
Vuggevise 
Vers 1 
C  
Ligger musse 
stille 
E 
Hører du 
hjertet slå 
G 
Slår det hurtigt 
eller stille? 
E 
Hør det gå og 
gåå 
“gadung 
gadung 
gadung” (2 
takter) 

Jeg	bliver	sur!	
E	

jeg	 bliver	sur	når….	Eks…	nogen	driller	(spørg	børnene!)
jeg	bliver	sur	når…..		———//————	
jeg	bliver	sur	når…..		———//————
Jeg	bliver	sur	x	8

E		
Kan	I	ikke	forstå
D																				C
at	jeg	selv	vil	stå	og	gå
E																				
Jeg	vil	selv	bestemme
D																			 C
Andet	kan	I	glemme
E
Lege	med	mine	venner
E
Dig	og	dig	-	dig	dig	dig	dig	
	
C																				 						E
ALLE	dem	jeg	kender	x2

Vers 
2 
C 
Mærker vinden suse  
E 
på din bløde hud  
G 
kan du mærk det suse 
E 
på dine tær som stikker 
ud  
sssshhhuuiiooo 

Omkvæd 
C 
Luk nu dine øjne  
G 
la la la la la 
C 
Se bag dine øjne 
G 
la la la la la 
F                                   G   
er der mørkt og rart derinde?? x3 
Am 
Mh mh mmmh

MUSIK ER FEDT MED BØRN!

Musik har værdi i sig 
selv

og kan samtidig være

almendannende


Eksempelvis kan det 

styrke fællesskaber og 
individualitet, mod og

kreativitet


Dannelse

“Jeg blir` sur “ (rammesang) 

-  “Børnenes kompetencer er pædagogens 	    
ressourcer” (Lotte Kærså)

- Børnene kan være medskabende gennem leg og 

improvisation

- Børnene kan skabe deres egne udtryk gennem 

krop og instrumenter

- Børnenes naturlige nysgerrighed og børnenes 

egen-rytme og egenbevægelser 

- I det fiktive rum ligger en gensidig forståelse af, at 

det blot er leg, dette muliggør konsekvensfrihed. 
(WinniCott, det potentielle rum, fiktions kontrakten)


- Katharsis gennemlevelse af følelser “Erkendelse 
som opstår af musikkens æstetiske 
virkning” (Aristoteles)


- “Endnu før du 
så dagens lys 
var dit indre 
univers Lyden 
Rytmen og 
berøringen.” 

- (Lotte Kærså)

“Vuggevisen”  

- Rytmen er den kraft der sammenføjer og 
forener det adskilte. En impuls der forbinder 
os med noget uden for os selv.


- Rytmen forbinder krop og musik som en 
grundlæggende dimension for glæde og 
samvær. Ligeså glæden for musikken!


- Fordybelse i musikkens helhed deraf 
forståelse for musik


- En sanselig oplevelse af at mærke sin egen 
krop, sin egen puls. 
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Vi vil præsentere jer for to børnesange, ‘’Jeg 
bliver sur’’ og ‘’Vuggevisen’’ som vi selv har 
komponeret. Sangene har forskellig materialitet 
og kan afhængigt af pædagogens formidling, 
muliggøre samt understøtte følgende:


