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Multilitteracitet är en färdighet som ständigt 
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tolka olika innehåll samt genom att producera 
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hetsmiljöerna ge barn möjlighet att observera, 
verka och tolka med hjälp av alla sinnen. 
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GLÄDJEÄMNEN OCH UTMANINGAR I ATT OBSERVERA LJUD: MED 
LYHÖRDA ÖRON
 
Barn är i regel kreativa, produktiva och nyfikna. De är intresserade av olika ljud och 
av att experimentera med ljud om de får tillfälle till det. Även om ljudet är lätt att 
uppfatta är det samtidigt utmanande eftersom det är opåtagligt. Barn kan ha många 
slags frågor och funderingar som gäller ljud. Det är fantastiskt att få väcka barnens 
intresse och uppmuntra dem att ställa frågor. Det finns sällan entydigt rätta eller 
felaktiga svar på barnens funderingar och när man samtalar med barn lär man sig 
också själv nya saker. 

Många barn upplever ljud som ett ganska svårt fenomen, eftersom ”man inte kan 
hålla i ljudet och ta det i handen”. Ljudet är också ofta kortvarigt. Det går inte att 
stänga öronen på samma sätt som man kan blunda och därför tvingas man höra 
även irriterande ljud.  Det kan också vara svårt att veta varifrån ljuden kommer: de 
är någonstans ”i luften, runtomkring, på insidan, inne i huvudet, i öronen, i benen 
och magen”, som en sexåring uttryckte det. En del barn tycker också det är svårt att 
rita ljud, vilket är förståeligt – hur avbildar man tvådimensionellt någonting som är 
tredimensionellt?

Ljudkonst ger konstfostran för barn och barnens konstnärliga aktörskap nytt inne-
håll. Om man i musikfostran till exempel koncentrerar sig mest på olika slags mu-
sikstycken och -verk kan det hända att ljudet som modalitet och ljudfenomenen i all 
sin tjusning kommer i skymundan. Då kan uppfattningen om olika ljud och hur de 
produceras bli snäv. Detta innebär också att en konstform, ljudkonsten, utesluts helt 
ur konstfostran. 
   
När barnen börjar bli bekanta med ljudkonst är det bra att först tillsammans förnim-
ma, observera, lyssna och försöka producera olika ljud på olika sätt. För att inspirera 
barnen kan man också låta dem lyssna på olika slags ljudprov och undersöka olika 
material, till exempel snäckor, hörlurar och förstoringsglas, som en start på resan in 
i ljudens fascinerande värld.



För några år sedan ordnade jag Ääneen pohdiskelua-verkstäder för dag-
hemsbarn i Helsingfors. I verkstäderna fick barnen bekanta sig med olika 
ljud och material som ger ifrån sig ljud. Vi lyssnade på ljudkonst och sam-
talade om ljud. Barnen hade bra funderingar och frågor som gällde ljud, till 
exempel följande:

   LJUD OCH OMGIVNINGEN
• Varför har människan små öron?
• Varför finns det olika ljud i världen?
• Vad är ljud? Varifrån kommer det? Hur bildas det?
• Varför är en del ljud svaga och andra starka?
• Varför är en del ljud angenäma och andra irriterande?
• Hur åstadkommer man olika slags ljud?
• Kan man höra tystnaden?

   DET EGNA LJUDET
• Hurdana ljud kan man själv producera utan instrument?
• Avslöjar ljudet på vilket humör någon är?
• Med vilka olika ljud uttrycker en människa känslor?
• Kan djuren sjunga?
• Kan man sjunga i vattnet? Hör man musik på månen?
• Varför har inte alla människor en likadan röst?
• Varför är det roligt att sjunga men ibland svårt?

  

   ETT LIV MED PULS
• Var kan man känna en puls?
• Var kan man se rytm?
• Varför blir musiken ibland snabbare eller långsammare?
• Hur skapar man olika rytmer?
• Har ord en rytm?
• Kan rytmen backa?

  

   FRÅN TONER TILL MUSIK
• Hur låter färgen gul?
• Kan man skriva musik med ett ljud?
• Hur vet man ordningen på tonerna?
• Varför låter samma toner olika? 
• Varför låter någon varelse gladare än någon annan?
• Går musiken genom oss när vi lyssnar på den?



