begreber; det nonverbale selv, det intersubjektive selv, det verbale selv og det 

narrative selv - som jeg omformulerede til musikalske termer, nemlig: det primære musikalske selv, det 

intersubjektive musikalske selv, det kommunikalske selv og det narrative musikalske selv. Disse begreber 

brugte jeg til den videre analyse. 

 

Stern beskriver ofte sine kernebegreber med reference til musikoplevelser eller musikalsk samspil, og han 

bruger også musikalske termer som fx sang, melodi, crescendo, decrescendo og staccato som metaforer for 

emotioner og andre fænomener der ikke direkte kan siges at være musikalske (Stern, 2000, 2004, 2010). 

Stern bruger også eksempler fra musikterapi, når han skal forklare vitalitetformernes rolle i 

intersubjektiviteten, hvor han bl.a. gennemgår Tony Wigrams (Wigram, 2004) beskrivelse af det han kalder 

for ”grundlæggende terapeutiske metoder” i improvisationsbaseret musikterapi (Stern D. , 2010, s. 153 -

155). Dette sammenholdt med Sven-Erik Holgersens Stern-gennemgang af og ’musik-oversættelse’ af nogle 

af Sterns kernebegreber med henblik på at bruge Sterns kernebegreber som et bidrag til en 

fænomenologisk orienteret musikpsykologi, har inspireret mig til at ’musik-oversætte’ nogle af Sterns 

begreber. Følgende temaer fremkom efterhånden under kodningen: 

 Tidlige musikoplevelser 

 Stærke musikoplevelser 

 Musikpræferencer 

 Selv-handlen med musik 

 Selv-sammenhæng; meningsfulde musikalske oplevelser 

 Selv-historie 
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At det blev lige netop disse markører skyldes først og fremmest, at det var disse træk der kom til syne ved 

gennemlæsning og kodning af transskriptionen, og først efterfølgende har det slået mig, at det stemmer 

meget fint overens med dels Even Ruuds forskning gennem mange år i musik og identitet (Ruud E. , 2013), 

og dels Alf Gabrielssons undersøgelser af stærke musikoplevelser (Gabrielsson, 2013 [2008]). 

Jeg vil i det følgende gennemgå min analyse af 4 forskellige eksempler fra det første fokusgruppeinterview. 

Analyse-eksempel-1: Erindring om spontansang: 

"Katja: Ja, det var fordi jeg kunne ikke li´ løg.  Ja, så sang jeg en sang om hvor meget jeg hadede løg" 

At synge en spontansang er (som regel) en blanding af reproduktion og produktion.  

Katja har som lille (formodentlig) en involvering og følelse af indhold og mening ved at digte denne "Jeg-

hader-løg-sang" - Emotionelle aspekter. 

Alle seks markører kommer i spil i dette eksempel: 

Der er tale om en tidlig musikoplevelser der er sandsynligvis også tale om en stærk musikoplevelser da hun 

ellers næppe ville kunne huske den. Hvis hun digter teksten over en kendt melodi, kan denne melodi siges 

at være med i hendes musikpræferencer. Selv-handlen med musik: hun digter og synger en spontansag; 

selv-sammenhæng: meningsfulde musikalske oplevelser; det er i situationen meget meningsfuldt for Katja 

at digte denne sagn, da hun får givet udtryk for hendes afsky over for løg, og derved måske undgår at skulle 

spise løg, selv-historie; fortællingen er et lille stykke ”Katja, som lille-historie”. 

Hun sætter (i det øjeblik hun fortæller om det til os andre) ord på nogle musikalske oplevelser – Det 

kommunikalske selv, og hun fortæller sin egen historie gennem musikalske oplevelser – det narrative 

musikalske selv.  

Analyseeksempel-2: Ulykkelig kærlighed erindret i forhold til bestemt musik: 

Layla fortæller om en ulykkelig kærlighedsoplevelse hun havde som ganske ung: "og så lå jeg bare, og hver 

eneste gang den der sang kom tudbrølede jeg bare, jeg var simpelthen så ked af det". 

Der er her tale om perception, da det er radioen hun hentyder til. 

Af indholdsaspekter kan her ses kropslige (voldsom gråd) og emotionelle – hun er meget ked af det, vel 

nærmest i sorg. 

Med hensyn til de seks markører, så må der her være tale om en musikoplevelse som på grund af 

kærestesorg bliver til en stærk oplevelse. Det er formodentlig en musikpræference der har sat sig fast i 

hende på livstid. Selv-sammenhæng: en bestemt melodi fra radioen bliver forbundet med ulykkelig 

kærlighed og bliver herved også til en del af Laylas selv-historie. 

Det er muligt at den primære musikalske selvfornemmelse er i spil ved lyden af den voldsomme gråd. 

Også det intersubjektive musikalske selv er i spil ved at hun forbinder en bestemt "sang fra radioen" med 

en bestemt fyr. 

Det kommunikalske selv og det narrative musikalske selv er i spil fordi hun henholdsvis sætter ord på 

musikalske oplevelser og hun fortæller sin egen historie via en musikalsk oplevelse. 

Analyseeksempel-3: Succesoplevelse med musikalsk samhandling: 

Mie fortæller: "– det var en maniodepressiv beboer – meget, meget sindssyg – kan jeg sige det sådan? – 
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som jeg ikke kunne komme i kontakt med – hvor vi begyndte at komme lidt i kontakt, gennem musik. Og det 

endte så med at vi til en afskedsreception stod og spillede, ham og mig, ham på klaver og mig på guitar og 

sang begge to, og - alle de andre beboere kunne ikke li´ ham, eller havde svært ved at tackle ham, men det 

endte med at de stod og klappede og sang med, og han var så stolt af det." 

Her er tale om både reproduktion og perception fordi, for at kunne spille sammen, må der også lyttes. 

Publikum synger og klapper med – altså reproducerer. Det er muligt at nogen af dem nøjes med at lytte 

(perception).  

Der er tale om en stærk musikoplevelse, da Mie, efter at have fortalt om oplevelsen siger ” Ja, det tror jeg 

nok er noget af det stærkeste jeg pt kan fortælle”. Det vides ikke, hvad det er for en sang de spiller og 

synger, men den må være en del af Mies musikpræferencer. Der er også tale om selv-handlen med musik 

og med selv-sammenhæng: da det opleves som meget meningsfuldt, at den maniodepressive beboer får en 

succesoplevelse. Der er også tale om selv-historie, da Mie via denne fortælling udtrykker noget omkring sin 

egen livshistorie med musik. 

"Publikum" synger med og klapper – den maniodepressive mand oplevede anerkendelse og musikalsk 

intersubjektivitet med Mie og de andre beboere, og dette var formentlig hovedårsagen til at det blev en 

succesoplevelse. Mie har oplevet at […]vi begyndte at komme lidt i kontakt, gennem musik […]musikken 

åbnede op for en mulighed for kommunikation/interaktion, altså det intersubjektive musikalske selv og det 

kommunikalske selv. 

Analyseeksempel-4: At gå i et med musikken – en æstetisk oplevelse: 

Direkte adspurgt om hvad musikalsk identitet er for Mie, svarer hun med et (lyd)billede, simpelthen ved at 

begynde at synge: "You got a Friend". Det er når hun sidder og synger og spiller en bestemt sang, som 

betyder meget for hende. Der er her tale om reproduktion.  

Jeg må formode at lige netop denne sang/melodi betyder noget særligt for Mie, og at den derfor 

frembringer oplevelsen af en stærk musikoplevelse. ”You got a Friend” er en del af Mies musikpræferencer, 

og da hun ikke nøjes med at lytte til denne sang, men selv synger/spiller den er der tale om selv-handlen 

med musik. Der er også tale om både selv-sammenhæng og selv-historie, da det tydeligvis giver mening for 

Mie at synge denne sang, hun siger ligefrem at der opstår en følelse af at være sig selv ved at synge denne 

sang.> 

Hun fortæller at "så føler jeg at jeg er den jeg gerne vil være" – altså en æstetisk oplevelse hvor hun er 100 

procent tilstede i ’det nuværende øjeblik’. Her kan både være tale om det primære, det intersubjektive, det 

kommunikalske og det narrative musikalske selv. 

3.3 Diskussion 
I alle fire analyseeksempler er det tydeligt, at de erindringer der fremkommer alle har gjort et stærkt 

følelsesmæssigt indtryk på informanterne. Måske er det ligefrem sådan, at vi kun erindrer noget i tilfælde 

af, at det har gjort følelsesmæssigt indtryk? På den anden side har vi vel altid vores følelser med os, så vi 

kan vel aldrig have oplevelser helt uden at vores følelser er involveret? Stern forsøgte at adskille 

oplevelsesfænomener af ikke-affektiv karakter med begrebet vitalitetskontur (Stern D. , 2000), men dette 

forlod han igen, og i sit senere forfatterskab bruger han ikke længere dette begreb. I 2004 udforsker han 



Hvorfor musik i dagtilbuddet?  Speciale, Gitte Kampp, IUP, sommer 2015 Side 66 

 

”Det nuværende øjeblik”, hvor dets struktur beskrives ved hjælp af vitalitetsaffekter og temporale 

konturer, og dette understøtter at enhver levet situation grundlæggende er forbundet med affektivitet, og 

denne opfattelse syntes at være et fast holdepunkt videre frem i Sterns forskning. I 1980´erne var Sterns 

udgangspunkt en kombination af klinisk og beskrivende psykologi, men i hans senere arbejder, og især i Det 

nuværende øjeblik fra 2004, er det interessant at se, hvordan hans udvikling af begrebet intersubjektivitet 

trækker på fænomenologi, hvor han bl.a. har referencer til Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty, Sheets 

Johnstone og Zahavi. Ja, Stern hævder ligefrem, at forestillingen om rent intrapsykiske fænomener er 

uholdbar, da vores mentale liv skabes i fællesskab (Stern D. , 2004b, s. 93). Derfor er det relevant at se 

nærmere på forståelsen af subjektet, forholdet mellem subjekt og omverden og intersubjektivitet. 

Op gennem det 20. århundrede er forholdet mellem subjekt og omverden blevet anskuet gennem to 

filosofiske hovedstrømninger, ”den kropslige vending” og ”den sproglige vending”.  Holgersen har 

illustreret disse to forskellige forståelser af subjektet således:

 

                          Figur 7: To forskellige forståelser af subjektet (Holgersen S.-E., 2007, s. 34) 

Fænomenologisk perspektiv:  Socialkonstruktivistisk perspektiv: 

Ontologisk udgangspunkt -   Epistemologisk udgangspunkt - 

Subjektet er transcendent  Subjektet er decentreret 

”Den kropslige vending forbindes med fænomenologi og hermeneutik, der beskriver, hvordan kropssubjektet 

bliver til (konstitueres) gennem sin forviklethed med verden – mens den sproglige vending forbindes med 

socialkonstruktivisme og diskursanalyse, der forstår relationen mellem subjekt og omverden som sprogligt 

konstrueret”8 (Holgersen S.-E. , 2006, s. 34). 

Jeg tager netop udgangspunkt i den kropslige vending, og prøver at undersøge musikalsk intersubjektivitet 

nærmere. 

I analyseeksempel nr. 3, hvor Mie spiller sammen med en ”maniodepressiv beboer” opstår musikalsk 

intersubjektivitet mellem beboeren, Mie, de andre beboere og det tilstedeværende personale. "Publikum" 

synger med og klapper – den maniodepressive mand oplevede anerkendelse og musikalsk intersubjektivitet 

med Mie og de andre beboere, og dette var formentlig hovedårsagen til at det blev en succesoplevelse. Når 

Stern skriver om intersubjektivitet gør han en del ud af den intersubjektive matrix som en forudsætning for, 

at intersubjektivitet overhovedet kan opstå.  

                                                           
8 Det er mine understregninger, da det jeg har understreget, stod i kursiv. 
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3.3.1 Den intersubjektive matrix 

er kendetegnet ved: 

- At man kan aflæse et andet subjekts intentioner 

- Resonans med en andens emotion 

- At kunne tage del i, hvad et andet subjekt oplever 

- Evnen til at forholde sig til virtuelle andre 

- Fastholdelse af en observeret handling 

Den intersubjektive matrix kan forklares med, at det er muligt at forstå /føle hinanden på et dybere plan, og 

den gør intersubjektiv kontakt som ”jeg ved, at du ved, at jeg ved” eller ”jeg føler, at du føler, at jeg føler” 

mulig. Den intersubjektive matrix er en betingelse for menneskelighed og vi er forberedt til at indtræde i 

den. Stern definerer den intersubjektive matrix på følgende måde: […] ”en vedvarende fælles kreativ dialog 

med andre sind ” (Stern, 2004). Den intersubjektive matrix har som forudsætning den dynamiske pentade. 

Fem teoretisk forskellige hændelser; bevægelse, tid, kraft, rum og intention/retningsbestemthed, vil samlet 

give anledning til oplevelse af vitalitet. ”Som en global helhed, som en gestalt, skaber disse fem 

komponenter en ”fundamental dynamisk pentade”” (Stern D. , 2010, s. 11). Stern dokumenterer9 den 

intersubjektive matrix ud fra forskellige videnskaber som fx neurovidenskab, udviklingspsykologisk samt 

klinisk dokumentation.  

                                                   

                                                           Den dynamiske pentade      

 Bevægelse 

                                                                

 

                                          Tid Kraft 

                                                 

 

                                                         Rum                          Intention/retningsbestemthed 

         Figur 8: Den dynamiske pentade 

Neurovidenskabelig dokumentation – her angiver Stern bl.a. opdagelsen af spejlneuroner, som på mange 

måder kan forklare, hvorfor vi er i stand til at "læse hinanden" så godt. Spejlneuroner har således stor 

betydning for intersubjektivitet. Spejlneuroner er særligt følsomme for målrettede handlinger, og dette 

kunne styrke opfattelsen af, at vi har en tilbøjelighed til at opfatte verden intentionelt, og aflæsningen af 

andres intentioner er afgørende for intersubjektivitet. Men den dyadiske koordination må have visse 

mekanismer til rådighed. Og her peger Stern på opdagelsen af adaptive oscillatorer som fungerer som en 

slags ure i vores krop. Disse indre ure afpasser deres fyringshastighed så den passer til tempoet i den 

                                                           
9 Om end han ikke mener at han kan dokumentere den udtømmende, men blot forsøger at understøtter begrebet. 
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indgående stimulation. Hvis en person rækker en tallerken til en anden person, så indstilles de adaptive 

oscillatorer ”således så at de øjeblikkeligt synkroniserer deres egen neurale fyringshastighed med det 

indgående signals periodicitet” (Stern D. N., 2004b, s. 96). 

Udviklingspsykologisk: umiddelbart efter fødslen kan der ses tidlige former for intersubjektivitet og Stern 

henviser til tre parallelle tilgange til tidlig intersubjektivitet. 

1. Trevarthen har især undersøgt timingens betydning for intersubjektivitet, og hermed fundet frem til en 

form for primær intersubjektivitet. 

2. Meltzoff & Moore som fik øje på tidlig imitation som en anden vigtig indgangsvinkel til intersubjektivitet 

basseret på tværmodal overføring af form og timing. 

3. Stern og hans kolleger har været mere interesseret i en tredje vej, nemlig hvordan den dynamiske 

pentade lader spædbarnet og moderen få kendskab til deres indre følelsestilstande. Her er det affektiv 

afstemning som en form for selektiv og tværmodal imitation, der er […] ”vejen til deling af indre 

følelsestilstande i modsætning til nøjagtig imitation som vejen til deling af ydre adfærd” (Stern D. N., 2004b, 

s. 100). 

Jeg vender nu tilbage til analyseeksempel-3: Succesoplevelse med musikalsk samhandling. 

Mie har gennem længere tid arbejdet med en ældre beboer der beskrives som værende maniodepressiv, 

og med Mies egne ord – nærmest sindssyg – og meget svær at være sammen med. Han er sådan en de 

andre beboere helst undgår. Mies fortælling kan måske betegnes som en slags vendepunktsfortælling, hvor 

denne mand, måske for første gang i meget lang tid, oplever samhørringhed/intersubjektivitet via 

musikalsk samspil? Måske har han levet nærmest uden for den intersubjektive matrix? Det musikalske 

samspil har igangsat et fælles æstetisk udtryk via musikalsk samspil, og derved igangsat den dynamiske 

pentade (bevægelse, tid, kraft, rum, intention), som en nødvendighed for det musikalske sammenspil og 

som en nødvendighed for det menneskelige? "To sind skaber intersubjektivitet. Men intersubjektiviteten 

former i lige så høj grad de to sind".  (Stern, 2004). 

Mine fokusgruppeinterviews havde fokus på unge menneskers musikoplevelser og på spørgsmålet om 

tilstedeværelsen af musikalsk selvfornemmelse.  

Musikalsk selvfornemmelse kan opleves som noget den enkelte har helt for sig selv som er helt unikt, altså 

noget meget privat, og samtidig er musikalsk selvfornemmelse utænkelig uden musikalsk Intersubjektivitet 

da musikoplevelser er uløseligt forbundet med kropslig væren i verden. Selvfornemmelse er de måder, 

hvorpå selvet kommer til syne for bevidstheden, og de udvikles livet igennem. Selvfornemmelser er 

karakteriseret ved oplevelsen af: 

Kerneselv – selv-handlen, selv-sammenhæng, selv-kontinuitet og selv-historie 

Selv som rettethed – at være rettet mod og af noget som meningsfuldt 

Intersubjektivt selv – at være i kontakt med og blive forstået af andre subjekter 

Hvis man oversætter ovenstående til musikalske termer, kan man sige, at vores musikalske 

selvfornemmelse bl.a. dannes af: 

Selv-handlen kan f.eks. være at synge, spille eller bevæge sig til musik, dvs. at handle musikalsk og at opleve 

sig selv som centrum for disse handlinger. I en dagtilbudskontekst kan det fx også ud over det førnævnte 
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handle om dirigentleg, altså at lade et barn stå i midten af en rundkreds og med sin krop vise, om de andre 

deltagere skal spille/synge svagt, kraftigt eller alt der imellem.  

Selv-sammenhæng er den subjektive oplevelse af, at musikalske forløb (musikalske øjeblikke) skaber 

sammenhæng.  

Selv-affektivitet er at opleve, herunder genkende, forskellige kvaliteter af følelser, der er relateret til en 

musikoplevelse eller musikalsk erfaring.  

Selv-historie er at kunne huske og genkalde sig musikalske erfaringer. Musikalsk mening er forbundet med 

steder, situationer eller kontekster Derfor er musik et stærkt medie til at skabe selv-historisk 

sammenhæng. Stærke musikoplevelser kan få øjeblikke til at stå lysende klart i erindringen (Holgersen S.-E., 

2007). 

I analysen og fortolkningen af, hvad det er der konstituerer de studerendes musikalske selvfornemmelse, 

har det givet mening at omskrive Stern begreber omkring selvfornemmelser til musikalske termer, og også 

Holgersen har inspireret mig til at kombinere aktivitetsformer og indholdsaspekter, da […] 

erkendelsesfunktioner10 og indholdsaspekter gensidigt konstituerer deltagelse-i-musikalske-aktiviteter" 

(Holgersen S.-E. , 2002, s. 141). 

Det musikalske selv 

Det musikalske selv ud fra forskellige krydsninger af meningslag og aktivitetsformer/erkendelsesfunktioner. 

Aktivitetsformer/erkendelsesformer Indholdsaspekter Musikalsk tolkning af Sterns 
begreber 

Perception 
 

Kropslige Det primære musikalske selv 

Reproduktion Akustiske og strukturelle Det intersubjektive musikalske 
selv 

Produktion og interpretation Spænding, det emotionelle Det kommunikalske selv 

Refleksion 
 

Åndelige, eksistentielle, sociale Det narrative musikalske selv 

              Figur 9: Det musikalske selv krydset med indholdsaspekter og aktivitetsformer 

Ovenstående forsøg på en opstilling af begreber skal hverken forstås hierarkisk eller lineært. Begreberne 

kan blandes "hulter til bulter", og flere fra samme kategori kan forekomme samtidig, eller træde i 

henholdsvis forgrunden eller baggrunden. 

