
Sådan synger børn
i Danmark

13 eksempler på børns egne sange

Erik Lyhne og Michael Madsen

Erik
 Lyh

n
e o

g
 M

ich
ael M

ad
sen

: Såd
an

 syn
g

er b
ø

rn
 i D

an
m

ark

Sådan synger børn i Danmark – 13 
sange på video er udgivet i tilknyt-
ning til projektet Sådan synger børn 
i Danmark. Her har vi indsamlet over 
600 sange, som børn selv har lavet. Af 
disse sange er 54 udgivet i bogen 
Sådan synger børn i Danmark. Af 
de udvalgte sange har vi fået tilsendt 
video optagelser af 13 sange.

Sådan synger børn i Danmark – 13 
sange på video giver et visuelt ind-
tryk af børnenes egen måde at lave 
sange på. Den visuelle dimension giver 
et godt indblik i, på hvilke måder og i 
hvilke sammenhænge man møder 
børns egne sange. 

Sådan synger børn i Danmark – 13 
sange på video indeholder sangek-
sempler lavet af børn i alderen fra 3 til 
13 år. Videoklippene står som vi har 
fået dem tilsendt. Vi præsenterer dem 
så godt som det teknisk kan lade sig 
gøre. Kig på dem og bliv inspireret af 
børnenes udtryk i sangene.

En syngende tak til År 2000 Fonden, 
Copydan, Tipsmidlerne, Børnekulturhuset i 
Århus, Sekretariat for Børnekulturnetværk 
og DMF (Dansk Musiker Forbund) for støt-
te til denne udgivelse.

Fotos: Vibeke Nielsen, Tove Rasmussen og 
Keld Sørensen 
Videoredigering: Amdi Brøner
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Nr.   Nr. i bog  Titel/komponist/forfatter  
1.  9.  Badesang / Pige, 3 år 
2.  10.  Godnatsang  / Pige, 3 år  
3.  11.  Gyngesang / Pige, 3 år  
4.  13.  Flotte Blomster  / Pige 3 1/2 år  
5.  16.  Månesang / Pige, 4 1/2  år  
6.  20.   Kasper og Jesper og Jonathan / Børn fra 
  daginstitutionen Resen, Skive, 3 – 6 år  
7.  30.   Tandbørstesang  / Julie Jensen, 8 år og 
  Marie B. Andersen, 9 år   
8.  32.   ABC / Laura Reib Hansen, 8 år og 
  Johanne Holm-Jensen, 9 år   
9.  33.   Alle lysene i lyskurven  / Laura Reib Hansen, 8 år 

og  Johanne Holm-Jensen, 9 år  
10.  34.   Mit hjerte står i brand / Laura Reib Hansen, 8 år og  

Johanne Holm-Jensen, 9 år    
11.  35.   Tøj og ting på kroppen / Laura Reib Hansen, 8 år 

og  Johanne Holm-Jensen, 9 år   
12.  53.  Club 17 rap  / Børn fra Club 17 i Vrå, 9 – 13 år  
13.  54.  Frække Pia  / Børn fra Club 17 i Vrå, 9 – 13 år  

Sådan synger børn i Danmark tager pulsen på børns egne sange 
i Danmark i perioden omkring årtusindskiftet. Det er en dokumenta-
tion af, at musikken er en del af børns sprog- og kommunikations-
form lige fra fødslen. Det er en sprogform, som kan vare ved, hvis 
den trives i et miljø, hvor voksne lægger mærke til den, leger med 
og udvikler den, men også i miljøer hvor voksne giver børnene plads 
til at have deres musik uden indblanding. 

Efter at have arbejdet med børn og musik i mange år, specielt med 
børns musikalske udvikling, fik vi lyst til at indsamle børns egne 
sange for at vise, at der eksisterer en stærk kultur, hvor børn selv kan. 
En kultur hvor der heldigvis er mange voksne: forældre, dagplejere, 
pædagoger, lærere, musikskolelærere med flere, der giver børnene 
plads og bakker dem op i at arbejde med, fastholde og udvikle deres 
musiske evner.
Vi sendte 10.000 breve ud til skoler, institutioner, musikskoler, bibli-
oteker og dagplejen med forhåbning om at få en god portion 
eksempler på børnenes egne sange tilsendt. Virkeligheden oversteg 
vores største forhåbninger, idet vi har fået tilsendt over 600 sange fra 
hele Danmark! I skrivende stund kommer der stadig flere til. 
Det vidner om stor musisk aktivitet, kreativitet og stor lydhørhed 
blandt de voksne, som børnene er sammen med.
En syngende tak til alle der har sendt sange ind til os. Det er et leven-

de og håndfast bevis på den rigdom af muligheder og potentialer 
der er i børns musiske kultur. 
Alle de tilsendte sange har, sammen med de eksempler vi selv har 
samlet gennem tiden, været grundlaget for vores udvælgelsespro-
ces, men det har været svært at skulle vælge, for egentlig ville vi 
gerne præsentere alle sangene. En del af sangene har været på 
engelsk, dem har vi valgt fra.
I vores materiale er der et aldersspænd fra 3 måneder til 13 år. I vores 
udvælgelsesproces har vi dels valgt at lade hele barndommen være 
repræsenteret, og dels at det i så høj grad som muligt er børnenes 
helt egne sange der præsenteres.

Tak til Astrid, Emma, Emil, Johan, Ingrid, Niels Kristian og Else for 
stor hjælp undervejs i dette projekt.
En særlig tak til Kirsten Sass Bak, Sanghistorisk Arkiv, 
Musikvidenskabeligt Institut ved Århus Universitet og Jytte Rahbek 
Schmidt for supervision, praktisk opbakning og kærlige kommenta-
rer undervejs.

Denne video er udgivet i tilknytning til Sådan synger børn i 
Danmark og i den forbindelse er der udgivet følgende materialer:

Sådan synger børn i Danmark – 54 sange i bog 
Lyren, ISBN 87 - 988335 - 0 - 2
Sådan synger børn i Danmark – 54 sange på CD 
Lyren, CD 003
Sådan synger børn i Danmark – 18 sange i arrangement i bog 
Lyren, ISBN 87 - 988335 - 1 - 0
Sådan synger børn i Danmark – 18 sange i arrangement på CD 
Lyren, CD 004
Sådan synger børn i Danmark – video med 13 eksempler 
Lyren, ISBN 87 - 982412 - 0 – 6