 
Att ställa frågor och förundra sig är bra utgångspunkter när det gäller konst överhu-
vudtaget. Under resan med barnen in i ljudkonstens värld kan man som inspiration 
använda till exempel uppgiftskorten ”Herkkien korvien tehtäväkortit”. Uppgifterna 
lockar på ett roligt sätt barnen att iaktta, fundera, fantisera, titta och framför allt 
lyssna. Uppgiftskorten och ljud som föremål för undersökning passar också bra för 
att stödja utvecklingen av barnens multilitteracitet eftersom multilitteracitet betyder 
förmåga att tolka och producera olika slags texter i olika former.

Att skapa ljudkonst är att bekanta sig med olika slags ljud i många olika sammanhang 
och betydelser. Det är lättare för barnen att göra ljudkonst om de först har fått bli in-
spirerade av olika ljud och fått undersöka ljud på olika sätt. Då får också tystnaden en 
större betydelse. När man får en relation till ljudet och ljudkällorna är de inte längre 
separata, sekundära objekt utan de intar sin egen viktiga ställning.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156292

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161252
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VAD BESTÅR LJUD AV?

En utgångspunkt för ljudkonst som produceras med barn är att öka förståelsen för 
ljud även i fråga om att bilda begrepp. Det är bra att känna till vilka element ljudet 
består av. Elementen kan delas in på följande sätt: varaktighet, höjd, styrka, nyans 
och graden av identifierbarhet.  

HUR LÄNGE HÖRS LJUDET?  
ÄR DET SAMMANHÄNGANDE? 

Var och en upplever ljud och musik på sitt eget sätt och konsten blir betydelsefull 
uttryckligen därför att den kan förnimmas och upplevas. Upplevelserna kan också 
variera från dag till dag, i olika situationer eller känslotillstånd. Det finns inte ett 
enda rätt sätt att förnimma och tolka ljud. Då barnet bekantar sig med olika ljud och 
diskuterar ljudupplevelser blir det lättare för barnet bland annat att förstå hur unika 
upplevelserna är och hur många slags ljudfenomen det finns.

Ljudet gör oss till en del av omgivningen, situationen, händelsen eller historien. 
Ibland ger ljuden upphov till olika slags känslor eller förnimmelser, till exempel vär-
me, längtan, irritation eller styrka. Ljudet går i många riktningar och omger oss. 
Därför förnimmas det inte bara på ett ställe och det krävs inte heller att man rör sig i 
riktning mot ljudkällan. Av samma orsak kan man med hjälp av ljud vid behov fånga 
lyssnarens uppmärksamhet – till och med snabbare än med synsinnet – oberoende 
av vad lyssnaren tidigare fäst sin uppmärksamhet vid. Eftersom ljudvågorna i fysiskt 
tillstånd är mekaniska svängningar som produceras av en svängande ljudkälla, har 
ljudet också en naturlig koppling till rörelse. Rörelse, till exempel dans, är ett sätt att 
konkretisera ljud och musik.

ÄR DET ETT HÖGT ELLER LÅGT LJUD?

 

HUR BRA HÖR DU LJUDET? ÄR DET ETT SVAGT 
ELLER STARKT LJUD?

HURDAN KARAKTÄR HAR LJUDET? 

VILKA ORD SKULLE BESKRIVA LJUDET? 

LÅTER DET STRÄVT, MJUKT ELLER SOM 

NÅGOT ANNAT? 
VAD HAR GETT UPPHOV TILL LJUDET? VAD KUNDE VARA LJUDKÄLLAN? VAD KOMMER DU ATT TÄNKA PÅ NÄR DU HÖR LJUDET? PÅMINNER LJUDET OM NÅGONTING? OM VAD I SÅ FALL?



ATT KLÄ LJUD I ORD

Genom att samtala om ljud och de egna observationerna i anslutning till ljud blir det 
lättare att märka på vilka olika sätt barnen upplever och kommer ihåg ljud. Man kan 
till exempel fundera över vilket och hurdant ljud barnen tycker är mest intressant och 
hur detta ljud skapas. Vad innebär och betyder olika ljud? Vad beror skillnaderna i 
uppfattningarna och tolkningarna på?