Jeg forsøger ligeledes at omskrive hver af Sterns fire selvfornemmelser til musikalske termer på følgende 

måde: 

Det primære musikalske selv eller det proto-musikalske selv – er en uddybning af det før-musikalske; at 

opleve lyde som toner og rytmer i tid og rum – prosodi – som også indeholder en masse oplevelser af 

musikalske virkemidler. Forskellige tonehøjder, glissader, dynamik, fast puls, rubato, crescendo, 

decrescendo, agogik m.m.  

                                                           
10 Aktivtetsformer, erkendelsesformer og erkendelsesfunktioner betyder det samme. 
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Det intersubjektive musikalske selv – er forbundet med at føle sig knyttet til andre gennem 

musikoplevelse, herunder musikalske aktiviteter. I analyseeksempel-2: Ulykkelig kærlighed erindret i 

forhold til bestemt musik – forbinder Layla en bestemt sang/melodi med erindringen om en bestemt fyr 

hun en gang var kæreste med. Samtidig kan den voldsomme gråd som denne melodi/fyr udløser formodes 

at involvere det primære musikalske selv. 

Det kommunikalske selv – er forbundet med at sætte ord på musikalske oplevelser. Under begge 

fokusgruppeinterviews, men i sær det første, bliver der hele tiden talt om tidligere oplevelser med musik, 

så man kan vel egentlig sige at det kommunikalske selv er meget i forgrunden.11 

Det narrative musikalske selv – er forbundet med at kende eller genkende eller evt. fortælle sin egen 

historie gennem musikalske oplevelser. I analyse-eksempel-1: Erindring om spontansang fortæller Katja om 

en ”Løg-spontan-sang” som er en lille fortælling om, hvor meget hun hadede løg som barn, og hvordan hun 

prøvede at undgå at skulle spise løg, altså det narrative musikalske selv. Det kan illustreres således: 

 

Daniel Sterns 4 selvfornemmelser, med tilføjelse af ’musikalsk selv’ som kategori under ’Det nonverbale selv': 

 

 

              

                  Figur 10: Det musikalsk selv som kategori under ’Det nonverbale selv' 

                                                           
11 Begrebet stammer fra Ulla Holcks ph.d. afhandling (Holck, 2002). 

4. Det 
narrative 
selv (selver)

3. Det 
verbale selv

2. Det 
intersubjektive 
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emergent selv, 

kerne-selv, kerne-
selv-sammen med 

en anden og 
musikalsk selv
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Musikalsk tolkning af Sterns begreber om selvfornemmelser samt en fjerde underkategori under 

'Det nonverbale selv' – et musikalsk selv. 

Det narrative selv (selver) 
 
 

Det narrative musikalske selv - forbundet med at 
kende eller genkende eller evt. fortælle sin egen 
historie gennem musikalske oplevelser. 

Det verbale selv 
 
 

Det kommunikalske selv - forbundet med at sætte 
ord på musikalske oplevelser  

Det intersubjektive selv 
 
 

Det intersubjektive musikalske selv – forbundet 
med at føle sig knyttet til andre gennem 
musikoplevelse, herunder musikalske aktiviteter 

Det nonverbale selv 
Et emergent selv, et kerneselv, et kerne-
selv-sammen-med-en-anden samt et 
musikalsk selv 

Det primære musikalske selv eller det proto-
musikalske selv – forbundet med det før-
musikalske 

 
                                       Figur 11: Musikalsk tolkning af Sterns selvfornemmelsesbegreber 

 

Er musikalitet nødvendig for menneskets udvikling? I bekræftende tilfælde må man så antage, at 

musikalsk selvfornemmelse udgør et selvstændigt udviklingsdomæne i lighed med andre 

førsproglige selvfornemmelser og jeg har derfor forsøgsvis placeret 'musikalsk selv' som en 

underkategori under det nonverbale selv. 

Musikpædagogikken har søgt at finde en central begrundelse i den æstetiske dimension i den 

menneskelige udfoldelse, og som Frede V. Nielsen skriver, så er […]”et grundlæggende forhold ved 

mennesket er dets sansende og skabendende virksomhed (…) Springet fra denne konstatering til at 

se kunstnerisk skaben og dens resultat, kunstneriske udtryk eller kunstværker (hvis bestemmelse det 

er at blive sanset), som basale livsytringer og som udtryk for noget grundmenneskeligt er ikke langt” 

(Nielsen F. V., 1998, s. 46-47). 

Hvis musik er noget grundmenneskeligt må det også være muligt at tale om musikalsk 

selvfornemmelse. 

 

3.3.2 Musikalsk selvfornemmelse 

Hvad karakteriserer de studerendes musikalske selvfornemmelse? 

Ved brug af Sterns forskning og terminologi, teorier udviklet af henholdsvis Frede V. Nielsen og 

Sven-Erik Holgersen samt egen empirisk undersøgelse af, hvad det er der konstituerer musikalsk 

selvfornemmelse, er jeg kommet frem til, at det der karakteriserer de studerendes musikalske 

selvfornemmelse primært er; selvhandlen, selv-affektivitet, intersubjektivitet og narrativitet.  

I min musikalske tolkning af Sterns selvfornemmelser, fandt jeg det logisk at oversætte dem til 

'musik-terminologier', da det umiddelbart har givet mening at analyse ud fra dem: Det primære 
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musikalske selv, det intersubjektive musikalske selv, det kommunikerende musikalske selv og det 

narrative musikalske selv. 

På baggrund af Sven-Erik Holgersens gennemgang af Sterns terminologi (Holgersen S.-E., 2007), og 

Sterns egen brug af musikalske begreber, samt hans forskning i relationsdannelse samt de 

dynamiske vitalitetsformer og nuværende øjeblikke (Stern, 2000, 2004, 2010), samt resultaterne af 

min analyse af to fokusgruppeinterview argumenterer jeg for et selvstændigt musikalsk selv som 

underkategori under Det nonverbale selv.  

Af fokusgruppeinterviewene fremkom følgende invariante træk: 

Tidlige musikoplevelser, stærke musikoplevelser, musikpræferencer, selv-handlen med musik, selv-

sammenhæng/meningsfulde musikalske oplevelser, selv-historie via erindring om musik. 

Der er mange invariante træk ved musikalsk selvfornemmelse som hænger tæt sammen. Musik 

som meningsbærende fænomen kan ikke sammenlignes med noget andet. De musikalske 

selvfornemmelser er karakteriseret ved oplevelsen af: selv-handlen med lyd, musikalsk 

intersubjektivitet, det kommunikalske og oplevelsen af sammenhæng via det narrativt musikalske. 

       
 

                                              Daniel Sterns 4 selvfornemmelser overført på musik: 
 

 

 

 

                                                   Figur 12: Daniel Sterns 4 selvfornemmelser overført på musik 

4. Et narrativt 
musikalsk selv 
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1. Det musikalske 
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 Musikalske Selvfornemmelser er karakteriseret ved oplevelsen af: 

o Det musikalske selv opleves som musikalsk selv-handlen, selv-sammenhæng, 

selvkontinuitet  

o Det intersubjektive musikalske selv opleves som at være i kontakt med og blive forstået af 

andre via musikalsk sammenspil 

o Det kommunikalske selv opleves som dét at dele noget/kommunikere via musik 

o Det narrative musikalsk selv opleves som at skabe struktur, sammenhæng og mening via 

musikalske oplevelser 

 

3.4 Sammenfatning 
Jeg indledte dette kapitel med at gennemgå tre forskellige musiksyn: det antropologiske, det 

æstetiske og det fænomenologiske musiksyn, hvor sidstnævnte munder ud i Frede V. Nielsen Musik 

som et mangespektret meningsunivers, hvor en vigtig fænomenologisk pointe er, at hele dette 

objekt med de forskellige meningsdimensioner hører sammen, fordi de høres sammen. Her er tale 

om en særlig art af objekt-subjekt relation. Objektet er dels noget i sig selv – selvspejlende – inden 

for sin egen struktur og har samtidig en flertydighed af oplevelsesmuligheder som mangespektret 

meningsunivers, og disse momenter korresponderer med nogle grundkarakteristika i den oplevede 

persons bevidsthed. Af dette følger, at subjektet også træder i relation til visse sider af sig selv, og 

dette møde mellem musik og menneske kan  

Så gennemgik jeg identitetsbegrebet, som kan karakteriseres ved at man er den samme over tid og 

man er forskellig fra andre. Begrebet er ikke ret gammelt, og jeg så på det fra to perspektiver 

nemlig det sociologiske og det psykologiske. Netop i det såkaldt senmoderne, hvor de 

samfundsmæssige betingelser er både flydende og uoverskuelige, er der brug for et identitetsfokus, 

og Illeris har udviklet en meget brugbar identitetsmodel, med et kerneselv, et personlighedslag og 

et præferencelag. 

Dernæst så jeg på forholdet mellem identitetsforestillingen versus selvdannelse, og endte op med, 

at disse to begreber kan komplementere hinanden. 

Sterns udviklingsteori om selvfornemmelser samt nogle af hans grundbegreber blev undersøgt med 

særligt fokus på den intersubjektive matrix som forudsætter vitalitetsformer som er en emergent 

gestalt, nemlig det Stern kalder for den dynamiske pentade. 

Jeg gennemgik det metodiske omkring mine fokusgruppeinterviews samt analysen af dem, og kom 

frem til, at det gav mening at nuancere Sterns selvfornemmelsesbegreber til musikalske termer, 

samt differentiere ’Det nonverbale selv’ med endnu en kategori, nemlig ’det primære musikalske 

selv’. 
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3.5 Delkonklusion – musik og identitet 
I kapitel 3 har jeg behandlet følgende emner: 

Musik, herunder forskellige musiksyn (3.1.1), Identitetsbegrebet, historisk, sociologisk og psykologisk 

(3.1.2), Selvdannelsesbegrebet (3.1.3), Forholdet mellem identitet versus selvdannelse (3.1.4), Sterns 

udviklingsteori (3.1.5), Interviews (3.2.1), Det fænomenologiske forskningsinterview i praksis (3.2.2), 

Interview som kvalitativ metode (3.2.4), Fokusgruppeinterview som kvalitativ metode (3.2.5), 

Diskussionsafsnit og fokus på den intersubjektive matrix (3.3.1) samt Musikalsk selvfornemmelse (3.3.2). 

Min tredje delkonklusion kommer hermed til at lyde således: 

I dette kapitel har jeg undersøgt den del af hovedproblemformuleringen der har med musik og identitet at 

gøre. Jeg har gennemgået forskellige musiksyn: det antropologiske, det æstetiske og det fænomenologiske.  

Jeg har undersøgt identitetsbegrebet historisk, sociologisk og psykologisk og ligeledes gennemgået Knud 

Illeris ´identitetsmodel’, som opererer med et kerneselv, et personlighedslag og et præferencelag. Dette 

har jeg gjort med henblik på at få et operationaliserbart identitetsbegreb i forhold til det fænomenologiske 

musiksyn, da jeg ønskede at se på relationen mellem musik og identitet. Jeg undersøgte forholdet mellem 

identitetsforestillingen versus selvdannelse, og fandt frem til, at de kan komplementere hinanden. 

Jeg har ligeledes gennemgået Sterns forskning omkring intersubjektivitet, vitalitetsformer, den dynamiske 

pentade samt den intersubjektive matrix. I kapitlets indledning havde jeg en delproblemstilling der havde 

fokus på forholdet mellem musik og identitet, og den kan jeg nu svare på med følgende: 

Det giver mening at nuancere Sterns selvfornemmelsesbegreber til musikalske termer; Det musikalske selv, 

Det intersubjektive musikalske selv, Det kommunikalske selv og Det narrative musikalsk selv. Det er 

ligeledes muligt at differentiere ’Det nonverbale selv’ med endnu en kategori, nemlig ’det primære 

musikalske selv’. 

Musikoplevelsen kan påvirke individet på mange måder, og sandsynligvis også påvirke individets 

kerneidentitet. 

Med hensyn til min problemformulerings spørgsmål om Hvordan musik i dagtilbudspædagogikken kan 

understøtte barnets identitetsdannelse, kan jeg foreløbig på baggrund af mine undersøgelser i kapitel 2 og 3 

fremføre, at netop mangfoldige former for musikaktiviteter, herunder reproduktive, produktive, 

perceptive, refleksive og interpretative aktivtetsformer, kan bruges til at understøtte barnets 

identitetsdannelse.  

I dette kapitel havde jeg fokus på kunst som en uddifferentieret praksisform, der sammen med de andre 

praksisformer beskriver den menneskelige humanitet. Benner taler om at vi transcenderer nutiden 

igennem æstetiske udtryk. Vi har gennem den æstetiske praksis mulighed for at opleve og give udtryk for, 

at vi er skabende tilstede i verden.  

I næste kapitel vil to af de seks praksisformer, nemlig det pædagogiske samt det æstetiske aspekt blive 

behandlet.  Det æstetiske aspekt – musikken – vil blive bragt sammen med det pædagogiske aspekt. Det 

pædagogiske er ifølge Benner med-konstitutivt for mennesket og handler om at drage omsorg for den 

næste generation. I det senmoderne er denne praksis uddifferentieret til pædagogiske institutioner som 

bl.a. skoler og dagtilbud. Pædagogik og æstetik samt forholdet mellem disse to begreber vil blive undersøgt 

i næste kapitel. 
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KAPITEL IV 

Det pædagogiske aspekt - Æstetiske læreprocesser 
Jeg vil indlede dette kapitel, ved at gå tilbage til mit udgangspunkt i afsnit 1.4.1, nemlig Dietrich Benners 

dannelsesteori, hvor seks praksisformer netop menes at være konstitutive for mennesket, og hvor 

pædagogik og æstetik er to af de seks praksisformer. Praksis forstås (i prakseologien) som en nødvendig 

handlen, der knytter an til menneskets imperfekthed. Med overgangen fra det før-moderne til det moderne 

bliver praksisfelterne i stigende grad komplekse, hvad der medfører et behov for en teoretiseret, 

professionaliseret og institutionaliseret tilgang. Netop her opstår spændingen mellem teori og praksis og 

især mellem på den ene side en forståelse af praksis som en menneskelig handlingsform og på den anden 

side en teoretisk og professionaliseret udlægning af praksis. I dette forhold ligger en særlig form for 

pædagogisk professionalitet, der ikke ophæver spændingen mellem teori og praksis, men gør den til selve 

grundlaget. 

Kunstnerisk praksis er en selvstændig menneskelig praksisform, hvor mennesket ifølge Benner 

transcenderer sin eksistens gennem kunstneriske processer, og derfor er netop det æstetiske område 

essentielt for mennesket. 

Pædagogisk praksis er ligeledes en selvstændig menneskelig praksisform, da vi drager omsorg for den 

opvoksende generation, og i det senmoderne er pædagogik og æstetik uddifferentierede praksisformer, og 

netop i dagtilbuddet kommer disse to praksisformer i forgrunden. 

Jeg vil derfor i dette kapitel have særligt fokus på pædagogik og æstetik. Det fordrer at jeg først forholder 

mig til almen pædagogik, her under dannelsesperspektivet og læringsbegrebet, for til sidst at koble det til 

æstetikbegrebet. 

 

4.1Teori 
Under dette teoriafsnit vil jeg forholde mig til følgende begreber: Almen pædagogik, dannelse, læring og 

æstetiske læreprocesser.  

Kapitel 2 og 3 har bidraget til hovedproblemstillingen ved at undersøge, hvad den neoliberale diskurs 

medfører for pædagogprofessionsidentiteten, og hvad det har af betydning for det æstetiske område, 

herunder musik i dagtilbuddene. Også barnets perspektiv er inddraget, og har kunnet give et fingerpeg med 

hensyn til, hvad børn oplever som værende meningsfuldt i institutionshverdagen. Kapitel 3 har bidraget til 

hovedproblemformuleringen ved at sætte fokus på musik og identitet og det psykologiske aspekt. Ligeledes 

har fokusgruppeinterviews vist, hvordan musikalsk selvfornemmelse er en del af vores identitetsdannelse. 

Men hvordan skal musiklivet i dagtilbuddet udformes, hvis det skal give barnet rum for identitetsdannelse? 

Det er netop dette spørgsmål fra min hovedproblemformulering jeg vil behandle i dette kapitel. Det er her 

relevant at inddrage Frede V. Nielsen ”Model af genstandsfeltet for musikpædagogisk forskning”, hvor han 

opererer med fire forskellige mulige virkelighedsfelter: 
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(a) Den Intenderede virkelighed 

(b) Den af nogen oplevede, opfattede virkelighed                 

(c) Den af forskeren iagttagne, observerede virkelighed 

(d) Den mulige virkelighed  

(b) og (c) kan således karakteriseres som ”faktisk” virkelighed.  

Man kan sige at det institutionelle aspekt som jeg undersøgte i kapitel 2 meget handlede om den 

intenderede virkelighed. Her var ikke mindst ”Læreplaner i dagtilbud” et tydeligt eksempel på, hvordan 

man fra politisk hold har en intention omkring pædagogikken og især dens indhold. I samme kapitel brugte 

jeg empiri der inddrager børnenes perspektiv – (b) den oplevede virkelighed – og forskerens perspektiv, 

altså (c) den observerede virkelighed. 

For at illustrere dette anvender jeg nedenstående model, som er et udsnit af en model over den 

musikpædagogiske forsknings genstandsfelt udviklet af Frede V. Nielsen (Nielsen F. , 1999): 

  

  Figur 13: Forhold vedrørende det musikpædagogiske genstandsfelt12 

 

I kapitel 3 om musik og identitet er det igen den oplevede virkelighed (b) og den observerede virkelighed (c) 

der kommer til udtryk. (b) via informanterne i fokusgruppeinterviewene som fortæller om deres oplevelser 

og opfattelser af musik og (c) hvor facilitatoren, i dette tilfælde mig selv, lytter, observerer og iagttager de 

fremkomne fortællinger. 

                                                           
12 Denne model er et udsnit af en model udviklet af Frede V. Nielsen (Nielsen F. , 1999, s. 36). Hele modellen er vedlagt 
som bilag 14, side 128. 
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Her i kapitel 4 vil jeg komme rundt om alle 4 virkelighedsfelter: 

(a) den intenderede virkelig handler om min egen forforståelse og planlægning af musikaktiviteterne med 

elleve 3-årige børn, der er i fokus. 

(b) den oplevede virkelighed hvor det dels er børnenes oplevelser, pædagogens og medhjælperens 

oplevelser. 

 (c) den af forskeren observerede virkelighed hvor det især er ved gentagne gennemsyn af 

videooptagelserne, at jeg kommer i en outsiderposition, hvor fra jeg kan observere. Ved den 5. session har 

jeg også en medstuderendes nedskrevne oplevelser, samt min egen oplevelse som insider. Jeg har 

ydermere fremvist små udvalgte videoklip for pædagogen der deltog, et stykke tid efter at 

musikaktiviteterne ophørte, og herved bedt pædagogen om at prøve at træde ud af insiderpositionen for at 

opleve og observere små klip af musikaktiviteterne fra en outsiderposition. 

(d) den mulige virkelighed. Når genstandsfeltet er musiklivet i dagtilbud, er det efter min faglige vurdering 

vigtigt at operere med dette begreb, da det er en potentiel dimension i genstandsfeltet der betegner det 

som ikke er intenderet eller virkeliggjort. Om dette skriver Frede V. Nielsen: ”Det kan kaste lys på den ikke 

udnyttede mulighed, som ingen tænkte eller tænker på, og som derfor heller ikke er realiseret, men 

teoretisk set godt kunne være blevet det” (Nielsen F. , 1999, s. 20). Ifølge Nielsen kommer denne mulighed 

først til syne som et resultat af forskningen, og er måske noget af det vigtigste set i et ændringsperspektiv. 

I kapitel 1 under afsnit 1.4.1 gjorde jeg kort rede for denne afhandlings prakseologiske ramme. I dette 

kapitels næste afsnit vil jeg igen vende tilbage til prakseologien og Benners eksperimental-prakseologiske 

tilgang til almen pædagogik og dannelse.  

Dette gør jeg fordi almen dannelsen er af relevans for identitetsdannelsen, herunder dannelsen af det 

musikalske selv. Det implicerer ligeledes forholdet mellem teori og praksis, da det har betydning for 

pædagogprofessionsidentiteten, det institutionelle aspekt og som følge heraf har det også betydning for 

børnenes musikalske selvudvikling. 

 

4.1.1 Almen pædagogik og forholdet mellem teori og praksis  

Dietrich Benner er professor i almen pædagogik ved Humbolt Universitetet i Berlin, og han har gennem en 

årrække præget den tyske dannelsestænkning og pædagogiske forskning. Benners prakseologi er udviklet 

med reference til Josef Derbolav, som præsenterede begrebet i 1975 i Umrisse einer Praxeologie (Derbolav, 

1975). Mens Derbolav begrunder praksis i et samfundsperspektiv, så begrunder Benner praksis med de 

nødvendige menneskelige praksisformer. De seks praksisformer, som jeg har omtalt i kapitel 1 står i et ikke-

hierarkisk forhold til hinanden, og etablerer sammen en helhedsforståelse, og samtidig anerkendes de 

særlige opgaver for de forskellige praksisformer. Benners prakseologiske teori skal derfor for det første give 

et bud på en forståelse af en menneskelig helhedspraksis (Gesamtpraksis), og for det andet være rettet 

mod en forståelse af de enkelte praksisformers særlige karakter. Dette leder Benner til en undersøgelse af 

den pædagogiske praksis og dermed til udarbejdelsen af en almen pædagogik. 

Det følgende afsnit bygger på Dietrich Benner (Benner, 2012), Alexander von Oettingen (Oettingen, 2005, 

2007) og Finn Holst (Holst, 2013). Benner skriver på tysk praxeologi og praxeologischen. Oettingen skriver 

på dansk, men vælger at oversætte til praxeologi og praxeologisk. Holst vælger at oversætte til prakseologi 
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og prakseologisk. Jeg har valgt at være tro over for den kilde jeg anvender, hvilket forklarer mine forskellige 

stavemåder. 

Jeg har i afsnit 1.4.1 redegjort for hovedtrækkene i Dietrich Benners ekperimentel-prakseoloiskse tilgang til 

almen pædagogik. Af særlig relevans for denne afhandling henstår nu teori/praksis relationen. 

Professionsuddannelserne kender fra deres eget virke problemstillingen fra den komplekse relation mellem 

teori og praktik, og det er der allerede skrevet en del om. Jeg vil dog her vælge primært at se på Oettingens 

måde at forholde sig til dette problem på. Han kommer med tre bud på en professionsforståelse der 

medtænker teori-praksisproblemet, men af pladshensyn vælger jeg her kun at fokusere på hans tredje bud, 

nemlig; En professionsforståelse ud fra et praxeologisk perspektiv – ud fra en dobbelt difference placeres 

professioner i spændingen mellem teori og praksis. ”Her peger praxeologien på et bredere udgangspunkt 

ved at anse professionalitet som en teoretiseret praksis,13 der befinder sig i et differentielt forhold mellem 

viden og erfaring” (Oettingen A. v., 2007, s. 18). 

Den pædagogiske professionalitet opstår, når det at lære og det at undervise ikke længere er en almindelig 

menneskelig omgangsform – så må der oprettes institutioner og dertil hørende professioner. Og så er det 

at det evige grundspørgsmål kommer: Er teorien retningsgivende og normsættende for den praktiske 

handlen, eller er det praksis som styrer og bestemmer den teoretiske refleksion? Her til svarer Oettingen at 

teorien aldrig er en teori for sin egen skyld, men har til opgave at orientere, forbedre og ændre den praksis, 

som af sig selv ikke mere slår til. Professionsteorier har således til fælles, at teorien udspringer af praksis og 

er til for praksis. 

Denne dobbelthed – at teorien både er anvist og henvist til praksis – medfører mindst to konsekvenser:  

For det første, at der i enhver profession ligger en ekspansionsmulighed i den forstand, at der overalt, hvor 

en praksis bryder sammen, kan etableres en ny profession. 

For det andet, at professioner ophører med at være professioner, når de mener at have løst deres teori-

praksisproblem. I det tilfælde træder professioner over i en simpel teknik. Teori-praksisproblemet er ikke et 

problem som professioner på et eller andet tidspunkt løber ind i. Det udgør professionernes konstituerende 

grundlag og indebærer derfor en permanent refleksionsudfordring til professionen selv. 

Praksis går altid forud for teori. Derfor kan teorien aldrig fungere som en praksiserstatning. Teorien må stå i 

tjeneste for praksis – en tjeneste, der både retter sit blik bagud og forud. Hvad er det specifikt pædagogiske 

ved pædagogiske professioner? Systemteorien formår at beskrive de funktionelle og teknologiske 

strukturer for professionel handlen, men siger ikke meget om, hvad der udgør eller kunne udgøre en 

pædagogisk professionel viden og handlen? Om pædagogiske professioner og deres erkendelses- og 

vidensstrukturer er det vigtigt at; 

- På den ene side at anerkende, at professionalitet udgør en selvstændig videns- og handlingsform 

- På den anden side – at begrunde pædagogisk professionalitet først og fremmest pædagogisk. 

Dietrich Benner tager udgangspunkt i en almen pædagogisk tilgang og beskriver professionalitet som  

[…]”en teoretiseret og institutionaliseret pædagogisk praksis, der konstitueres i spændingen mellem teori  

og praksis” (Oettingen A. v., 2007, s. 39).  Det er i spændingsfeltet mellem praksis og videnskab, at den 

                                                           
13 Det er min understregning, da det understregede allerede stod i kursiv.  
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pædagogiske professionalitet finder sit selvstændige område. Men pædagogisk professionalitet må 

afgrænses både i forhold til: 

1. en pædagogisk omgang i praksis 

2. en pædagogisk refleksion over praksis 

Derfor må der spørges til, hvad der kan siges at udgøre en selvstændig pædagogisk handlen og erkendelse? 

Dette spørgsmål er også gennemgående i pædagogikkens idehistorie. Benner svarer hverken 

videnskabsteoretisk eller formelt men prakseologisk. Praksis forstås (i prakseologien) som en nødvendig 

handlen, der knytter an til menneskets imperfekthed. (Dette har jeg beskrevet i afsnit 1.4.1). Der opstår en 

spænding mellem teori og praksis og især mellem på den ene side en forståelse af praksis som en 

menneskelig handlingsform og på den anden side en teoretisk og professionaliseret udlægning af praksis. I 

dette forhold ligger en særlig form for pædagogisk professionalitet, der ikke ophæver spændingen mellem 

teori og praksis, men gør den til selve grundlaget. 

(I) Forholdet mellem professionsviden og praksis 

Professionsviden bliver først aktuel hvor erfaringsviden kommer til kort. Man kunne måske sige, at hvor der 

ikke mere er en intakt mening i praksis (commonsense) her må pædagogen så kompensere for denne 

mangel gennem teorien.  

”For det som begrunder professionaliteten er ikke professionen selv, men den ikke-professionaliserede 

praksis, som konstituerer den” (Oettingen A. v., 2007, s. 44). 

Den professionelle pædagog befinder sig altid i en difference mellem en teoretiseret praksis og praksis selv 

– og det er netop dette der konstituerer hans/hendes professionalitet.  

Her er altså tale om én grundlæggende difference. 

(II) Relationen mellem professionaliseret praksis og videnskabelig praksis 

Forholdet mellem: 

Den handlen og viden den professionelle orienterer sig efter (pædagogisk professionalitet) 

Overfor: 

Videnskabelig produceret viden (forskning) 

Og videre siger Oettingen, at når en praksis bryder sammen og derfor har brug for/der bliver behov for en 

teoretisk tilgang til denne praksis, så opstår der aldrig kun en´ teori men flere teorier, og disse teorier er i 

sagens natur konstruktioner, som er divergerende og modstridende. 

- Forholdet mellem pædagogisk profession og pædagogisk videnskab er også i det tilfælde præget af 

en difference, der gør en direkte transformation fra teori til professionel praksis umulig.  

- Derfor kan pædagogen aldrig overføre teorier direkte ind i praksis, men må – gennem en teoretisk 

komparation og kritik – overveje og bedømme, hvilke teorier der kunne være relevante, og hvilke 

der ikke er relevante. Princippet for denne overvejelse eller diskurs finder den professionelle Ikke i 

teorien selv, men i en proces, der ligger i professionen selv. 
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- Set i dette lys er professionsteorier mere end blot et overgangsmedie mellem videnskaben og 

praksis – den er en selvstændig refleksionsinstans.  

Og her er der de to væsentlige principper, nemlig: 

1. princippet om menneskets dannelsesmæssige bevægelighed 

2. princippet om den fornuftige opfordring til menneskets frie selvvirksomhed 

Det vil sige at pædagogiske professioner i deres refleksioner og overvejelser over deres 

handlingsteknologier og institutioner må inddrage det specifikt pædagogiske ved pædagogik. Uden en 

forståelse for det som konstituerer den respektive profession som profession – og dermed også en 

forståelse for, hvad der konstituerer en specifik praksis […] ”ender professionerne med at være et vilkårligt 

appendiks til videnskabsteorien” (Oettingen A. v., 2007, s. 46). Den professionelle pædagog må vurdere og 

bedømme de pædagogiske metoder som den pædagogiske forskning tilbyder, og se på om metoden også 

medtænker princippet om barnets dannelsesmulighed samt princippet om den frie fornuftige opfordring. 

En sådan pædagogisk kritik og refleksion kan gøre nogle af metoderne anvendelige og værdifulde.  

Der er altså tale om en dobbelt difference 

- en difference, der består mellem professionen og praksis 

- en difference der består mellem den pædagogiske videnskab og den pædagogiske profession 

”Begge beror på en grundlæggende forskel mellem teori og praksis, som først ophæves i den professionelle 

handlen” (Oettingen A. v., 2007, s. 46). 

Det betyder at pædagogisk professionalitet må ses som en refleksiv handlingsteori. Praksis er en 

menneskelig meningsfyldt handlen, som med det moderne ikke mere kan undvære en teoretisk refleksion 

og professionel handlen. Ud fra dette vilkår er det vigtigt at synliggøre relationer og grænserne mellem 

praksis, professionaliseret praksis, og teoretisk praksis. Det er nemlig netop denne synlighed der sætter den 

professionelle i stand til at hævde og udføre sin professionalitet. Ens professionalitet måles på, i hvor høj 

grad man er i stand til at handle og reflektere i den dobbelte difference. Det er en dobbelt 

handlingsrefleksion – der har opbygget en refleksiv kritik, og som permanent problematiserer vilkårene for 

en professionel handlen og "uden denne selvkritik forfalder professioner til magtfuldkommenhed og 

kommer til at underminere deres egen legitimitet" (Oettingen A. v., 2007, s. 47). Opsummerende kan man 

sige at Benner forstår pædagogik som en praktisk videnskab begrundet i og for pædagogisk praksis og at 

han præciserer den nærmere som en prakseologisk-eksperimentel videnskab. Dette betyder at det […] ”ud 

over den prakseologiske bestemmelse henviser dette til en empirisk tilgang” (Holst, 2013, s. 17). 

Sammenfattende kan man sige, at det prakseologiske perspektiv som Benner/Oettingen/Holst anvender på 

teori/praksis-forholdet er velegnet som arbejds- og analyseredskab i forbindelse med en analyse af hvilke 

mulige musikaktiviteter der bør arbejdes herimod i dagtilbuddet, pædagogprofessionen og hermed også i 

pædagoguddannelsen. Jeg vil derfor i dette kapitel have særligt fokus på pædagogik og æstetik. Det fordrer 

at jeg først forholder mig til almen pædagogik, her under dannelsesperspektivet og læringsbegrebet, for til 

sidst at koble det med æstetikbegrebet. 
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4.1.2 Dannelse 

Det ikke-affirmative dannelsesbegreb kommer til syne I Allgemeine Pädagogik hvor Benner formulerer et 

dannelsesbegreb inden for en normativ pædagogisk ramme, og ud fra et filosofisk-pædagogisk teoretisk 

grundlag. De fire principper (Benner, 2005, s. 112) indordner den pædagogiske tænkning og handlen til en 

teori om opdragelse, dannelse og en teori om pædagogiske institutioner. De fire principper, såvel de 

individuelle (konstitutive) som de samfundsmæssige (regulative) knytter an til hele det menneskelige 

praksisområde. Principperne er tilpasset og konstitueret til den del, den pædagogiske handlen henviser til 

og de er legitimeret som pædagogiske videnskabelige teoriområder, hvilket betyder, at de to konstitutive 

principper for barnet er den måde, hvorpå det formes i forhold til de to regulerende principper, der på den 

anden side altid er i bevægelse qua det moderne samfund der er under stadig udvikling (Benner, 2012, s. 

126). 

I Allgemeine Pädagogik skelner Benner mellem fire argumentationsniveauer, her kort skitseret således: 

1. Et niveau, der rummer en almen handlingsteori inden for handlingsområderne økonomi, etik, 

pædagogik, politik, kunst og religion, 

2. Et niveau, der rummer en redegørelse for grundlæggende konstitutive og regulerende begreber for 

pædagogisk tænkning og handlen, hvortil hører: 1) menneskets formbarhed (Bildsamkeit), 2) 

opfordringen til selvvirksomhed, 3) tanken om en pædagogisk transformation af de 

samfundsmæssige påvirkninger af opdragelse, så disse bliver pædagogisk legitime og 4) 

forestillingen om en ikke-hierarkisk ordenssammenhæng mellem de forskellige praksisformer og 

samfundssystemer, 

3.  

4. Det ovenfor nævnte niveau, der rummer den pædagogiske handlingsteori, som kan inddeles i 

teorier om opdragelse, dannelse og teorier om pædagogiske institutioner, 

5. En skelnen mellem tre pædagogiske former for handlen; a) voksnes herredømme over opvoksende, 

b) undervisning, c) opdragelsens handleform i overgangen til intergenerationel handlen (Benner, 

2005, s. 11 - 12). 

Dietrich Benner fremstiller sammenhængen mellem det andet og det tredje niveau på følgende måde: 

 Konstitutive principper for den 
individuelle side 

Regulative principper for den 
samfundsmæssige side 

A Teori om opdragelse 
     (2) : (3) 

(2) Opfordring til selvvirksomhed 
 

(3) Pædagogisk transformation af 
samfundsmæssige påvirkninger 
og krav 

B Teori om dannelse 
(1) : (4) 

 

(1) Formbarhed som menneskets 
bestemmelse til receptiv og 
spontan kropslighed, frihed, 
sproglighed og historicitet  

(4) Ikke-hierarkisk 
ordenssammenhæng i den 
menneskelige praksis som 
helhed 

  
C Teori om pædagogiske institutioner og reformen af disse 
(1) / (2) : (3) / (4) 

 

                                    Figur 14: Sammenhængen mellem Benners niveau 2 og 3 (Benner, 2005, s. 12)  
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Den pædagogiske praksis og den kunstneriske praksis, her musik, kan med Benner antages at være 

ligestillede praksisformer, og der kan etableres en relation mellem dem. Spørgsmålet er, hvordan denne 

relation og den dermed forbundne professionsviden yderligere kan præciseres med henblik på 

musikaktiviteter i dagtilbuddet? Dette giver Benner ikke noget svar på, så dette er et spørgsmål der videre 

skal udvikles. 

Men følgende kan opsummeres om de to praksisområder; pædagogik og æstetik: 

De står i et ikke-hierarkisk forhold til hinanden 

De særlige opgaver for det enkelte praksisområde anerkendes 

De skal sammen med de andre fire praksisområder give en forståelse af en menneskelig helhedspraksis 

Der søges en forståelse af de enkelte praksisområders særlige karakter 

Hvilke særlige karakterer har henholdsvis det æstetiske, her musik, og pædagogik? 

Barnets dannelsesproces kan illustreres således: 

 

                   Figur 15: Bevægelsen mellem refleksion og handling. 

 

I det følgende anvendes disse forkortelser: B = Barnet, R = Refleksion, H = Handling. 

De to relationer er forskellen mellem tænkning og handling. R er barnets tænkning, forstået som refleksion 

og er en indvendig bevægelse. H er barnets handling, forstået som at gøre noget aktivt og er en udvendig 

bevægelse. Opfordringen om selvvirksomhed består i at udøve en vekselvirkning mellem R og H. I denne 

opfordring ligger ikke en betydning forstået som en bestemt handlen endsige en bestemt refleksion. 

Bevægelsen i opfordringen sondres ved, at barnet tænker (R), og denne tænken skaber handling (H), og 

denne handlen (H) skaber således grundlag for nye refleksioner (R). Refleksionerne knytter derved an til 

menneskets fremtidige handlinger, på baggrund af fortidige handlinger, hvilket kan tages til udtryk for at 

mennesket er historisk. Sproget er katalysatoren der, på pædagogens opfordring til selvvirksomhed, binder 

tænkning og handling sammen med barnet i en dialektisk syntese (Oettingen A. , 2005, s. 149). Opfordring 

til selvvirksomhed har det iboende formål at ophøre pædagogikken, når målet er fuldendt. Når barnet 

selvstændigt og fremadrettet, kan det iværksætte sin selvvirksomhed.  

Barnet

Refleksion

Handling
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Jeg tilslutter mig dette dannelsesperspektiv, men fastholder samtidig den kropslige vending, det vil sige, at 

det før-refleksive er med hele vejen – er selve grundlaget for dannelsesprocesser. Dette mener jeg ikke at 

hverken Benner eller Oettingen er opmærksomme på. Fx skriver Oettingen: 

”At være bundet og fremadrettet åben er muligt på grund af sproget (…) der er udtryk for en 

syntese mellem det erfarede og det at kunne gribe formende ind i fremtiden. (…) Gennem 

samtale opfordres barnet til den dialektiske vekselvirkning mellem tænken og handlen, der 

ikke fastlægger resultatet på forhånd, men kun prøver at fremkalde vekselvirkningen” 

(Oettingen A. , 2005, s. 149 - 150). 

Det må være muligt at fortolke begrebet samtale derhen, at det også kan være det intersubjektive, det vil 

sige at ’sproget’ og ’samtalen’ kan foregå ordløst, og alligevel medføre handling og refleksion og handling 

og så videre. På denne måde bliver barnets refleksion og handling og vise versa dets egen frie 

selvvirksomhed (Benner, 2012, s. 71). Benner påviser, […] ”at menneskets produktive frihed, historiskhed og 

sproglighed er grundlaget for at lære” (Oettingen A. , 2005, s. 150).  

Dette leder videre til læringsbegrebet som er relevant for denne afhandling derved, at musikalsk 

selvfornemmelse og identitetsdannelse relaterer til læring. 

 

4.1.3 Læring 

Læringsbegrebet – indledning 

Jeg anvender et læringsbegreb hentet fra dels sociokulturelle teorier, dels Karsten Schnacks statement 

omkring læringsbegrebet og dels Knud Illeris´ meget bredt defineret læringsbegreb. 

Karsten Schnack (Schnack, 2004), har om læring opstillet 5 statements, hvor han siger at didaktik beror på: 

 Læreprocesser altid relateret til noget. 

 Opdragelse, indkulturering, undervisning og ”læring” og andre pædagogiske tiltag er altid 

intentionelle. 

 Læring er altid flerdimensionel. 

 Noget er vigtigere end andet. 

 Læring og pædagogiske samvær foregår altid i kontekster.  

Ovenstående statement er på ingen måde i uoverensstemmelse med Illeris´ læringsbegreb eller med 

virksomhedsteori. Jeg tager her udgangspunkt i Vygotsky samt kredsen omkring ham, samt nyere Vygotsky-

forskere der alle er medlemmer af den såkaldte CHAT-gruppe (Cultural Historical Activity Theory), bl.a. Yrjö 

Engeström, Anna Stetsenko og James Wertsch. 

Den kulturhistoriske skole har arbejdet med både filosofi, psykologi, sociologi og socialantropologi. Det er 

især den menneskelige praksis der står i centrum, men på en måde hvor individet bliver tydeligt i et indre 

forhold til samfundet, og det er altså forholdet mellem menneske og omverden der bliver centralt. Det er 

enheden mellem bevidsthed og virksomhed der er en slags grundprincip: 
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                                           Figur 16: Leontjev model er kendt fra flere kilder, her frit tegnet. 