Barn tycker också det är fascinerande att jämföra ljud och ord som beskriver ljud 
och de föreställningar som orden väcker. Hurdant ljud är till exempel skrammel?  
Eller hur skiljer sig skrammel, klingande och smäll från varandra? Svenska språket är 
tämligen nyansrikt även i uttryck som beskriver ljud. Barnen kan också själva hitta på 
nya ljudord. Det är också bra att lyfta fram onomatopoetiska uttryck som till exempel 
”kuckeliku”. Hur kan man överhuvudtaget beskriva det man hör och klä ljuden i ord? 
Kan ord och tal producera ljudkonst?

Du kan också använda berättelser och minnen som är förknippade med ljud och 
låta barnen ta del av dessa. Hur har det låtit i världen tidigare? Hurdana ljud har 
man då kunnat höra? Vilka ljud hör man inte längre? Vilket ljud har gjort ett djupt 
intryck och i en hurdan situation? Minnen och känslor som ljuden väcker är en bra 
utgångspunkt för ljudkonst.

https://musiclab.chromeexperiments.com/Voice-Spinner/
Spela in till exempel ditt eget tal. Snurra cirkeln med- eller motsols med 
olika hastighet och observera hur ljudet förändras.



ATT VISUALISERA LJUD

Vanligen visualiseras ljud när man vill inkludera ljudkällor eller beskriva stämningar 
som ljuden förmedlar. Det är utmanande att visualisera ljudelement, men till all lycka 
kan det göras med modern teknologi. 

Med hjälp av ett spektogram avbildas ljudet beträffande tid och frekvens. Ljudets 
intensitet visas också med en färg. Spektogram kan man prova på nätet till exempel 
i Chrome Music Lab (bild nedan).

https://musiclab.chromeexperiments.com/Spectrogram/

Ljud kan undersökas som bilder även med ljudeditorer som ritar en kurva av det 
inspelade ljudet. Med datorns ljudeditorer, till exempel gratisprogrammet Audacity, 
kan ljudfenomenet på ett sätt tas fram vid inspelning när en blå enveloppkurva dyker 
upp på skärmen (bild nedan). 



Med ljudeditorer som till exempel Audacity kan man också prova på att redigera ljud: 
hur låter min röst när frekvensen ändras? Med Audacity kan man jämföra skillna-
derna mellan ljud som producerats med olika ljudkällor (t.ex. instrument) genom att 
jämföra deras enveloppkurva med varandra. Hur produceras till exempel ett snabbt 
ljud (tvär ansats), hur skapas ett långsamt och utdraget ljud? Varför är ett ljuds enve-
loppkurva kort medan ett annat ljuds kurva tänjs ut hur långt som helst?

Genom att spela in och arrangera olika ljud kan man också berätta historier. Tillsam-
mans med barnen kan man prova på att forma ett händelseförlopp genom att redigera 
och förena till exempel tre olika ljud (inte tal). Intressant ljudkonst, till exempel en 
berättelse, kan också skapas med hjälp av olika slags pappersmaterial, till exempel 
genom att vifta med kartong, riva silkespapper, skrynkla ihop bakplåtspapper, och 
spela in dessa ljud.  

LJUDFENOMEN I VARDAGSMILJÖN

Med ljudmiljö avses ljudenergi på vilken plats som helst. Begreppet ljudlandskap 
betonar i sin tur de faktorer utifrån vilka ljudmiljön förstås och produceras. Ett ljud-
landskap kan bildas såväl av människoljud, musik, stadens ljud som av naturens och 
teknologins ljud och av tystnaden. I ett ljudlandskap är lyssnarna inte bara passiva 
mottagare av ljudenergi utan de både tolkar och producerar sin ljudmiljö. Det är i 
visst hänseende fråga om ett förhållande till miljön som uppstår när man lyssnar. 
Ljudkonst kan också vara betydelsefull för att väcka barnens miljömedvetenhet.