 

Om forholdet mellem læring og udvikling 

Læring og udvikling indgår i en dialektisk enhed og virker gensidigt ind på hinanden - dog sådan at læring 

kommer først, den trækker udviklingen med sig og så at sige leder udviklingen (Vygotsky, 1974). Der er tre 

grundlæggende begrebet, her hentet fra Anna Stetsenko: 

1) Interaktionen mellem barnet og den voksne som kilde til udvikling af mentale processer 

2) Kulturelle redskaber som formidlende faktorer for udvikling af højere psykologiske faktorer 

3) Begrebet og teorien om den nærmeste udviklingszone (Stetsenko, 1999). 

Ovenstående tre hovedhjørnestene må ikke forstås isoleret fra hinanden. De indgår i en integreret enhed, 

der så at sige kittes sammen af målrettet menneskelig virksomhed.  

Man kunne måske have videnskabsteoretiske indvendinger i mod at bruge sociokulturel/kulturhistorisk 

teori i kobling med en mere fænomenologisk orienteret tilgang, men her læner jeg mig op ad Torill Vist, 

som har lavet en mere fænomenologisk tolkning af Vygotsky, især med henvisning til James Wertsch (Vist, 

2009). 

Jeg ser på baggrund heraf læring og udvikling som en dialektisk enhed i hvilken læring leder udvikling.  

 

 Læreprocesser og læring 

I dag skelner man mellem fire forskellige grundlæggende læringsformer (Illeris K. , 2006): Kumulation eller 

kumulativ læring; assimilation eller assimilativ læring; akkommodation eller akkomodativ læring og 

transformation eller transformativ læring. Alle fire grundlæggende læringsformer er i spil når mennesker 

skal lære, men her giver det mening at koncentrere sig om netop transformativ læring, da denne 

læringsform er særlig interessant i forbindelse med æstetiske læreprocesser. 

Derfor inddrager jeg nu Illeris´ identitetsmodel fra afsnit 3.1.2 igen, da også Illeris har fokus på 

transformative læreprocesser og identitet. Jeg kan her kort opsummere: Den del af identiteten, der 

relaterer sig til personen som helhed kalder Illeris for den centrale identitet. Illeris beskriver den generelle 

eller overordnede struktur i identiteten, som bestående af tre koncentriske lag, bestående af 

kerneidentiteten, personlighedslaget og præferencelaget. Jeg afsluttede også afsnit 3.1.4 med at definere 

Identiteten/selvet som et interaktionsprodukt med en reflekterende kerne. 

Mennesket: 
Bevidsthed 
motiver/behov  
krop, emotioner, 
følelser m.m. 

Virksomhed 

Omverden: 
Sociale, historiske, 

kulturelle, materielle, 

naturhistoriske 

forhold m.m. 
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4.1.4 Identitet og læring  

Der indgår altid tre dimensioner i al læring, nemlig; Indhold, drivkraft og samspil – i mere psykologiske 

termer; det kognitive, det emotionelle og det sociale. Samtidig med de tre dimensioner, opererer Illeris 

med to samtidige processer, nemlig dels det samspil der er mellem individet og de sociale og materiale 

omgivelser, og som derfor altså afhænger af tid og sted, og dels […]den interne bearbejdelse og tilegnelse af 

impulserne fra samspillet, der finder sted hos den enkelte og forbinder de nye impulser med resultaterne af 

tidligere læring og dermed danner det, vi kan kalde læringens produkt eller resultat, dvs. det vi lærer” (ibid. 

S. 59). Identitetsudviklingen kan forstås som den individuelt specifikke essens af den samlede læring. Dens 

kerneområde placeres i mødet mellem de to dobbeltpile, der illustrerer læringens to samtidige processer. 

Illeris illustrerer det på følgende måde: 

 

Figur 17: Identitetens placering i læringens struktur (Oprindelig efter Illeris 2006, s. 147, men her hentet fra Illeris 2013 s. 109). 

Illeris konkluderer at identiteten altid er centreret omkring forbindelsen mellem det individuelle og 

omgivelserne, og derfor involverer den også altid de samme tre dimensioner som indgår i al læring. 

På denne måde er identiteten altså involveret i læringsprocesser. Netop den senmoderne tid vi lever i, 

stiller krav om fleksibilitet og omstillingsparathed, og Illeris argumenterer for, at dette fordrer en form for 

dybere læring hvor individets identitet også ændrer sig, og dette leder til begrebet transformativ læring. 

Transformative læreprocesser 

Det var Jack Mezirow der i 1978 efter en større undersøgelse af kvinder der var gået i gang med forskellige  

former for voksenuddannelse14 som for manges vedkommende førte til væsentlige ændringer i deres 

selvforståelse, lancerede begrebet transformativ læring som noget der indebar forandringer, der er så 

dybtgående, at de kan betegnes som transformationer. Mezirow var også inspireret af Paulo Freire, Jürgen 

                                                           
14 Det var i 1970´erne, hvor kvindefrigørelsen for alvor var kommet på dagsordenen. 
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Habermas og Roger Gould.  Senere har navne som Kegan, Alheit, Jarvis og Tennant ført tankegangen videre, 

men som en mere bredt anlagt teori, som også inddrager at det er hele personen, identiteten og 

selvforståelsen, der er involveret.15 Mezirow interesserede sig først og fremmest for, hvordan transformativ 

læring kunne være med til at skabe mening i tilværelsen, og undersøgte især hvordan man kan ændre sine 

meningsskemaer og meningsperspektiver. Der findes nogle såkaldte kerneelementer eller ”[…] de 

fundamentale komponenter, der rammesætter en transformativ tilgang til undervisning” (Mezirow & 

Tayler, 2013, s. 23-26). Af kerneelementer nævnes; individuel erfaring, kritisk refleksion, dialog, 

helhedsorientering, kontekstopmærksomhed og autentiske relationer. 

Derudover betones det, at deltagercentreret undervisning er et must - læreren fungerer som igangsætter 

og facilitator. (Illeris, 2013, s. 26). 

Efter at Mezirow har trukket sig tilbage, har en hel masse forskellige forskningstilgange brugt, diskuteret og 

videreudviklet begreberne. Det har afstedkommet uenigheder og brydninger og til dels direkte formulerede 

modsætninger, og hvis ikke begrebet bliver klart defineret, er der ifølge Illeris, en risiko for at begrebet 

transformativ læring ender som en ’floating signifier’ - flydende signalord. Det er dog Illeris´ håb, at han 

med sin nyeste bog kan få placeret og defineret begrebet. Illeris´ definerer transformativ læring således: 

”Begrebet transformativ læring omfatter al læring, der indebærer ændringer i den lærendes identitet”  

(Illeris K. , Transformativ læring & identitet, 2013, s. 67). Men spørgsmålet er, om ikke netop 

meningsdimensionen går tabt, ved en så overordnet og bred definition af transformativ læring? 

Illeris understreget at transformative læreprocesser ikke altid er progressive - de kan også være af 

regressiv, genoprettende og kollektiv karakter. Illeris er forholdsvis ’tro’ overfor Mezirows arbejde omkring 

transformative læreprocesser, men har måske en tendens til ikke at lægge særlig meget vægt på 

meningsbegrebet, som trods alt står meget centralt i Mezirows arbejde. 

Det kan undre at Illeris først gennemgår Sterns udviklingsteori uden at tage hensyn til de trods alt store 

ændringer Stern selv giver udtryk for, i forordet til den danske udgave af hans hovedværk ”Spædbarnets 

interpersonelle verden” der udkom i 2000. Her skriver Stern at han, hvis han havde tid, ville lave en del 

ændringer i forhold til 1. udgaven. Bl.a. tager han afstand fra aldersinddelingen i 1. udgaven, ligesom han 

udtrykkeligt skriver at […] I kapitel 6 og 7 taler jeg om ”fornemmelsen af et subjektivt selv”. Det var uheldigt. 

Det, jeg i virkeligheden mente, var ”fornemmelsen af et intersubjektivt selv”. Det er det, der skulle have 

stået, og det udtryk, jeg altid har brugt, når jeg har talt om det” (Stern D. , 2000, s. 23). Alligevel gengiver 

Illeris hans model med den forkerte betegnelse ”fornemmelser af et subjektivt selv”. Stern gør også 

udtrykkeligt opmærksom på at hans model er en ”lagdelt model” hvor der sker en stadig voksende 

akkumulering af fornemmelser af selvet. Alligevel beskriver Illeris hans model som værende en 

stadiemodel. Til sidst i gennemgangen af Stern giver Illeris udtryk for, at nok kan der forekomme 

transformative læring i barndommen, men kun i forbindelse med store ændringer i barnets liv. Dette 

synspunkt skyldes formodentlig at Illeris ikke har forstået hvilke vidtgående ændringer Stern i virkeligheden 

har givet udtryk for i den nye introduktion (Illeris K. , 2013, s. 123 - 126). 

                                                           
15 Mezirow bliver kritiseret for, at han har en for kognitiv tilgang, og at han underbetoner emotioner og samspil. 
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Æstetiske læreprocesser 

I afsnit 3.1.1 behandlede sig kort æstetikbegrebet og derefter grundigere 3 forskellige musiksyn, hvor jeg 

endte med at tilslutte mig det af Frede V. Nielsens skitserede fænomenologiske musiksyn. Det er forholdet 

mellem æstetisk objekter og oplevende/erkendende personer der er musikkens æstetiske funktion (Nielsen 

F. V., 1998, s. 144). Æstetik sættes sammen med mange forskellige begreber; æstetisk virksomhed, æstetisk 

oplevelse, æstetisk erfaring, æstetisk refleksivitet, æstetiske væreprocesser, æstetiske læreprocesser, og 

det vil komme for vidt at nå omkring dem alle, så her vil jeg lave en afgrænse mig til æstetiske 

læreprocesser.  

4.2 Empiri 
Jeg bruger egen indsamlet empiri i form af videoobservation af egen musikpædagogisk praksis, hvor jeg 

systematisk har skrevet min forforståelse ned før hver musikaktivitetsgang for at kunne sætte min 

forforståelse i parentes (epoché). Efterfølgende anvendte jeg eidetisk variation da jeg gennemså 

videooptagelserne gentagne gange, for via systematisk refleksion at få øje på og beskrive de invariante 

træk. 

Jeg har i kapitel 1 afsnit 1.4.5 gjort rede for praksisforskerrollen/insiderposition og om video som 

observationsmetode i afsnit 1.4.6, så dette vil jeg ikke gentage her, men blot kort opsummere, at der 

deltager ca. 11 børn der alle er 3 år på nær en enkelt der lige er blevet 4 år. Børnene er til musik hos 

undertegnede i alt fem gang. Hver gang er planlagt til at vare 45 minutter, men reelt er der store udsving 

med hensyn til dette, da børnene ind imellem overrasker ved at være engageret/fordybet/rettet imod 

musikaktiviteterne i længere tid, end jeg overhovedet troede muligt.  

Jeg har gennemset alle videooptagelserne gentagne gange med en så åben indstilling som mulig, og når jeg 

fik øje på invariante træk, valgte jeg at se på videoklippet igen flere gange, men nu i langsom gengivelse.  

Etiske overvejelser i forbindelse med videooptagelser 

Jeg har indhentet skriftlig tilladelse til at bruge mine videooptagelser til studiebrug såvel som til 

undervisningsbrug hos børnenes forældre samt hos den medvirkende pædagog og pædagogmedhjælper, 

se bilag 2. Det har ikke været muligt at anonymisere, da navnene på børnene og de voksne ofte bliver 

nævnt på videooptagelserne. Videooptagelserne er dog ikke offentligt tilgængelige, men kun tilgængelig for 

vejleder og censor.  

Metodekritik 

Jeg kender ikke til børnenes øvrige liv, forældrene eller det øvrige pædagogiske personale, eller det enkelte 

barns familiesituation og livsforløb. Jeg har interviewet den medvirkende pædagog både før og efter 

musikforløbet. Mit perspektiv er derfor meget ensidigt og det kunne have været ønskeligt at supplere med 

andre former for data og andre perspektiver. 

Om videoklippene 

Alle videoklip på nær klip 5 og 6, er taget fra den 5. og sidste gang børnene havde musik. Videoklip 5 er 

taget fra 2. session. Dette har jeg valgt af følgende grunde: Børnene kendte sanglegen ”Bumletoget” i 

forvejen, og derfor var det forholdsvis nemt for dem, at synge og lege denne sangleg. Dette var et bevidst 

valg, da jeg, før hele forløbet skulle starte, havde haft et møde med pædagogen, og spurgt til, hvad de selv 
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havde på repertoiret i børnehaven. Jeg havde forestillet mig, at det ville give børnene en vis tryghed, hvis 

jeg sørgede for, at der var et par kendte sange med i forløbet. Videoklip 6 er også fra 2. session, men dette 

er blot valgt fordi Tims udsagn er et godt eksempel på et nuværende øjeblik hvor Tim oplever ”at kunne 

noget”. 

Når resten af klippene er fra 5. og sidste session skyldes det, at børnene på dette tidspunkt havde mest 

mulighed for at deltage på andre måder en kun receptivt og imiterende, da de jo nu kendte repertoiret 

bedre. Til gengæld må der også siges at være ulemper forbundet med, primært at bruge videoklip fra 

session 5, da det er sidste gang børnene er til musik, og pædagogen går derfor ofte rundt og tager billeder 

for at dokumentere, og det kan godt virke lidt forstyrrende. Børnene er også godt klar over at det er sidste 

gang, hvilket jeg dog ikke tror har betydet så meget. I baggrunden sidder Boline, en medstuderende og 

observerer, og dette mener jeg ligeledes heller ikke påvirker børnene, ligesom Peter der optager videoen 

næsten ikke bemærkes af børnene. 

Bemærk venligst, at de sekunder der er angivet til sidst uden brug af fed skrift, er det egentlige analyserede 

klip af som regel få sekunders varighed. Jeg har dog valgt at lave klippene en lille smule længere i alt, sådan 

at det er muligt at ’komme ind i konteksten’. Det sidste videoklip, klip nr. 8 er dog en undtagelse fra denne 

regel, da jeg her har valgt at tage et forholdsvis langt klip med (5 min. Og 47 sek.). Dette skyldes, at der i 

dette klip er 4 forskellige aktivitetsskift på blot knap 6 minutter, og at det netop er musikken som markør 

ved overgange, jeg ønsker at eksemplificere med dette klip. 

Analyse af videoklippene 

Det første videoklip jeg vil analysere er af 25 sekunders varighed, og her er vi i gang med en raketleg, hvor 

et enkelt barn først har fået lov at vælge hvilken farve den næste raket skal have, efterfuldt af hurtigt 

trommespil der afsluttes med en raketaffyring, hvor alle svinger armene op i luften samtidig med at der 

laves raketlyde og farven beundres.  

 

Videoklip 3, session 5, 00:00 – 00:25: Majkens raket-bevægelse - en dynamisk vitalitetsform 

Da det bliver Majkens tur i raketlegen, sker følgende: 

 

 

 

Majkens raket-bevægelse kan ses som en dynamisk vitalitetsform indeholdende bevægelse, tid, kraft, rum 

og intention – et afsluttet hele – en gestalt – og hermed også en fundamental dynamisk pentade. Hendes 

slut-replik, ”det var mig”, understreger i særlig grad hendes intention – altså det, at hun fik lov til at få sin 

tur – og det at blive set og hørt. Måske kan man her tale om, at det intentionelle træder meget frem, mens 

bevægelse, tid, kraft og rum er mere i baggrunden? Dynamiske vitalitetsformer er en forudsætning for 

affektiv afstemning, som det næste videoklip handler om. 

 

Majken vælger farven blå, det virker som om, at selve det, at det er hende, der har fået lov til at vælge 

en farve, er meget stort for hende, og efterfølgende siger hun: ”Det var mig” med opadgående 

tonefald. 

(Videoklip 3, session 5, 00:13 – 00:18 = 5 sekunder) 
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Videoklip 4, session 5, 00:00 – 00:20: Affektiv afstemning  

Umiddelbart ved igangsættelsen af raketlegen sker der følgende: 

 

 

 

Ved langsom afspilning kan jeg analysere Majkens ”Jeg vil gerne” og mit eget ”næste gang”. Begge udsagn 

varer hver under ét sekund, men de har samme varighed, temporalitet og intensitet. Majkens udsagn er 

tonalitetsmæssigt opadgående, mens mit svar er nedadgående. Ved gentagne gennemspilninger i langsom 

gengivelse, mener jeg at kunne se, at jeg ved min bevægelse med hovedet samt blikket forsøger at 

afstemme affektivt med Majkens udsagn/ønske. Majken ved, at jeg ved, at hun ved, da hun formodentlig 

føler sig affektivt afstemt. Denne affektive afstemning foregår tværmodalt, da Majkens udsagn/ønske er 

verbalt, og mit svar er kropsligt/kinæstetisk. Stern beskriver, hvordan tværmodal sansning er almindeligt i 

den spæde barndom, og at det først er senere at de forskellige modaliteter bliver differentieret fra 

hinanden (Stern D. , 2010, s. 43). Der er ingen tvivl om at børnene virkelig ”ser” farverne når vi skyder de 

maginære raketter af sted, eller man kunne sige, at der i hvert fald ikke er nogen tvivl om, at disse sanse-

sammensmeltninger er fænomenalt ”virkelige”. Det er interessant, at vores synæstetiske evne til at kunne 

forestille sig noget – og dermed kunne bruge sin fantasi optimalt, åbenbart til dels går tabt, når de 

forskellige modaliteter bliver differentieret fra hinanden. Er det fordi vi ikke vedligeholder vores evne til at 

lege og fantasere? Affektiv afstemning forudsætter dynamiske vitalitetsformer og afstemning på tværs af 

sansemodaliteter. Stern redegør for, hvordan bevægelse og proprioception er den primære manifestation 

af at være levende og i konstant forandring – der er tale om den primære fornemmelse af at være i live.  

"De næsten konstante bevægelsesforandringer, der sker, genantænder og opretholder vores 

fornemmelse af at være levende, af at ”fortsætte med at være”, som Winnicott (1971) 

udtrykte det. Hvis bevægelsen ikke strømmede dynamisk, men udgjorde en række adskilte 

trin, ville vi desuden være digitale organismer fra et land af førstegenerationsrobotter" (Stern 

D. , 2010, s. 17). 

Forsøg har også vist, at autistiske børn - som jo netop har svært ved at begå sig socialt/at afstemme 

affektivt - imiterer handlingens midler og mål, men ikke handlingens vitalitetsform (dens stil) (Stern D. , 

2010, s. 56 - 57). Man kunne også sige at betagende oplevelser med fx dans, teater og koncerter skyldes de 

dynamiske vitalitetsformer, og at forskellen på teknisk godt udført musik og så det æstetisk udtryksfulde 

netop er – at under det sidstnævnte foregår en stor arousal aktivitet og vitalitet. Samtidig er der sket en 

masse nye neurovidenskabelige opdagelser, bl.a. omkring spejlneuroner (dét, at vi spejler hinandens 

intentionelle handlinger uden at udføre dem), samt det, at der er noget der tyder på, at arousalsystemerne 

kan udgøre et neurovidenskabeligt grundlag for vitalitetsformerne. Stern oversætter arousal med 

”[…]kraften bag initieringen, styrken og varigheden af næsten alt, vi foretager os” (Stern D. , 2010, s. 66). 

Arousal handler, ud over styrken/kraften i fx en bevægelse, også om både at ”tænde” og at ”slukke” for en 

aktivitet – det kan være en bevægelse eller en emotion. Man kan sige, at arousal er bestemmende for, 

hvornår vi gør det, vi gør, og den dynamiske måde vi gør det på (Stern D. , 2010, s. 67). Der er, foruden det  

Jeg spørger Tim, hvilken farve den første raket skal have, men inden Tim når at svare, er Majken 

sprunget op med en finger højt i vejret og siger: "Jeg vil gerne!" i et opadgående tonefald. Jeg 

lægger hovedet lidt på skrå og kigger på Majken og siger: "næste gang."  

(Videoklip 4, session 5, 00:13 – 00:16 = 3 sekunder) 
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generelle arousalsystem, fem parallelle arousalsystemer, som i kraft af deres fine differentiering skaber en 

lang række forskellige fyringsmønstre, som netop er afgørende for, hvordan de forskellige vitalitetsformer 

er i spil. På denne måde underbygger neurovidenskabens landvindinger Sterns teori om dynamiske 

vitalitetsformer. 

Stern har også interesseret sig særligt for de tidsbaserede kunstarter og bemærker, at forskellige kunstarter 

er "i stand til at tale sammen", netop begrundet i de dynamiske vitalitetsformer: ”De forskellige kunstarter 

ville aldrig kunne tale sammen og samarbejde uden vitalitetsdynamik. Det er deres ”esperanto” (Stern D. , 

2010, s. 29). Måske er noget af det samme i spil i musikaktiviteten – altså samspillet mellem musikken, den 

narrative tilgang, børnenes bevægelser og spil på instrumenter? Når Majken springer op og siger: "Jeg vil 

gerne!", så er der ud over affektiv afstemning vel også tale om et nuværende øjeblik, i og med at alt kan ske 

– hun kunne måske få lov, eller hvad nu hvis jeg i stedet for at sige "næste gang", havde sagt noget helt 

andet? Stern beskriver det nuværende øjeblik, som en tidsmæssigt forbløffende kort sekvens på blot få 

sekunder, der indeholder essensen af en relation. Der er masser af ”almindelige øjeblikke”, og det er kun de 

særligt følelsesladede som Stern beskriver som værende nuværende øjeblikke. Det nuværende øjeblik 

forklares som et tids – og indholdsmæssigt spring i en relation eller i en forståelse. Det er springet i sig selv, 

der er afgørende, og derfor beskriver han det som korte sekvenser. Stern har i et interview med René 

Kristensen udtalt:  

”Hver frase er en slags byggeklods på kun 3-4 sekunder, men selvfølgelig laver vi sekvenser, 

der varer en halv time. Men det essentielle er for mig at spørge, hvor lang tid skal vores 

bevidsthed bruge for at få fat i noget, som giver mening? ” (Stern D. N., Et fantastisk 

nuværende øjeblik - et interview med Daniel Stern, 2006, s. 4). 

For at forstå det nuværende øjeblik bruger Stern to græske begreber for tid, nemlig khronos og kairos, hvor 

det første betegner den almindelige kronologiske tid, mens kairos bl.a. kan oversættets med "det gunstige 

øjeblik" eller "det rette øjeblik" – kairos er altså noget man skal være opmærksom på og gribe, når 

muligheden viser sig. Verden tilbyder muligheder, men disse er kun til stede på bestemte, særligt 

prægnante tidspunkter. Stern skriver:  

"Kairos er det forbigående øjeblik, hvori noget sker, mens tiden udfoldes. Det er tilblivelsen af 

en ny tingenes tilstand, og det sker i et opmærksomt øjeblik. Det har sine egne grænser og 

undslipper eller overskrider den lineære tids gang. Alligevel rummer det også en fortid. Det er 

en subjektiv parentes sat af kronos. Kairos er et mulighedernes øjeblik, hvor hændelser 

kræver handling eller er gunstige for handling (Stern D. , 2004b, s. 26 - 27). 

Musik og tid eller den tredelte tid 

Stern er tydeligt inspireret af Husserl og bruger hans begreber når han beskæftiger sig indgående med det 

nuværende øjeblik (Stern D. N., 2004b), og karakteriserer det nuværende øjeblik som værende tredelt16: 

                                                           
16 Denne tredeling bygger på Husserl, men en lang række af filosoffer har været optaget af dette spørgsmål, bl.a. fx 
Augustin (1991), Heidegger (1927/1996), Merleau-Ponty (1945/1962), Ricoeur (1984/1988) og Varela (1999). 
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Retention   Det nuværende øjeblik  Protention  

fortid  retentionen er  ikke  den umiddelbare fremtid 

en komets hale borte og der er en  der foregribes eller ligger i 

fastholdt fortid, som  forventning om,   det, der allerede er indtruffet i 

stadig befinder sig i det  hvad der vil komme  det-nuværende- øjebliks- 

nuværende øjeblik    nutid og det-nuværende- 

     øjebliks-fortid 

Stern eksemplificerer dette med en musikalsk frase som eksempel: 

”En kort musikalsk frase er den grundlæggende procesenhed i musikoplevelsen. En frase er det musikalske 

sidestykke til et nuværende øjeblik i det almindelige liv. En musikalsk frase opfattes intuitivt som en 

afgrænset global enhed. Den har en varighed, der fornemmes (som regel mellem to og otte sekunder). Og - 

hvad der er meget interessant - den musikalske frase opleves i løbet af et øjeblik, der ikke er momentant, 

men heller ikke tidsmæssigt opdelt i små sekventielle stykker som de nedskrevne noder. […]Frasen står som 

en global enhed, der ikke kan opdeles uden at miste sin gestalt. […] Ja, de mulige slutninger opfattes 

intuitivt, inden frasen er færdig, selv om den stadig er undervejs. Det vil sige, at fremtiden ligger i hvert 

enkelt trin af frasens rejse gennem det nuværende øjeblik” (Stern D. , 2004b, s. 45 - 46). 

I nyere musikpædagogisk forskning har også Finn Holst beskæftiget sig med tidaspektet, men på en lidt 

anden måde, som dog har mange fællestræk med ovenstående (Holst, 2001). Holst bygger sin gennemgang 

på Eugene Namour (1990/1992), som har udviklet en stærkt empirisk underbygget teori om melodisk 

forventning. Musik er modsat fx billedkunst, kendetegnet ved at elementerne ændrer sig i tid, og at denne 

ændring er afgørende for deres relation. 

 Når ét element (fx en tone) optræder til et tidspunkt forholder man sig statisk til det ene element. 

 Idet et element optræder lidt senere forholder man sig dynamisk til forholdet mellem det første og 

det andet element - og muligheden for et tredje element (forventning). 

 Idet det tredje element optræder forholder man sig ikke blot til forholdet mellem elementerne, 

men også til ens egen forventning. 

                                  Grafisk kan det fremstilles således:  

 

 

 

                                                                    

            Figur 18: Melodisk forventning 

Der er ikke tale om en rent individuel og forskellig fortolkning fra person til person, og teorien er empirisk 

underbygget af både Namour (1990/1992) og Holst (Holst, 2001). Så når man på denne måde fortolker fx 

melodi som et dynamisk fænomen, så er der stor sandsynlighed for, at vi på et grundlæggende plan har en 

fælles måde at opfatte melodiske egenskaber på. Det er en pointe at man ikke blot forholder sig til nogle 
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ydre størrelser, men også til ’sig selv’. At forholde sig til noget der foregår i tid - fortid, nutid og fremtid - 

har filosoffen Husserl (1982) kaldt ’temporal bevidsthed’ og han fremhæver melodi som det typiske 

eksempel.  På baggrund af Husserl, Namour, Stern, Holgersen, Nielsen og Holst er der belæg for at antage, 

at der ved musikaktiviteter som fx at synge og lege en sangleg, er mulighed for at barnet ikke blot forholder 

sig til nogle ydre størrelser som legen, spillet, de andre børn, de voksne, rummet med meget mere, men 

også forholder sig til ’sig selv’. 

Videoklip 5, session 2, 00:00 – 00:40: Bumletoget, musikalsk samarbejde og affektiv afstemning 

15:29: ”Så Valdemar, hvem skal med”? 15:35: ”Det skal Freja” siger Valdemar, og peger på Freja, som 
rejser sig op og går hen bagerst i toget og holder Valdemar på skuldrene. Maja og Majken som står 
forrest i toget, begynder at gå fremad, men bliver bedt om at bakke tilbage, så toget kan hænge sammen 
igen. 15:44 – 15:46: Gitte tager en indånding, som optakt til første tone (forfra), og i samme nu siger et 
barn der ikke kan ses på videoen ”Jeg vil også”. Gitte er begyndt at synge ”Ud i det blå…”, men samtidig 
løfter og sænker hun øjenbrynene og nikker to gange hen imod barnet der sagde ”Jeg vil også”. 
(Videoklip 5, session 2, 00:34 – 00:37 = 3 sekunder) 

    

I denne sangleg, som børnene kender i forvejen, da de også har leget den i børnehaven, skal børnene 

samarbejde kropsligt om at få toget til at hænge sammen, selv om det bevæger sig fremad, så det er 

nødvendigt at afstemme bevægelseskontur og tempo, hvilket tydeligvis er krævende for disse 3 årige børn. 

I løbet af 2 sekunder, fra 15:44 – 15:46 sker der en affektiv afstemning mellem et barn der siger ”jeg vil 

også” og Gitte der, selv om næste vers er igangsat, når at svare barnet ved at kigge hen på det, hæve og 

sænke øjenbrynene og nikke to gange. Ved langsom afspilning er det ligesom at barnets ”jeg vil” har den 

samme temporale kontur som mine øjenbryns bevægelse op- ned, og at barnets ”også” svarer til mine to 

nik – altså afstemmer jeg barnets lydlige/verbale udsagn tværmodalt med mimik. 

Det næste videoklip, er også fra 2. session, det vil sige, at det er 2. gang børnene er til musik. Inden vi 

startede, kom Tim løbende hen til mig, og fortalte, at han var blevet 4 år, og derfor har vi startet sessionen 

med at synge en fødselsdagssang for Tim. Der næst sang vi en navnesang.  Her vi i gang med Farvesangen, 

og i klippet er vi ved slutningen af sangens B-stykke, hvor de børn der har noget lyserødt tøj på, danser. 

 
Videoklip 6, session 00:00 – 00:32: Farvesangen. Tim fortæller ”at han også godt kunne synge den”  

I slutningen af omkvædet sidder Tim og nikker med hovedet i takt til musikken, og er tydeligvis meget 
rettet mod puls og sang. 7:36 – 7::39: Tim siger: ”jeg kan godt - Jeg ku´ godt synge den” og Gitte svarer: 
7:39 – 7:43: ”Du ku´ godt synge den? Dejligt – skønt – du synger med – ja”. 
I næste vers synges der om dem med røde farver på. 7:53: Tim vender sig mod Gitte og peger på hendes 
bukser og siger: ”Du har også rød på”.  
(Videoklip 6, session 2, 00:13 – 00:32 = 19 sekunder) (primært 00:13 – 00:19 = 6 sekunder) 

 

Tim er rigtig i hopla i dag. Måske er det fordi han har fødselsdag, og får masser af opmærksomhed og 

anerkendelse? Tim er den ældste af børnene, men den der har sværest ved at udtrykke sig sprogligt. Det 

skyldes især det fonologiske da der er en del konsonantlyde samt dobbeltkonsonanter han har svært ved at 

udtale. Ved gentagne gennemsyn i langsom gengivelse, er det tydeligt at Tim er rettet mod musikken og 

pulsen, da han nikker med både hoved og overkrop i takt til musikken. Jeg kan dog ikke se om han synger 

med, men jeg kan på den anden side heller ikke udelukke det, da optagelsen er på forholdsvis lang afstand. 
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Men der er ingen tvivl om, at han selv oplever det som at han er med i musikken, og at han fortæller mig, at 

han godt kunne synge med, betyder for ham nok også, at han identificerer sig med sang, musik, puls, 

bevægelser og fællesskabet. Han værdsætter oplevelsen og har brug for at udtrykke det. At han til sidst 

også bemærker farven på mine bukser, i forbindelse med det næste vers, vidner igen om hans meget aktive 

deltagelse denne dag. 

Jeg kan se af mine logbogsoptegnelser, at jeg efter 2. session er meget overvældet over, hvor tillidsfulde 

børnene egentlig er, selv om det jo kun er anden gang de er til musik hos mig. Den første gang de var til 

musik, havde de i starten meget opmærksomhed rettet mod rummet – især dét at der var så højt til loftet 

fascinerede eller undrede dem, hvilket de gav udtryk for ved fx at sige ”min far er også meget høj” samtidig 

med at blikket var rettet imod loftet, eller ”i Zoologisk have så jeg en meget høj giraf”, hvilket for øvrigt gav 

anledning til at synge ”Giraffen Gumle”. Jeg havde børnene i alt fem gange, og det var som om de deltog 

mere og mere aktivt, måske lige med undtagelse af Andreas, der mest er receptivt til stede, og især rettet 

mod det narrative. Fx er Andreas den første der springer op, når jeg fortæller, ”at så begyndte det at regne, 

så derfor løb alle indianerbørnene hen og stillede deres trommer i et skur, der henne bag flyglet”. Det giver 

her mening at inddrage Sven-Erik Holgersens deltagerstrategier. 

Det næste videoklip foregår den 5. session ca. midtvejs i musikaktiviteten. Børnene henter selv hver deres 

tromme, hvorefter de finder deres pladser i rundkredsen med mulighed for at spille lidt og undersøge 

trommen. Derefter leges en raketleg, hvor 3 børn får lov til at vælge farver på raketterne, der skydes af 

med hurtige slag på trommen. Denne leg glider over i en fortælling om regnvejr, hvor der synges og spilles i 

stigende styrke mod tordenen, der til sidst munder ud i en imitation af en solopgangsbevægelse, som får 

musikken til at stoppe (Se bilag 8). 

Jeg havde jeg ind imellem en oplevelse af, at børnene var i stand til at indleve sig i det musikalske rum og 

det narrative i en sådan grad, at jeg forbløffedes over deres kompetencer – ikke mindst det, at de var i 

stand til at koncentrere sig og holde et fælles fokus gennem noget, der for mig oplevedes som værende 

meget lang tid (mellem 45 – 60 minutter)17. Jeg forundredes også over, hvor meget børnene kunne 

musikalsk set, bl.a. det at holde en/eller forholde sig til en fast puls, synge, danse og spille, men også deres 

evne til at indleve sig i handlingen og bidrage til dens udvikling. 

I det næste videoklip elaborerer Majken og Maja deres solopgange, mens Andreas er receptivt rettet mod 

sang, musik, bevægelser, fællesskabet og det narrative. Da jeg netop bruger Sven-Erik Holgersen 

deltagerstrategier i min kategorisering og analyse af videoklippene, vil jeg her kort gennemgå dem. 

 

Deltagerstrategier 

Sven-Erik Holgersen har med udgangspunkt i Sterns selvfornemmelser og Merleau-Pontys fænomenologi -

herunder idéen om ´den levede krop’- og med begrebet ’intentionalitet’ – set som ”at være rettet mod og 

af noget meningsfuldt”, forsket sig frem til fire forskellige deltagerstrategier (med underkategorier), når 

børn deltager i elementær musikundervisning (Holgersen S.-E. , 2002). Holgersen betoner, at det ikke er 

deltagerstrategierne, der i sig selv er interessante, men derimod ”[…]de måder, hvorpå deltagerne veksler 

                                                           
17 Med 'oplevedes som værende meget lang tid' mener jeg ikke i selve situationen, tiden nærmest fløj af sted, men i 
min forforståelse af, hvor lang tid små børn kan koncentrere sig/holde et fokus. 
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mellem dem, og hvad dette betyder for det gensidige forhold mellem deltager og aktivitet” (Holgersen S.-E. 

, 2002, s. 230). Og med en henvisning til Lave & Wenger18 skriver Holgersen: ”Deltagerstrategier er udtryk 

for en meningsskabende rettethed, der kan forstås som det intentionelle grundlag for læring og 

deltagerbaner” (Holgersen S.-E. , 2002, s. 231). Holgersen anskuer elementær musikundervisning som en 

generativ praksis, hvor forskellige former for mening og deltagelse – og dermed praksis – er under konstant 

forandring. Hans undersøgelse viser netop, hvordan børn udvikler deres deltagelse og udtryksformer i kraft 

af det æstetiske og sociale samspil (Holgersen S.-E. , 2002, s. 216).  

De fire deltagerstrategier:  

Reception – deltageren forholder sig modtagende, iagttagende og lyttende, og giver ikke udtryk for sin 

oplevelse i nævneværdig grad, men kan dog godt være intenst optaget af den musikalske aktivitet. 

Imitation – deltageren er ofte rettet mod ydre strukturelle træk ved den musikalske aktivitet eller mod en 

andens bevægelsesmønster.  

Identifikation – deltageren stræber efter at identificere sig med en anden deltagers udtryk, eller ’at blive et´ 

med musikken. 

Elaboration – deltageren tilføjer noget nyt via sit musikalske udtryk, f.eks. ved at finde på nye 

bevægelsesformer eller at sammensætte meningsfulde musikalske udtryk på en ny måde (Holgersen, 2006, 

s. 99 og 2002, s. 159). 

Mens mange af børnene i rettet imod helhedsoplevelsen og deltager ved at imitere, eller identificere sig, så 

er det ligesom om at trygheden ved genkendelsen gør, at nogle af børnene begynder at tilføje og skabe nyt 

– altså elaboration. 

Videoklip 7, session 5, 00:00 – 00:35: Majken og Majas elaborerede solopgange  

 

 

 

 

 

Ved tidligere sessioner har både Majken og Maja først og fremmest imiteret mig, ved solopgangslegen. 

Dette kan jeg se, da der er tale om en lille forsinkelse i deres bevægelser, i forhold til mine, hvilket tyder på 

synsstrategisk imitation. Længere henne i forløbet, den 4. session virker det som om i hvert fald Majken 

identificerer sig med hele det æstetiske objekt – altså lyd, fortælling, bevægelser – og timer sin solopgang i 

forhold til dette. I ovenstående videoklip elaborerer Majken og Maja solopgangen på deres helt egen måde 

hver især.  

                                                           
18 Lave, J. & Wenger, E. (1991): Situated learning. Legitamate peripheral participation. Cambridge University Press. 

Majken lavede sit helt eget personlige udtryk for en ”men så kom solen”– bevægelse; en ganske lille 

sol, men meget æstetisk/elegant udført med strittende pegefingre og forholdsvis afrundede 

helhedsbevægelser. Også Maja gav ”men så kom solen”-bevægelsen sit helt eget udtryk – hun sprang 

op i luften, som var hun en stor sol der måtte stige op.  Under de selv samme 4 sekunder sidder 

Andreas og iagttager og lytter uden at lave bevægelserne, ja, med et minimum af artikulation. 

(Videoklip, 7. session 5, 00.28– 00.34 = 6 sekunder) 
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Det sidste videoklip er forholdsvis langt, da jeg har medtaget det for at illustrere hvordan musik og 

fortælling her bliver vævet tæt sammen, og hvor forbløffende nemt børnene har ved at ’komme videre i 

fortællingen’, så snart de hører og genkender musikken der hører ’til det næste’. 

Videoklip 8, session 5, 00:00 – 05:45: Musikken som markør ved overgange: 

36:44 – 36:55: børnene finder et stykke væg at holde på, da Gitte lige har sunget ”vi holder på væggen 
når musikken siger stop”.  
Børnene slipper væggen og løber hen og hopper og danser 
36:55 – 37:15: Gitte begynder igen på et hoppevers, og børnene løber hen og danser/hopper. Gitte lader 
som om hun ikke kan finde på noget, og et barn løber hen og spiller på hendes tromme. Flere børn 
kommer til og vil alle spille på trommen 
Hoppesang der bliver til fælles spil på stor tromme 
38:17 – 39:17: Gitte griber idéen, og henter i stedet en stor tromme, hvor alle børnene kan stå rundt om 
og spille. Børnene er alle i gang med at spille sammen på en stor tromme.  
Fra fælles spil på stor tromme der bliver til løbetur 
38:17 – 39:17: Gitte begynder igen at spille calypso på en tromme, og synge et hoppevers, som slutter af 
med, at hun synger ”vi tager os en løbetur, når musikken siger stop”, hvorpå børnene forlader den store 
tromme, for at tage en løbetur rundt om måtterne. Imens børnene løber, fjerner Gitte den store 
tromme, og sætter sig ved flyglet. 
Fra løbemusik til farvelmusik 
39:15: Gitte spiller ”løbe-musik” på flyglet og børnene løber rundt om måtterne. 39:40 løbemusik 
stopper brat og efterfølges af farvelsangen. 9:49: de to første børn har sat sig ned på en måtte. 40:02: 
alle har fundet hen på en måtte. 40: 06 – 42:15: Alle ligger ned mens Gitte spiller og synger farvelsangen.  
(Videoklip 8, session 5, 00:00 – 05:45 = 5 minutter og 45 sekunder) 

 

Det er bemærkelsesværdigt hvor hurtigt børnene genkender musikken og husker tilbage fra de få gange de 

har været til musik. Der er ikke brug for sproglige instrukser, musikken, eller måske snarere det narrative 

musikalske rum, giver mening for børnene i en sådan grad at ord bliver unødvendige. 