Digitaliseringen har gjort att olika möjligheter att spela in, producera, hantera och 
mixa om ljud har ökat betydligt, underlättats och blivit tillgängliga för alla. Ljuden i 
miljön är ett ypperligt material för en ljudkonstnär. Ljuden kan spelas in och använ-
das som sådana eller redigeras på önskat sätt, till exempel med en dator.



ATT HITTA PÅ, IMITERA OCH SKAPA LJUD

Människor har alltid varit intresserade av att imitera olika ljud.  Till exempel i film-
produktionen, i synnerhet före den digitala eran, producerades ljud som behövdes 
på ljudspåret av en foley-artist. Artistens uppgift var att hitta på och imitera olika sätt 
att skapa de ljud som behövdes i en scen. Ljuden användes i efterbearbetningsskedet. 
Var och en kan prova på att producera foley-ljud: om man till exempel trycker ner 
tummen i potatismjöl låter det som steg i torrsnö. 

Ett bra sätt att undersöka olika ljud och ljudkällor är egenhändigt byggda instrument 
och föremål som ljuder. Med dem kan man också skapa ljudkonst. Genom att själv 
hitta på, experimentera och bygga lär man sig att förstå olika sätt att producera ljud, 
olika instruments uppbyggnad och skillnaderna i ljudbildningen och klangen. Lju-
dande föremål kan byggas nästan av vilket material som helst, till och med av kas-
serade föremål. Trasiga instrument kan byggas om till nya föremål som producerar 
ljud.  Ljudkonst är också mekaniska ljudande konstruktioner och installationer man 
byggt själv inne eller ute.



VAD ÄR LJUDKONST?

Ljudkonst betyder att skapa konst med ljud. Ljudkällan kan i praktiken vara vad som 
helst. I ljudkonsten används vanligen sådant ljudmaterial som är någonting annat än 
toner eller traditionell musikalisk harmoni som produceras av flera samtidiga toner.  I 
ljudkonst kan ljud produceras på vilket sätt som helst och man kan till exempel spara 
ljudkonstverk digitalt med barnen. Å andra sidan är liveverk unika upplevelser för 
lyssnarna och framförandet är ofta en del av verket.

Det är svårt att definiera ljudkonst eftersom gränsen mellan ljudkonst och musik är 
suddig. Precis som musik kan ljudkonst också produceras med föremål och instru-
ment för att söka fram klanger och färger som tilltalar konstnären. Ljudkonst kan 
också produceras med olika slags maskiner, installationer och teknologier. Utveck-
lingen av teknologin har haft en stor betydelse för uppkomsten av ljudkonst och 
många ljudkonstnärer arbetar med elektroakustiska ljud. Ljudkonst diskuteras ofta 
ur bildkonstens och särskilt den moderna konstens synvinkel. För bildkonstnären 
är ljudet en utvidgning av det tillgängliga materialet. Ljudkonst är mångsidig konst.
  
Att göra ljudkonst med barn innebär att man stärker barnens konstnärliga aktörskap 
och inkluderar ljud i den konstnärliga framställningen. Att göra konst tillsammans 
stöder barnens växelverkan och sociala förmåga i deras konstnärliga roll.  Kreativ 
produktion i grupp innebär också att barnen lär sig av andra.  Den vuxnas uppgift 
är inte att tala om för barnen hurdana verk de ska producera, utan vägleda dem att 
producera sin egen konst och tillåta experiment och olika slags processer. Ljudkonst 
är ljudkonst för barnet när barnet självt uppfattar och definierar sin konst som ljud-
konst.



BARNETS RÄTT TILL LJUDKONST

Nyfikenheten på ljud kan också väcka intresse för musik och andra konstarter. Varför 
inte prova på alternativa sätt att undersöka och producera ljud och musik tillsam-
mans med barnen helt enkelt med anledning av att alternativen har ett estetiskt och 
konstnärligt egenvärde. Det är bra att använda sådana metoder som i bästa fall leder 
till erfarenhetsbaserad, funktionell sammanhållning och likvärdig delaktighet. Så-
dana metoder som tillåter att på alla sätt experimentera och leka med ljud – utan att 
det finns endast en rätt lösning.  