 

4.3 Diskussion 
Almen dannelsen er af relevans for identitetsdannelsen, herunder dannelsen af det musikalske selv.  

Det implicerer ligeledes forholdet mellem teori og praksis, da det har betydning for pædagogprofessions-

identiteten, det institutionelle aspekt og som følge heraf har det også betydning for børnenes musikalske 

selvudvikling.  

De fire virkelighedsfelter har alle været i spil, og forholdet mellem teori og praksis har inddraget  ’den 

mulige virkelighed’, dog kun som overordnet metaperspektiv, men det vil være relevant i forbindelse med 

pædagogisk forskning- og udviklingsarbejde i fx dagtilbud. 

Det narrative musikalske rum ligner på mange måder den måde børn selv leger på, når de leger frit og især 

når det drejer sig om sociale fantasilege. Børn lærer mens de leger sammen i forskellige kontekster. Som 

Karsten Schnack skriver (Schnack, 2004), så foregår læreprocesser altid i kontekster, og en kontekst der 

altid er der, er kulturen. Beth Juncker taler for øget forskning i sensitive erkendelsesveje, for at ”få øje på” 

børns kultur, som ofte kan ses som en form for æstetiske læreprocesser (Juncker, 2006). 
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Det bliver nu nødvendigt at inddrage Dietrich Benners traderingsbegreb som er kendetegnet ved to 

aspekter - - det ene er det “kulturbærende” - traditionen, - den del der har med stabilitet i forhold til 

foranderlighed at gøre - gendannelse. Det andet aspekt er omdannelse, som også kan beskrives som 

transformation.   Det´ at den menneskelige bestemmelse betegnes som værende ikke-affirmativ – (ikke-

bekræftende af det givne), kan kobles til det fænomenologiske begreb ubestemthed – unbestimmtheit (som 

oprindelig kommer fra Ingarden). Finn Holst gør i sin ph.d. rede for Bensons brug af unbestimmtheitsstellen 

(ubestemthedssteder) til at definere den åbenhed i musik, som muliggør og nødvendiggør improvisation (i 

meget bred forstand, lige fra 'udfyldning af huller' til komposition). Benson og Holst taler i den forbindelse 

om transformatoriske processer som er æstetiske, og som kan medføre transformatorisk læring (Holst, 

2013, s. 132). På denne måde kan transformatorisk læring altså ses som en kobling mellem kultur/tradering 

og æstetiske erkendelsesveje.  Via kulturelle æstetiske processer som er traderende (både bevarende og 

ændrende) - kan der opstå transformative læreprocesser, fordi subjektet/subjekterne går igennem 

læreprocesser der er identitetsændrende i Illerisk forstand. I Benners prakseologi, hvor mennesket må søge 

sin bestemmelse i handling, er mennesket handlende i traderende forstand i forhold til det kulturelt – 

kunstneriske.  

De interessante studier af musik og tid (Husserl, Namour, Stern, Holst) viser at der stor sandsynlighed for at 

vi på et grundlæggende plan har en fælles måde at opfatte melodiske egenskaber på. Det er en pointe at 

man ikke blot forholder sig til nogle ydre størrelser, men også til ’sig selv’.  

Holgersens deltagerstrategier har hjulpet med at forstå børnenes forskellige måder at være rettet mod 

musikken eller andre fænomener i det narrative musikalske rum, og måske Majkens og Majas elaborerede 

solopgange kunne siges at være en slags transformative æstetiske læreprocesser – og måske placeres som 

en underkategori under deltagerstrategien elaboration. Majken og Maja må have oplevet dette nuværende 

øjeblik som en opfordring til selvvirksomhed, ellers ville de ikke elaborere deres solopgange. Men ved at 

være medskabende og finde på nye solopgange kan man sige at de bevæger sig frem og tilbage mellem 

refleksion og handling og er traderende i den forstand at de både gendanner og omdanner kulturen – her 

en solopgang i en musikalsk leg. 

Jeg har argumenteret for at Illeris ikke er opdateret i forhold til Sterns udviklingsteori om 

selvfornemmelser, og at børn også kan gennemgå transformative læreprocesser. Ved at koble Illeris´ 

identitetsmodel med Nielsens fænomenologiske musiksyn og Sterns teori om selvfornemmelser, herunder 

også mit eget bud på musikalsk selvfornemmelse, gives et bud på transformative æstetiske læreprocesser. 

De mange eksempler fra musikaktiviteterne med de 3-årige børn syntes også at pege på, at når børnene er 

rettet mod og af musikken, er der mulighed for læring, og denne læring medfører – eller med Vygotskys ord 

’leder den udvikling med sig’ – og udvikling relaterer til identiteten, som herved ændrer sig. Når Tim 

(Videoklip 3) er rettet mod musikken og pulsen er der ingen tvivl om, at han selv oplever det som at han er 

med i musikken, og at han fortæller mig, at han godt kunne synge med, betyder at han identificerer sig med 

sang, musik, puls, bevægelser og fællesskabet så meget, at han har brug for at udtrykke det. Det er 

meningsfuldt for Tim at deltage i musikken. Med Mezirows meningsbegreb og Illeris´ fortolkning af 

transformative læreprocesser, mener jeg, ligesom Illeris at identitetsbegrebet er uomgængeligt i 

forbindelse med definitionen af transformative læreprocesser. Jeg kobler dette til Nielsen En teori om 

musik som et mangespektret meningsunivers og om dets korrespondens med 'os'. Dette leder mig til 

følgende forsøg på en skitse, der kan sige noget om relationerne mellem de berørte teorier: 
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                                                Transformativ, æstetisk læring - musik        

                         

 

Figur 19: Skitsemodel til illustration af korrespondens mellem subjekt indeholdende identitetens gennerelle struktur, og det 

musikalske objekt som et mangespektret meningsunivers. 

 

Det er muligt at de ydre lag i musikkens meningslag primært korresponderer med præferencelaget og 

personlighedslaget, og at fx de emotionelle og eksistentielle lag korresponderer med kerneidentiteten og 

personlighedslaget, men det er blot en hypotese.  

En anden mulighed er at se Nielsens meningslag som noget der primært fører ind til personlighedslaget – 

indrammet på den ene side af præferencer, som dermed kan påvirkes, og på den anden side af 

kerneidentiteten – som der måske nok snarere er adgang til gennem ændringer i personlighedslaget, og 

disse ændringer kunne så måske i nogle tilfælde føre til 'spring' i kerneidentiteten. 

En tredje mulighed er at se Nielsens meningslag, og dermed musikken som noget der går lige ind i 

kerneidentiteten, og påvirker denne.  

Jeg mener at have argumentere for, at transformative æstetiske læreprocesser kan medføre ændringer i 

både præferencelaget, personlighedslaget og i kerneidentiteten. I det forrige kapitel fandt jeg frem til at en 

del af kerneidentiteten er musikalsk selvfornemmelse, og mine fokusgruppeinterviews samt 

videooptagelser af musikaktiviteter med børn sammenholdt med den inddragede teori viser, at 

musikoplevelser og musikalsk selvfornemmelse kan påvirke både præferencelaget, personlighedslaget og 

kerneidentiteten. Især de stærke musikoplevelser sætter spor i os, og må på denne måde siges at være 

med til at danne os og dermed også at identitetsdanne os. 
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4.4 Sammenfatning 
De fire virkelighedsfelter har alle været i spil, ligesom forholdet mellem teori og praksis blev inddraget. 

Dietrich Benners dannelsesbegreb gav mening i forhold til dannelse og identitetsdannelse, ligesom han 

traderingsbegreb blev udfoldet i forhold til børnekulturen og den præsenterede empiri.  

Læringsbegrebet blev undersøgt ud fra Karsten Schnacks fem statements samt virksomhedsteori som især 

lægger vægt på forholdet mellem individ og omverden. Her efter ser jeg læring og udvikling som en 

dialektisk enhed i hvilken læring leder udvikling.  

Jeg har anvendt Illeris ´”Identitetens placering i læringens struktur”, samt tilsluttet mig hans definition på 

transformative læreprocesser, dog med det forbehold at Mezirows meningsbegreb savnes. 

Jeg har afgrænset det æstetiske til at omhandle læreprocesser og henviser til Nielsen fænomenologiske 

musiksyn. 

Min empiri har vist at børnenes rettethed kan antage mange retninger og det har givet mening at anvende 

Holgersen deltagerstrategier. Min forforståelse er blevet rykket flere gange i løbet af forløbet, da børnene 

kunne og ville meget mere end jeg havde troet muligt jævnfør den hermeneutiske cirkel. Daniel Sterns 

begreber: Den dynamiske pentade, den intersubjektive matrix, affektiv afstemning samt dynamiske 

vitalitetsformer har været et yderst anvendeligt begrebsapparat i forhold til analysen af videoklippene. 

Husserl, Namour, Holst undersøgelser omkring den tredelte tid i forhold til melodisk forventning har givet 

yderligere belæg for, at æstetiske læreprocesser er identitetsdannende. 

 

4.5 Delkonklusion 
I kapitel 4 har jeg behandlet følgende emner: 

De fire virkelighedsfelter i genstandsfeltet for musikpædagogisk forskning (4.1), Almen pædagogik og 

forholdet mellem teori og praksis (4.1.1), Dannelse (4.1.2), Læring (4.1.3), Identitet og læring (4.1.4), egen 

empiri omhandlende børns deltagelse i musikaktiviteter (4.2), Diskussionsafsnit og sammenfatning (4.3) og 

(4.4). 

Min fjerde delkonklusion kommer hermed til at lyde således: 

I dette kapitel har jeg undersøgt den del af hovedproblemformuleringen der har med pædagogik at gøre. 

Dietrich Benners dannelsesteori har givet mening til identitetsdannelsen ligesom hans traderingsbegreb er 

anvendeligt i forhold til æstetiske læreprocesser i børnekulturen. Almen pædagogik og forholdet mellem 

teori og praksis har dannet baggrund for at behandle og forstå sammenhænge mellem dannelse, 

identitetsdannelse og læring og identitetsdannelse.  

Min empiri har vist en masse omkring børns deltagerstrategier i musikaktiviteter og Holgersens 

deltagerstrategier samt Sterns begreber/terminologi har udvidet forståelsen af børns deltagelse i 

musikaktiviteter. 

Mit fokus på almen pædagogik og æstetiske læreprocesser er blevet koblet med Nielsen fænomenologiske 

musiksyn og Illeris´ præcisering af transformative læreprocesser, og herved er fremkommet en model for 

”Transformative æstetiske læreprocesser”. 
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KAPITEL V:  

konklusion  
Det er ikke tilfældigt, at det ikke længere hedder vuggestue og børnehave, men nu dagtilbud. Dette skyldes 

at den neoliberale diskurs er blevet til neoliberal hegemoni og dette medfører en professionalisering af 

pædagogprofessionen, som trækker en læringsdiskurs med sig og indebærer en kvalitativt anden form for 

tænkning i dagtilbuddene. Krav om effektivitet og dokumentation indebærer en gradvis underminering af 

daginstitutionerne som offentlige, samfundsmæssige institutioner. Ikke mindst Læreplaner i dagtilbud har 

sat skub i denne udvikling. Den neoliberale diskurs er på denne måde ved at ændre pædagogikken radikalt 

fra reformpædagogikkens formale dannelsessyn hen imod et mere læringsorienteret materialt 

dannelsessyn.  

Samtidig er de æstetiske fag blevet nedprioriteret i pædagoguddannelsen, og barnets perspektiv kan være 

svært at få øje på, og der er stor diskrepans mellem børnenes perspektiv og læringsdiskursen. Børnene har 

fokus på ’den frie leg’ og på kropslige og æstetiske være- og læreprocesser og her igennem på sociale 

børnefællesskaber. Børnene oplever ad denne vej anerkendelse fra de andre børn, og dette er med til at 

danne dem som unikke og selvstændige individer. Hvis børnenes perspektiv skulle tages alvorligt, burde 

pædagogprofessionsidentiteten bevæge sig i en mere kropslig-æstetisk retning. Dette skulle i så tilfælde 

understøttes af en pædagoguddannelse med stort fokus på de æstetiske læreprocesser. Der burde også 

være mulighed for videreuddannelse af pædagogerne inden for de æstetiske fag. 

Relationen mellem musik og identitet er tydeliggjort ved at koble det fænomenologiske musiksyn med 

Illeris´ identitetsbegreb.  

Forholdet mellem identitetsforestillingen versus selvdannelse er ligeledes undersøgt, og jeg fandt frem til, 

at de kan komplementere hinanden. 

Jeg har brugt Sterns forskning omkring intersubjektivitet, dynamiske vitalitetsformer, den dynamiske 

pentade samt den intersubjektive matrix til analyserne undervejs. I analysen af mine 

fokusgruppeinterviews gav det mening at omformulere Stern selvfornemmelser til musikalske 

selvfornemmelser. Analysen viste også, sammenholdt med Frede V. Nielsen og Sven-Erik Holgersens 

forskning, giver det mening at tale om et musikalsk selv. 

Dietrich Benners dannelsesteori har givet mening til identitetsdannelsen, ligesom hans traderingsbegreb er 

anvendeligt i forhold til æstetiske læreprocesser i børnekulturen. Almen pædagogik og forholdet mellem 

teori og praksis har dannet baggrund for at behandle og forstå sammenhænge mellem dannelse, 

identitetsdannelse og læring og identitetsdannelse.  

Min egen empiri har vist en masse omkring børns deltagerstrategier i musikaktiviteter og Holgersens 

deltagerstrategier, samt Sterns begreber/terminologi har udvidet forståelsen af børns deltagelse i 

musikaktiviteter. Netop mangfoldige former for musikaktiviteter kan bruges til at styrke børnefællesskaber, 

understøtte børnenes fantasi og kreativitet samt understøtte barnets identitetsdannelse.  

Musikoplevelsen kan påvirke individet på mange måder, og også påvirke individets kerneidentitet.  
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Mit fokus på almen pædagogik og æstetiske læreprocesser er blevet koblet med Nielsen fænomenologiske 

musiksyn og Illeris´ præcisering af transformative læreprocesser, og herved er fremkommet en model for 

”Transformative, æstetiske læreprocesser”. 

Musik kan understøtte barnets identitetsdannelse på flere måder.  

Dels kan dét at beskæftige sig med musik ses som en del af såvel almen dannelsen som 

identitetsdannelsen. Barnets identitet dannes i interaktion med forældre, men i dagtilbuddet især i 

interaktion med de andre børn og de voksne i dagtilbuddet.  

Barnets musikalske selvfornemmelse, og hermed også identitet, dannes, når barnet deltager i 

musikaktiviteter af den ene eller den anden art, gennem de fire forskellige deltagerstrategier, hvor jeg har 

argumenteret for, at der under deltagerstrategien elaboration, er en underkategori, som jeg har begrundet 

at benævne transformativ, æstetisk læreproces.  

Jeg har argumenteret for, at det er vigtigt at acceptere børns forskellige måder at være rettet mod og af 

musikaktiviteter, og at der skal gives plads til barnets selvvirksomhed, da der så netop kan opstå 

transformative, æstetiske læreprocesser. 

Dét at skabe rum for børns musikalske selvfornemmelse, er en del af dannelsen og identitetsdannelsen og 

giver samtidig en form for ’musikalsk kapital’, der på sigt kan give det enkelte barn mulighed for at opleve 

og udtrykke sig via musik. I det senmoderne samfund, hvor den sproglige diskurs er i højsædet, er der brug 

for æstetiske udtryksformer, dels som medspiller i dannelsen og identitetsdannelsen, men også for i det 

hele taget at give plads til det ordløse og til det åndelige aspekt ved tilværelsen. 

 

 

 

5.1 Perspektivering 
Børns kultur er ofte af æstetisk karakter, men ofte bliver børns legende udtryk skubbet til side til fordel for 

’rigtig læring’? Hvis vi skulle tage Benners prakseologi samt traderingsbegreb alvorligt, så må vi også tale 

om børnetradering? Men når børn gendanner/omdanner - fx ved spontansang - får det så en værdi, eller 

bliver det til sådan en slags ’lærings-affaldsprodukt’? Hvis Benners selvvirksomhedsbegreb skal stå ved 

magt - så må vi anerkende, at selvvirksomheden starter ved 0 års-alderen. 
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5.2 Abstract in English 
 

This study examines the developing of small children’s identity through music in Pre School investigating 

how music could possibly influence the individual child’s development of identity in an institutional context.  

Young people’s articulations about music in focus group interviews and small children’s participation in 

music activities is examined though a phenomenological-hermeneutic-abductivity study design.  

The social and institutional developments that affect music in Pre School is reviewed and discussed.  

Sense of musical self is explored through two focus group interviews with students studying at the social 

education, having “expression, music and drama” as their main subjects.  

Analytical studies of video observations/micro-analytical studies of small children’s participation in music 

activities and previous research about sense of musical self, are analyzed and points to the possibility of the 

developing of the individual child’s identity to be influenced by music activities in Preschool. 

Daniel N. Stern’s theory of Sense of self and the concepts; forms of vitality, activation contours and 

affective vote are taken into perspective as well as Knud Illeris´ theory’s about and attempts to clarify, 

concepts in relation to the identity and transformative learning processes are discussed.  

The concept of identity versus notions of the sense of self are considered complementary.  

A model of transformative aesthetic learning processes is presented and a positive effect of reintroduction 

to diverse music activities in Pre School is argued.  
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Bilag 
 

Bilag 1 - Interviewguide til fokusgruppeinterviews 
 

FAKTA  

Navn, alder, semester 

Prøv at beskrive en musikoplevelse der gjorde et stort indtryk på dig? 

Hvorfor har du valgt at uddanne dig til pædagog? 

Hvem var din ynglings pædagog da du var barn? og hvorfor det? 

Hvad er en god pædagog? Diskuter dette, og prøv at undersøge om i kan opnå enighed 

Hvis det nu i stedet for UMD, blot havde heddet enten musik eller drama, hvad tror du så at du ville have 

valgt? 

Hvad er din musiksmag? 

Hvorfor kan du lige netop godt kan lide den slags musik? 

Hvad bruger I musik til? 

 

Musikalsk baggrund  

Hvad er Jeres musikalske baggrund? 

Er der nogle af jeres forældre der har et aktivt forhold til musik? 

Er der nogen af Jeres søskende der har et aktivt forhold til musik? 

Har I gået i daginstitution før I startede i skole? 

I bekræftende tilfælde - uddyb - vuggestue? Børnehave? 

Kan I huske om I havde musikoplevelser i daginstitutionen? Det kan både være aktivt eller blot 

lytteoplevelsen? 

Fortæl mig nogle eksempler på dette? Hvad gjorde musikken ved jer? 

Hvad kan I fortælle mig om Jeres oplevelse af musikundervisningen i skolen? 

Har i gået i gymnasiet, på HF eller anden uddannelse? 

I bekræftende tilfælde - var der også musikundervisning inkluderet her? 

Har I modtaget instrumentalundervisning før i startede på uddannelsen? 

Har I modtaget sangundervisning før i startede på uddannelsen? 

Fortæl gerne nogle konkrete fortællinger mht. oplevelser med musik/sang-undervisning? 

 

Konkrete oplevelser af musikdelen på UMD 

Hvad har I haft af musikundervisning indtil nu? 

Hvad syntes I om det? 

Var der noget I ikke brød Jer om? 

Var der noget I gerne ville have mere af? 

Hvis I helt selv kunne bestemme, hvordan skulle musikundervisningen så være? 

Hvis I helt selv kunne bestemme, hvor meget musikundervisning skulle der så være? 

Er der en tydelig sammenhæng mellem det I lærer på UMD og det I kan bruge det til i pædagogisk praksis? 
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Musiksmag og uddannelsesvalg 

Tror I det ville være muligt at inddrage Jeres egen musiksmag noget mere i undervisningen? 

I bekræftende tilfælde, hvordan? 

 

Musiksmag og pædagogprofession 

Er der en sammenhæng mellem din musiksmag og dine forestillinger om din anvendelse af musik i dit 

fremtidige virke som pædagog? 

 

Musikalsk selvfornemmelse 

Hvad er musikalsk identitet? Prøv at se om I kan blive enige om dette? 

Stern taler om forskellige former for selvfornemmelser - er det muligt at tale om musikalsk 

selvfornemmelse? 

 

Afslutning 
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Bilag 2 - Forespørgsel om tilladelse til at videofilme 
 

                       D. 10. august 2011. 

 

Kære forældre til………………………………….. 

 

Jeg er musiklærer på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn (i daglig tale: PS) – og vi er jo nærmest naboer 

til børnehaven Ellekilde. 

Jeg studerer samtidig på DPU (Danmarks pædagogiske Universitetsskole), og har i den forbindelse brug for 

nogle kaniner. 

Jeg har i forbindelse med mit arbejde og i særdeleshed med  mit studie, brug for nogle børn at øve mig på. 

Jeg har derfor tilbudt børnehaven at arrangere et musikforløb med en børnegruppe på ca. 12 børn i 3-4-års-

alderen. 

Det kommer til at foregå hver tirsdag kl. 9.45 – 10.30 i musiklokalet (509) og løbe over 8 tirsdage, med start 

tirsdag d. 16. august og slut tirsdag d. 11. oktober. 

Jeg har tænkt mig at videofilme undervejs, da det er min hensigt at bruge det i forbindelse med mine 

studier på DPU, og det er derfor vigtigt for mig, at børnenes forældre giver tilladelse til dette. Hvis 

materialet bliver godt, vil jeg også gerne bede om tilladelse til at bruge det i min undervisning af kommende 

pædagoger. 

Jeg vil derfor spørge dig/Jer, om tilladelse til at videofilme dit/Jeres barn i forbindelse med musikforløbet? 

 Med håb om et positivt tilbagesvar – 

 

De bedste hilsner fra Gitte Kampp 

 

 

 

Jeg giver hermed tilladelse til, at mit barn …………………………………………………………. gerne må videofilmes i 

forbindelse med musikforløbet på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn, og at filmen gerne må bruges på 

DPU i eksamensøjemed og også ved undervisningen på pædagoguddannelsen. 
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Bilag 3 - Beskrivelse af d. 1. videooptagelse, d. 6.9.2011 

 
Beskrivelse af 1. videosession  – hurtig version 
 
Take 1, d. 6.9.2011 
 
 
Take 1-A 
 
00:00 Navnesang 
Vi får kun de to sidste runder med på optagelsen. (Der blev ikke optaget fra start af). 
 
00:50 Farvesang 
Blå farver 
Gitte introducerer at dem der ikke har blå farver på, klapper mens de andre danser i midten. Når musikken 
stopper skal man skynde sig hen og sidde på måtten. 
Grøn - 4 børn - kun et enkelt barn danser - resten (3) står stille og kigger på Gitte. 
Rød el. lilla - de står stadig stille, dvs. at et enkelt barn begynder at danse på B-stykket - Gitte begynder at 
spille kraftigere på guitaren hvorpå barnet standser sin dans? 
"Og alle dem med farver på sit tøj" - alle kommer op og stå, og tre af børnene danser. 
 
05:01 Bumletoget 
Der er en lampe der er gået i stykker der oppe. Børnene er fascineret af, at der er så højt til loftet. Børnene 
fortæller Gitte om deres forældre - de er meget store- især fædrene. 
Tim får lov at starte toget. Gitte er lidt usikker på rækkefølgen af teksten (der hvor den siger "hæng bare 
på"). 
Da sangen er slut vil børnene sætte sig ned, men Gitte insisterer på at tage et vers mere, for toget skal køre 
hen til trommerne. Da dette vers er slut vil flere af børnene igen sætte sig ned, men Gitte forklarer at de 
skal hente sig en tromme hver, og sætte sig på den på måtten. Take 1-A stopper efter kl.13:20. 
 
Take 1-B 
0:00 Gitte sidder med armene oppe i vejret, og børnene gør det samme.  
Gitte forklarer raket-legen - børnene gør som hun gør (stort set) og ikke som hun siger - 
Børnene trommer heftigt i et stykke tid - Gitte skyder en rød raket af og de fleste børn gør det samme (på 
nær tre). 
Liv bestemmer næste raket skal være blå - 
Tim - gul 
Grøn 
flere af dem der ikke var med i starten er nu med - 
 
02: 08 Tromme-vejr-leg 
Gitte spørger hvordan et lyn lyder og ser ud - Tim har et bud 
ca. 4 runder - men så skinnede solen på nogle indianerbørn - og derfor skal I lige lære en indianersang 
 
03: 25 Indianer-sangleg 
Gitte synger verset - Christine sætter/bærer Andreas hen og sidde på trommen. 
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Gitte spørger hvad indianerbørnene leger - Majken svarer at de trommede. 
Der næst et trommevers. 
På uga-stedet tages armene op i vejret 
de løb og skød 
lige indtil...."Kom hjem" Gitte trommer helt vildt og børnene får lyst til det også. 
uga..... 
forfra 
Hoppede - Valdemat ligger sig med ryggen til og "slår" med fødderne. På et tidspunkt vælter Andreas  
baglæns og slår hovedet og begynder at græde. Gitte laver sangen færdig mens Andreas sidder på skødet af 
Christine. 
Børnene skal bære trommerne på plads - Andreas taber trommen (måske med vilje) - han vil ikke bære den.  
 
10.37 Giraffen Gumle 
Gitte spørger om de har set en giraf - Tim fortæller. Gitte spørger om de har været i ZOO og alle børnene 
fortæller i munden på hinanden om deres ZOO-oplevelser.  
Gitte synger sangen for børnene med fagter. Børnene lytter intensivt. 
Næste omgang beder Gitte børnene om at synge med. Gitte er lidt usikker på teksten i 1. vers. 
 
14.22 Fisker, fisker 
(Den har børnene leget før i børnehaven) - Fordi Giraffen var gået ud til en flod, og der vidste den ikke rigtig 
hvordan den skulle komme over vandet. 
Der er lidt uoverensstemmelse mellem Gittes melodi og pædagogernes melodi? 
 
23:48 Det var sidste stop 
Gitte får børnene til at ligge ned. Gitte går rundt og mærker efter om de er ordentligt slappe. 
Gitte sætter sig ned og spiller og synger sangen. Andreas vil ikke ligge sig ned. Gitte siger at det er ok, så 
skal han bare sidde stille. Andreas kravler hen og ligger sig oven på Janni (pædagogmedhjælper). Andreas 
kravler videre hen og sætter sig på Gitte og tager hendes tekst.  
Da sangen er slut begynder Gitte på: 
 
27:10 Farvesangen 
”Og alle dem med …. Farver på - de må gerne rejse sig og gå" 
”Tak for i dag. Det var sjovt".  
 
28:37 Børnene vil gerne spille på Gittes guitar 
Freja H. spiller en puls på strengene (Gitte holder en akkord = E) - og Freja spiller og synger til. Hun digter 
en tekst på en melodi der ligner En elefant kom marcherende. 
Efterhånden prøver de fleste børn også at spille på flyglet. Derfor er det svært at høre guitaren. (Også det 
andet klaver). 
 
31:48 slutter optagelsen  
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Bilag 4 - Beskrivelse af d. 5. videooptagelse, d.11.10.2011 

 
Beskrivelse af video fra take 5, d. 11.10.2011 
 
00:00 
Børn ankommer til Carmen musik. Ca. halvdelen af børnene er lidt overraskede over musikken. 
Gitte vælger at løbe rundt med børnene - det hjælper. Nogle leger "jorden er giftig" og hopper fra måtte til 
måtte. 
 
02:33 
Musikken stopper og børnene bliver bedt om at sætte sig ned på en måtte. Gitte sætter sig også ned. 
 
03:20 
Nu sidder alle ned. Navnesang. Thor vælger (som den første) en bevægelse - raket - og der synges med 
raketbevægelser. Bagefter spørger Gitte om farven på raketten - Thor svarer blå - og der synges igen et vers 
med "blå" raketbevægelser.  
Andreas vil også vælge blå - Gitte spørger om der ikke er en bevægelse han kan vælge - Andreas vælger at 
gynge sidelæns med måtten.  
Freja H. vælger først en farve - Gitte spørger efter en bevægelse - Freja vælger at vi skal hoppe. 
Maja vælger (også) lyserød - Gitte beder om en bevægelse - Maja vil også gerne vælge hoppe - der hoppes. 
Janni (pæd.-medhjælper) vælger at nikke - der synges og nikkes. 
Majken  vælger at svømme. På maven. 
Tim vælger at vi skal løbe rundt. Et barn siger "det kan jeg ikke" - Gitte siger: prøv. 
Valdemar - siger blå samtidig med at han gynger med måtten - Gitte spørger om vi da skal sejle - Valdemar 
sige rigen blå - Gitte foreslår at vi sejler i en blå båd - Valdemars nikker. 
Christina (pædagog) vælger at vi skal stå op på knæene og svinge med armene. 
Nicolaj er et stykke tid om at bestemme sig - de andre børn prøver at hjælpe med at tyde hvad han foreslår. 
Det godtager han ikke. Til sidst vælger han at vi skal flyve. Gitte spørger om vi skal sidde, stå eller løbe mens 
vi flyver. til sidst enes vi om at løbe-flyve. 
Freja at flette fingre i en knytnæve og samtidig bevæge arme/hænder op og ned i puls til musikken. 
Liv vælger en raket der er lyserød. 
Til sidst synges om "Ellekilde" med puls-klap på lårene synkront med begge hænder. 
 
11:55 
Farvesangen 
lyserød "det har jeg"! 
Blå - Tim drejer rundt om sig selv - ender med at blive rundtosset og ligge sig ned. 
Grøn - her forstår de at løbe tilbage på en måtte når musikken stopper 
Hvis - Tim drejer igen rundt til han bliver rundtosset. 
 
15:00 
Bumletoget 
Freja (ikke H) byder ind på togførerrollen men samtidig har Majken også rejst sig og budt sig til. Gitte 
spørger om vi kan have to togførere? Liv siger "hvad med mig"? Gitte svarer at hun må vente til en anden 
gang, for nu er der allerede to togførere vi skal have i gang.  
En rejser sig op og siger: "jeg vil også" - men Gitte sætter de to togførere i gang - de starter med at løbe 
hver sin vej rundt - det korrigeres. 
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Når verset er slut stopper togene (det ene tog skal dog standses) - og de to togførere vælger hver deres 
passager. Sangen starter forfra. Flere af børnene synger godt med.  
Tim vælger Thor. Sangen forfra. Det er den bagerste togpassager der vælger en ny passager. Det fortsætter 
til alle børn er med. Gitte foreslår at togene kørte over og hentede nogle trommer. Med det samme slipper 
børnene toget og løber over og henter en tromme.  
 
20:00  
Trommer 
Raketleg. Freja vil - men Gitte vælger en anden. 
Der skydes 5 - 6 raketter af. 
så går Gitte videre til en tromme-vejr-leg. 
 
21:55 
Tromme-vejr-leg 
Der leges et par omgange, indtil Gitte siger at det regner alt for meget, så det er nok bedst at stille 
trommerne i tørvejr - og at hun har bygget et skur der henne så at vi kan stille trommerne i tørvejr. 22:53 - 
Majken smiler stort og underfundigt. 
Børnene sætter sig ned, men Gitte opfordrer dem til at rejse sig op og løbe væk fra regnen. Der løbes nogle 
omgange, indtil Gitte siger at her er dejligt varmt - jeg tror vi er kommet til Afrika. Og her mødte de Giraffen 
Gumle. 
 
24:40 
 Giraffen Gumle 
To piger vil sidde på skødet af Gitte - hun foreslår at de sætter sig ved siden af hende, for hun skal jo kunne 
bruge sine arme - en af pigerne (vidst nok Freja H.) siger, at nu skulle vi lege prinsesser - Sangen synges 
igennem to gange - mange af børnene er godt med - dem der ikke laver fagter er alligevel dybt optaget. 
Majken)foreslår igen at vi skal lege prinsesser: "nu det den med prinsessen" - Gitte griber idéen, og siger: 
"men ved I hvad - prinsesser de hører sådan noget meget fin musik, og Giraffen Gumle var kommet op på 
slottet og havde mødt nogle prinsesser og prinser. Og prinsesserne og prinserne de lå i deres senge og 
hørte musik, for det sagde kongen og dronningen at de skulle en gang imellem. Så nu skal I prøve at ligge 
Jer ned på ryggen, så kommer der sådan noget prinsesse og prinsemusik. Gitte viser hvordan de skal ligge 
sig. 
Alle ligger sig ned på nær Valdemar. Gitte spørger om han ikke også skal ligge ned, men han ryster på 
hovedet. 
To af pigerne ligger og griner. 
 
28:25 
Carmen 
Boline sætter "Carmen" på anlægget, og børnene ligger ned og lytter. Dog er der to piger der bliver ved 
med at ligge og grine til hinanden, og Valdemar sidder stadig op. (Christine, pædagog) rejser sig op og tager 
nogle billeder. 
29:00 
Så satte prinser og prinsesser sig op og kongen delte instrumenter ud. En af børnene havde svært ved at 
vælge instrument - det tog lang tid - men det fik han lov til. Ved den mere stille del af musikken kigger 
børnene på Gitte, som viser at her kan man spille lidt svagere. Til sidst er der gang i den. Majken kommer 
hen til Janni og sætter sig på skødet af hende. Kongen samlede instrumenterne ind igen.  
 
33:28 
 Vi hopper 
Nu havde p. og p. hørt og spillet musik og sovet til middag, så nu skulle de lige danse lidt. 
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En pige (hende med hestehale midt oppe på hovedet) vil ikke være med. Christine prøver at få hende med. 
To - tre af drengene sidder også ned. Måske skyldes det at Janni sidder ned og tager billeder? 
Gitte synger at de skal holde hinanden i hænderne to og to når musikken "siger stop" - alle kommer op og 
stå - det tager lidt tid, men det lykkes for alle at finde en at holde i hånden. 
35:35 
Valdemar lister sig hen til Gitte/trommen og Gitte nikker til ham og han begynder at spille sammen med 
hende på trommen. Valdemar (og Gitte) holder sig også på fødderne når musikken stopper.  
Gitte synger "væggen" og børnene finder efter et stykke tid ud af, at holde på væggen.  
Gitte "kan ikke finde på noget" og spørger børnene hvad vi så skal gøre næste gang musikken stopper? 
Børnene løber hen til hende og begynder at spille på hendes tromme. Gitte synger "vi spiller på trommer", 
men siger efter kort tid, at trommen er alt for lille til så mange børn på en gang, men at hun har en større 
tromme.  
Gitte tager en meget stor tromme frem. Alle børnene trommer samtidig - nogle griner. Det står på et stykke 
tid. 
 
38:30  
Gitte synger at alle børnene tager sig en løbetur og børnene begynder at købe. Gitte spiller noget "løbe-
musik" på klaver. Efter et stykke tid stopper hun og begynder at spille slut-sangen. Børnene stopper med at 
løbe og et enkelt barn ligger sig ned. Efterhånden ligger alle sig ned. Enkelte har svært ved at ligge stille, 
men de fleste slapper af og lytter. 
 
40:00 
 "Det var sidste stop" 
Efter musikken har klinget ud, bliver alle liggende ned i adskillige sekunder. Nogle begynder at sætte sig op, 
og Tim løber hen imod døren. (De plejer at løbe ud og hente deres madpakker. Christine kalder ham 
tilbage. 
 
43:10 
 En lille snak om at det var sidste gang 
Gitte fortæller at det var sidste gang, men at hun håber at kunne invitere dem igen. Hun spørger om de 
godt vil komme igen, og det svarer de ja til. Så løber børnene ud efter deres madpakker. 
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Bilag 5 - Undervisningsplan fra 5. session 
 

Musik og leg, Take 5, d. 11.10.2011 – undervisningsplan 

1. Navnesang (evt. med bevægelse valgt af hvert enkelt barn) 

2. Farvesang i D 

3. Bumletoget i G 

4. Trommesangleg (regn, hagl, torden, lyn – forfra) - 

Åh, nej – trommerne bliver våde – vi må sætte dem ind i skuret! 

Vi må prøve at løbe fra regnen! 

Nu kom vi til et sted med dejlig solskin – og her mødte vi Giraffen Gumle 

5. Giraffen Gumle 

Gumle havde fået noget musik som han syntes at vi skulle høre – 

6. Vi lytter til musik 

vi vågner op – så får vi måske lyst til at hoppe – 

7. Vi hopper-sangleg 

8. Farvel-og slappe af – sang 
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Bilag 6 - Semistruktureret Interview med pædagogen Kristine 
 
Vis den overgang hvor børnene løber rundt - slutsangen begynder og børnene ligger sig ned -  
"Hvad er din oplevelse ved den her situation"? 
Er der noget der overrasker dig? 
Er der noget du ligger særligt mærke til? 
 
 
Vis klippet med tromme-vejr-leg? 
"Hvad er din oplevelse ved den her situation"? 
Er der noget der overrasker dig? 
Er der noget du ligger særligt mærke til? 
 
Hvis der er tid - Hvad er din oplevelse af den situation hvor jeg spillede Carmen for dem? 
 
Hvad skete der lige da I kom ind af døren?  
 
Hvis hun ikke selv kommer ind på - så spørg til de tre børn: Maiken, Andreas og Valdemar 
 
Hvad mener du om Andrea´ måde at deltage på? 
 
Hvilken rolle spiller børnenes forudsætninger? 
 
Hvilken rolle spiller din og Jannis deltagelse?   
 
Musikkens rolle? 
 
Instruktionens rolle? 
 
Materialevalgets rolle? 
 
Hvilken rolle spiller det at musiklegen foregår i en sammenhængende fortælling? 
 
Syntes du der er nogen forskel på den måde du laver musik med børnene på, og den måde jeg gør det? 
 
Er der noget jeg kunne lære af dig? (Fortæl først om hendes gode og tålmodige måde, at insistere på at 
hvert enkelt barn selv siger sit navn). 
 
Hvis du sammenligner det her musikforløb med den form for musikforløb du selv sætter i gang i bh - er der 
så noget jeg kunne gøre bedre? 
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Bilag 7 - Observation af Gittes musikundervisning med elleve 3-årige børn, 

udført af medstuderende 

 
9.45  Der sættes musik på (Carmen nr. 7), idet børnene lukkes ind. 4-5 børn løber glade rundt; nogle står 

lidt betuttede (mig? Musikken? Noget andet?). Efterhånden løber næsten alle på nær et par stykker, der 

holder i hånd med pædagogen. Gitte løber selv for – og får børnene med! Nogle af børnene begynder at 

hoppe fra måtte til måtte. 

9.48  Børnene finder hurtigt en måtte. Nogle vil sidde på skødet af de voksne. Lidt uro omkring det. Gitte 

sætter hurtigt goddag-sang i gang. Børnene er meget med. 3-4 børn laver bevægelserne. Børnene vælger 

efter tur en bevægelse til deres navn. Thor vil lave raket. Gitte spørger efter farve (rakketter med farve 

indgår i en anden sang) – den skal være blå. Andreas gynger med måtten. Flere af børnene gynger med. 

Børnene er fokuseret på farver – Gitte forsøger at fokusere på bevægelser. Freja H vil hoppe. Maja er 

meget genert, pædagogmedhjælperen støtter, og der hoppes igen. Janni (pæd.medhj.) vil nikke. 

Pædagogen: ”Op at sidde, Thor!” Rottehaler vil svømme – endnu flere børn er nu med. Tim vil løbe. 

(Selvstændig – fandt selvpå noget nyt.) Efterfølgende lidt uro omkring at finde tilbage til pladserne og flere 

får byttet plads. Valdemar: ”Øh…..blå!” Gitte: ”Sejler, skal vi sejle?” ”Nej, blå!” ”Skal vi sejle i en blå båd?” 

”Ja!” (God forhandling!). Christine vil svinge med armene. Nikolaj sidder og klør sig på benet……Gitte: ”Skal 

vi kradse?” ”Nej!” Forslag fra Rottehale: ”Han vil slå på benet!” ”Nej!” Det ender med, at han gerne vil flyve. 

(Forslag fra Gitte?) Freya vil flette fingre og Liv vil lave en lyserød raket. 

9.57  De lyserøde farver skal op at stå (farvesang). Begejstret udbrud: ”Det har jeg!” Alle vil være med – 

også dem, der ikke har blå på. Rottehaler står hele tiden op og kan ikke lade være med at være med. 

Henter også de andre børn, når de ikke selv har opdaget, at de har en farve på! 

10.01  Bumletoget. 2 tog med 2 førere. 2 børn valgte det samme barn til deres tog, men det blev fint løst. 

Til sidst henter børnene trommer med togene,  men de opløses med det samme, og der er kun fokus på 

trommerne. 

10.06  Alle får lov at tromme frit til Gitte laver en phiiiiiihhhh-lyd, så slipper alle børn. Raketter vælges nu på 

skift af enkelte børn. Rottehaler: ”Mig!” (vil gerne vælges.) Senere: ”Jeg gjorde sådan her!”, mens hun 

rejser sig op mod pæd.medhj. Nu følger en historie om sol og regn, mens der trommes til. Alle ser på Gitte 

og er meget med i musikken. Nogle få drenge spiller ikke, men har fuld opmærksomhed på Gitte. ”Så løber 

vi væk fra regnen”. Alle er hurtigt med og løber hen med deres trommer. 

10.10  Giraffen gumle. Lyserød insisterer på, at der er prinsesser i junglen. 2 piger er mere optagede af at få 

Gittes opmærksomhed end af sangen og vil sidde på skødet af hende. Janni opmuntrer Thor: ”Du kan godt, 

Thor!” ”Nej!” Han bliver måske forstyrret af Rottehaler, der i mellemtiden har flyttet sig fra Gitte og hen på 

hans måtte, hvor hun sidder tæt op ad ham – og også tager hans udsyn til Gitte. Gitte fortæller videre om 

Giraffen, der hører musik på slottet. (Har taget prinsessevinklen med i junglen!) Musikken fra før (Carmen 

nr. 7) sættes på igen, mens alle ligger og lytter på nær én dreng i blåt, der bliver siddende. Senere sidder 

alle op. Kongen (Gitte) deler instrumenter ud, mens musikken kører. Der er fokus på musik, historien og 

instrumenterne. (Men der er ikke mulighed for at snakke eller at være på!) Rottehaler rejser sig op, da 

musikken ændrer karakter; hun hopper op og er i musikken, men er også meget ”på”! De voksne får hende 
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sat ned. Alle spiller på deres instrumenter. Musikken ændrer sig og bliver mere stille/dansende. Børnene 

stopper ligesom op, hvilket giver en ny opmærksomhed. Den samme del af musikken gentages med fornyet 

intensitet og styrke, hvilket også påvirker børnenes spil. Da første del af musikken vender tilbage, bliver 

spillet mere rytmisk, men ingen af børnene er konsekvent i rytme. (Nogle havde store instr.) Rottehaler er 

igen på – henne ved den store røde tromme. 

10.19  Hoppesang. Holde på knæene; ørerne m.m. Èn pige med tot vil ikke være med. Et par drenge sætter 

sig også. Janni forsøger at få hende med. Først vil hun stadig ikke, men det lykkes lidt senere. En dreng i blåt 

bliver glemt. Han lister op og hen til trommen, hvor Gitte spiller og spiller med. (Hvilket han får lov til.) Gitte 

får alle børnene med ved, at de skal løbe hen at holde på væggen – alle er dermed samlede i et hjørne. 

Gitte lægger nu op til at børnene skal komme med et forslag til, hvad de nu skal i sangen. Thor vil spille på 

Gittes tromme. Gitte henter en stor tromme, så alle kan spille. (Griber øjeblikket utrolig godt!) Alle er med. 

Thor er først ude. (De står også meget tæt!) Derefter en løbetur. (For at få alle ud og væk fra trommen!) 

10.24  Alle løber, griner og bliver forpustede. Gitte spiller på flyglet. Først en lille vamp mens børnene løber. 

Så ændrer hun musikken til et stille nummer (som børnene kender). Uden at der bliver sagt noget 

overhovedet, finder børnene tilbage til deres måtter, hvor de sætter sig og lægger sig helt af sig selv. 

(Fantastisk at observere!) Rottehaler sætter sig op; får at vide, at hun skal lægge sig ned. Sætter sig op igen 

yderligere 2 gange og ender med at ligge på albuerne. Drenge i blåt og grønt er meget afslappede. Flere 

piger er urolige, hvilket smitter; de ligger og interagerer og er ikke helt afslappede. Gitte stopper med at 

spille. Der er helt stille. Ingen siger noget. Nogle sætter sig op, mange bliver liggende. Så løber Tim. ”Tim, 

Tim!” Gitte runder af i rundkredsen og siger tak for forløbet (det er sidste gang!). Igen er der megen 

koncentration. 
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Bilag 8 – Raketleg og regnvejrs-tromme-sang – en beskrivelse 
Børnene og de voksne henter hver sin tromme. Trommerne er store og tunge, så nogle af børnene ser ud til 

at bruge mange kræfter på at få hevet dem hen til deres plads. De fleste af børnene finder selv en måtte 

(mange finder tilbage til den samme måtte, som de havde før). Christine og Janni hjælper de sidste børn på 

plads. Børnene forholder sig forskelligt til trommerne; alle sætter sig oven på trommen, men nogle spiller, 

andre ruller frem og tilbage på trommen og endnu andre undersøger trommen. Ingen af børnene siger 

noget; det ser ud, som om alle ved, hvad de skal. Gitte har også hentet en tromme, sat sig ned og giver sig 

nu til at spille hurtigt og intenst på trommen, mens hun kigger rundt på alle børnene. Efter at have set hele 

vejen rundt siger hun en phiiiihhhh-lyd, mens hun strækker armene helt op mod loftet i en energisk kaste-

bevægelse. Omtrent halvdelen af børnene forsøger at imitere bevægelsen, og alle stopper med at tromme 

og ser på Gitte. Hun indleder til raket-sangen. Tim sidder med hånden oppe og får lov til at vælge en farve 

på raketten. Majken afbryder: ”Jeg vil gerne!”. Gitte ser ud af øjenkrogen mod hende og siger: ”Næste 

gang!”; hun fortsætter med at have opmærksomheden vendt mod Tim, der vælger en grøn raket. Gitte 

sætter i gang med at tromme med hurtige, intense håndslag indtil hun siger phiiiiihhhh-lyden, hvor hendes 

arme igen kastes mod loftet og langsomt føres ud mod siderne og ned. De fleste børn trommer samtidig 

med Gitte; nogle sidder og kigger, men med ansigterne vendt mod Gitte. Omtrent halvdelen af børnene 

laver den afsluttende raket-bevægelse. Majken råber: ”Mig!” og får lov til at vælge den næste raketfarve. 

Hun vælger blå og sidder og smiler imens. ”Nu er det mig!”, siger Freja med insisterende, opadgående tone 

i stemmen, hvorefter hun får lov at vælge den sidste farve. Hun vælger farven gul. Gitte kommenterer, at 

det var en god farve, for den har ingen valgt før, hvorefter hun spiller på trommen som før. Gitte siger: 

”Men så var det….(bliver afbrudt af en pige, der har en kommentar, hvortil Gitte svarer ”Jahh” og 

fortsætter) men så var det, at det begyndte så småt at regne og dryppe lidt.”  

Gitte spiller som beskrevet i noden i næste bilag. Næsten alle børnene spiller på deres tromme. Alle kigger 

fokuserede på Gitte. Både Majken og Andreas smiler nogle store, underfundige smil. Majken spiller hele 

tiden på sin tromme og forsøger at følge Gitte; Andreas spiller slet ikke. Han sidder og følger Gitte med 

øjnene, mens han ser intens og glad ud. Sangen slutter med, at Gitte siger: ”Så kom solen!”, mens hun 

strækker armene mod loftet og langsomt trækker dem ud mod siden og ned. Nogle af børnene laver 

bevægelser som om de tørrer sig. ”Så begyndte det at dryppe igen!”, siger Gitte, og sangen begynder forfra. 

Tim hænger rundt om sin tromme. Pædagogmedhjælperen lægger en hånd på hans ryg og får ham derved 

til at sætte sig op på trommen, hvorefter han med det samme spiller videre på trommen. Gitte afslutter 

anden omgang med at sige: ”Jeg tror, at det regner så meget, at vi må sætte trommerne i tørvejr; og jeg har 

bygget et skur, så vi lige kan sætte trommerne ind i tørvejr. Det tror jeg lige, at vi gør.” Nogle af børnene 

rejser sig straks og begynder at bære trommerne på plads – bl.a. Andreas, der stadig ser glad og 

koncentreret ud. De andre børn følger hurtigt efter. Børnene sætter sig straks tilbage på deres pladser uden 

instruktion. 
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Bilag 9 - Regnvejrs-tromme-sang, transskriberet 
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Bilag 10: Bumletoget 
        

              

Fundet i ”Rend og Hop 1-2-3”,  
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Bilag 11: Farvesangen 
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Bilag 12: Hoppesangen 
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Bilag 13: Det var sidste stop 
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Bilag 14: Model af genstandsfeltet for musikpædagogisk forskning 
  

 

  

 

                                      Model af genstandsfeltet for musikpædagogisk forskning. (Nielsen F. , 1999, s. 36) 
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Bilag 15:  Uddrag af fokusgruppeinterviews-transskription med første kodning 
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Bilag 16: Liste over videoklip 
 

Videoklip 1, session 5, 00:00 - 00:20: Andreas spiller og får svar 

(Videoklip 1, session 5, 00:09 – 00:13 = 4 sekunder) 

Videoklip 2, session 5, 00:00 – 01:10: De voksne er ikke kropsligt engagerede  

(Videoklip 2, Session 5, 00:10 – 01:10 = 1 minut og 10 sekunder) 

Videoklip 3, session 5, 00:00 – 00:25: Majkens raket-bevægelse - en dynamisk vitalitetsform 

(Videoklip 3, session 5, 00:13 – 00:17 = 4 sekunder) 

Videoklip 4, session 5, 00:00 – 00:20: Affektiv afstemning  

(Videoklip 4, session 5, 00:13 – 00:16 = 3 sekunder) 

Videoklip 5, session 2, 00:00 – 00:40: Bumletoget, musikalsk samarbejde og affektiv afstemning 

(Videoklip 5, session 2, 00:34 – 00:37 = 3 sekunder) 

Videoklip 6, session 00:00 – 00:32: Farvesangen. Tim fortæller ”at han også godt kunne synge den” 

(Videoklip 6, session 2, 00:13 – 00:32 = 19 sekunder) (primært 00:13 – 00:19 = 6 sekunder) 

Videoklip 7, session 5, 00:00 – 00:35: Majken og Majas elaborerede solopgange  

(Videoklip, 7. session 5, 00.28– 00.34 = 6 sekunder) 

Videoklip 8, session 5, 00:00 – 05:45: Musikken som markør ved overgange  

(Videoklip 8, 5. session, 00:00 – 05:45 = 5 minutter og 45 sekunder) 

 

Bilag 17: Videoklip-beskrivelser, samlet liste 
 

Videoklip 1, session 5, 00:00 - 00:20: Andreas spiller og får svar 

Andreas spiller 9 hurtige slag på trommen, startende forte, så mezzoforte, og de to sidste slag er 
pianissimo med skiftevis venstre og højre hånd, imens han kigger på nogle af de andre børn. Han 
stopper, og straks er der 4 – 5 børn, der spiller som en slags svar. Andreas smiler og virker til at være 
afslappet og veltilpas ved situationen. Herefter spiller han overhovedet ikke mere på trommen. 
(Videoklip 1, session 5, 00:09 – 00:13 = 4 sekunder) 

 

Videoklip 2, session 5, 00:00 – 01:10: De voksne er ikke kropsligt engagerede  

Gitte har sat klassisk musik på anlægget, og der er skruet pænt højt op. Gitte åbner døren, og de første 
børn kommer ind. Gitte begynder at danse rundt om siddemåtterne, og et par børn begynder også at 
løbe og danse. Pædagogen og medhjælperen kommer ind og ser sig lidt betuttet omkring, og begynder 
at gå rundt om sidemåtterne i et meget roligt tempo. Der kommer et par børn hen og vil holdes i hånden, 
hvilket de får lov til, mens de stadig bevæger sig ganske langsomt. Det er som om at kroppene er gået i 
slowmotion og energiniveauet er unaturligt lavt. Gitte begynder at lave store, runde flyvebevægelser 
med armene, mens hun stadig løber energisk rundt. Musikken er brusende kraftig og pompøs, med 
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pauker, trompeter og bækkener, men kun Gitte og to børn løber og danser. Resten af børnene ser lidt 
usikre ud og pædagogen og medhjælperen har en meget lav arousal, og holder to børn hver i hænderne. 
(Videoklip 2, Session 5, 00:10 – 01:10 = 1 minut og 10 sekunder) 

 

Videoklip 3, session 5, 00:00 – 00:25: Majkens raket-bevægelse - en dynamisk vitalitetsform 

Da det bliver Majkens tur i raketlegen, sker følgende: 

 

 

 

 

Videoklip 4, session 5, 00:00 – 00:20: Affektiv afstemning  

Umiddelbart ved igangsættelsen af raketlegen sker der følgende: 

Jeg spørger Tim, hvilken farve den første raket skal have, men inden Tim når at svare, er Majken 
sprunget op med en finger højt i vejret og siger: "Jeg vil gerne!" i et opadgående tonefald. Jeg ligger 
hovedet lidt på skrå og kigger på Majken og siger: "næste gang." 
(Videoklip 4, session 5, 00:13 – 00:16 = 3 sekunder) 

 

 

Videoklip 5, session 2, 00:00 – 00:40: Bumletoget, musikalsk samarbejde og affektiv afstemning  

15:29: ”Så Valdemar, hvem skal med”? 15:35: ”Det skal Freja” siger Valdemar, og peger på Freja, som 
rejser sig op og går hen bagerst i toget og holder Valdemar på skuldrene. Maja og Majken som står 
forrest i toget, begynder at gå fremad, men bliver bedt om at bakke tilbage, så toget kan hænge sammen 
igen. 15:44 – 15:46: Gitte tager en indånding, som optakt til første tone (forfra), og i samme nu siger et 
barn der ikke kan ses på videoen ”Jeg vil også”. Gitte er begyndt at synge ”Ud i det blå…”, men samtidig 
løfter og sænker hun øjenbrynene og nikker to gange hen imod barnet der sagde ”Jeg vil også”. 
(Videoklip 5, session 2, 00:34 – 00:37 = 3 sekunder) 

 
 
 
Videoklip 6, session 00:00 – 00:32: Farvesangen. Tim fortæller ”at han også godt kunne synge den”  

I slutningen af omkvædet sidder Tim og nikker med hovedet i takt til musikken, og er tydeligvis meget 
rettet mod puls og sang. 
7:36 – 7::39: Tim siger: ”jeg kan godt - Jeg ku´ godt synge den” og Gitte svarer: 7:39 – 7:43: ”Du ku´ godt 
synge den? Dejligt – skønt – du synger med – ja”. 
I næste vers synges der om dem med røde farver på. 7:53: Tim vender sig mod Gitte og peger på hendes 
bukser og siger: ”Du har også rød på” 
(Videoklip 6, session 2, 00:13 – 00:32 = 19 sekunder) (primært 00:13 – 00:19 = 6 sekunder) 

 

Majken vælger farven blå, det virker som om, at selve det, at det er hende, der har fået lov til at vælge 

en farve, er meget stort for hende, og efterfølgende siger hun: ”Det var mig” med opadgående 

tonefald.  

(Videoklip 3, session 5, 00:13 – 00:17 = 4 sekunder) 
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Videoklip 7, session 5, 00:00 – 00:35: Majken og Majas elaborerede solopgange  

 

 

 

 

 

 

 

Videoklip 8, session 5, 00:00 – 05:45: Musikken som markør ved overgange:  

00:00 – 00:28:Børnene finder et stykke væg at holde på, da Gitte lige har sunget ”vi holder på væggen 
når musikken siger stop”.  
Børnene slipper væggen og løber hen og hopper og danser 
00:28 – 00:40: Gitte begynder igen på et hoppevers, og børnene løber hen og danser/hopper. Gitte lader 
som om hun ikke kan finde på noget, og et barn løber hen og spiller på hendes tromme. Flere børn 
kommer til og vil alle spille på trommen 
Hoppesang der bliver til fælles spil på stor tromme 
00:40 – 01:48: Gitte griber idéen, og henter i stedet en stor tromme, hvor alle børnene kan stå rundt om 
og spille. Børnene er alle i gang med at spille sammen på en stor tromme. 00:38: Gitte begynder at spille 
calypso på en anden tromme. 
Fra fælles spil på stor tromme der bliver til løbetur 
01:48 – 02: 48: Gitte begynder igen at synge et hoppevers, som slutter af med, at hun synger ”vi tager os 
en løbetur, når musikken siger stop”, hvorpå børnene forlader den store tromme, for at tage en løbetur 
rundt om måtterne. Imens børnene løber, løber Gitte hen og fjerner den store tromme, og sætter sig ved 
flyglet. 
Fra løbemusik til farvelmusik 
02:48: Gitte spiller ”løbe-musik” på flyglet og børnene løber rundt om måtterne. 03:12: løbemusik 
stopper brat og efterfølges af farvelsangen.03:23: de to første børn har sat sig ned på en måtte. 03:34: 
alle har fundet hen på en måtte. 03:39 – 05:45: Alle ligger ned mens Gitte spiller og synger farvelsangen.  
(Videoklip 8, 5. session, 00:00 – 05:45 = 5 minutter og 45 sekunder) 

 

 

 
 

Majken lavede sit helt eget personlige udtryk for en ”men så kom solen”– bevægelse; en ganske lille 

sol, men meget æstetisk/elegant udført med strittende pegefingre og forholdsvis afrundede 

helhedsbevægelser. Også Maja gav ”men så kom solen”-bevægelsen sit helt eget udtryk – hun 

sprang op i luften, som var hun en stor sol der måtte stige op. Under de selv samme 4 sekunder 

sidder Andreas og iagttager og lytter uden at lave bevægelserne, ja, med et minimum af 

artikulation. 

(Videoklip, 7. session 5, 00.28– 00.34 = 6 sekunder) 
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Bilag 18: Liste over figurer 
Figur 1: Grafisk illustration af mit genstandsområde, side 5 

Figur 2: Opgavens struktur og min sekventielle/cirkulære arbejdsgang, side 19 

Figur 3: Meningslag i det musikalske objekt (Nielsen F. V., 2007b, s. 67). Side 46 

Figur 4: Skitse af korrespondens mellem det musikalske objekt og bevidsthedslag hos den oplevende person 

(Nielsen F. V., 2007b, s. 69) Side 47 

Figur 5: Identitetens gennerelle struktur (Illeris K. , 2013, s. 110) Side 52 

Figur 6: Et eksempel på den tværgående identitetsstruktur (Illeris K. , 2013, s. 116), side 53 

Figur 7: To forskellige forståelser af subjektet (Holgersen S.-E., 2007, s. 34), side 66 

Figur 8: Den dynamiske pentade, side 67 

Figur 9: Det musikalske selv krydset med indholdsaspekter og aktivitetsformer, side 69   

Figur 10: Det ’musikalsk selv som kategori under ’Det nonverbale selv', side70 

Figur 11: Musikalsk tolkning af Sterns selvfornemmelsesbegreber, side 71 

Figur 12: Daniel Sterns 4 selvfornemmelser overført på musik, side 72 

Figur 13: Model af genstandsfeltet for musikpædagogisk forskning (Nielsen F. , 1999) (Side ca. 82), side76 

Figur 14: Sammenhængen mellem Benners niveau 2 og 3 (Benner, 2005, s. 12), side 81 

Figur 15: Bevægelsen mellem refleksion og handling, side 82 

Figur 16:   Figur 16: Leontjev model er kendt fra flere kilder, her frit tegnet, side84 

Figur 17: Identitetens placering i læringens struktur (Oprindelig efter Illeris 2006, s. 147, men her hentet fra 

Illeris 2013 s. 109), side 85 

Figur 18: Melodisk forventning, side 91 

Figur 19: Skitsemodel til illustration af korrespondens mellem subjekt indeholdende identitetens gennerelle 

struktur, og det musikalske objekt som et mangespektret meningsunivers, side 97 
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Bilag 19 - Vedlagt SD memory card med 2 interviewtransskriptioner og 8 

videoklip  
 

 

 

 