Att väcka intresse är ett av målen för ljudkonstfostran, men när man skapar ljud-
konst med barn är det också fråga om barnens rätt att uppleva ljudkonst inom kon-
stens och estetikens områden. Barnets roll som konstnär kan definieras som estetisk, 
kommunikativ och uttrycksrelaterad delaktighet. Alla dessa stöder utvecklingen av 
multilitteracitet. Med tanke på utvecklingen av multilitteracitet är det viktigt att varje 
barn får uttrycka sina tankar, tolkningar och idéer i anslutning till ljud och att barnet 
hörs. De pedagogiska målen är att observera och skilja åt ljud, reflektiv tolkning samt 
att skapa konst både individuellt och i grupp.  Alla måste få tillfälle att uttrycka och 
producera betydelser samt uttrycka och berätta sådant som är viktigt för dem även 
med ljudkonstens metoder.

EXPERIMENTERA MODIGT

Ljud och musik, buller och tystnad inberäknade, är dynamiska, effektfulla och mång-
sidiga fenomen. Ljudet är betydande såväl för att förmedla information, berätta som 
i kulturellt hänseende. Olika ljud kan innehålla enorma mängder mångsidig infor-
mation. Ljudet är ett mycket naturligt sätt att uttrycka och presentera olika saker. 
Eftersom det är naturligt och opåtagligt betraktas det ofta som en självklarhet tills 
det börjar störa

Som jag konstaterade i början är ljudet intressant men också utmanande – särskilt 
för barn. Eftersom det finns många egenskaper som inverkar på ljudet är det nästan 
omöjligt att återge olika akustiska ljud på exakt samma sätt. Därför är det viktigt att 
ha en experimenterande, undersökande och lekfull attityd.
 
Att observera, granska ljud, lyssna på dem koncentrerat, analysera och spontant pro-
ducera ljud stöder också målen i de nya grunderna för läroplanerna och i planen för 
småbarnspedagogik i större omfattning än enbart med tanke på musik som läroämne. 
Ljudet är förknippat med såväl reella som virtuella lärmiljöer, välbefinnande, hållbar 
utveckling och med växelverkan. Ur multilitteracitetens synvinkel kan texter och 
betydelser producerade med olika ljud samt ljudets andel i multimodala texter lika 
bra läsas och produceras som texter som producerats med vilken annan modalitet 
som helst. När man stöder utvecklingen av multilitteracitet är det bra att inkludera 
mångsidiga texter, granska och producera dem även ur ljudets synvinkel. Då lär man 



sig att iaktta att ljudet sällan bara är en faktor som gör textinnehållet mångsidigt, 
utan det har redan i sig en berättande karaktär som skapar betydelser på olika sätt.  

Med tanke på mångsidigt lärande kan man med hjälp av ljudrelaterade uppgifter och 
ljudkonst bland annat utveckla kreativt tänkande och kreativa insikter. Även med 
tanke på kännedom om estetik och etik, historia och kulturer går förtrogenhet med 
olika ljud, ljudlandskap och sätten att producera ljud hand i hand med målen i de 
nya planerna för småbarnspedagogik och läroplanerna för den grundläggande utbild-
ningen. I enlighet med de rådande inlärningsuppfattningarna uppmuntras barnen 
att beakta vilka konsekvenser och följder deras handlande har för andra människor 
och för miljön. Ansvarskänsla utgör således grunden för att sätta sig in i och skapa 
ljudkonst.

Ljudkonst kan med fördel användas med barn och det är också viktigt att uppmunt-
ra barnen att inta en konstnärlig roll även inom ljudkonst. Ljudkonst är ett sätt att 
bekanta sig med ljudets immateriella och abstrakta karaktär och hitta betydelser 
därigenom. I ljudkonsten lär man sig att observera och lyssna koncentrerat. Enligt 
min erfarenhet är barnen fördomsfria ljudkonstnärer som experimenterar, skapar 
och är lekfulla. Ofta undersöker de ljudfenomen effektivt och uppmärksamt, då de 
av naturen är intresserade och fördomsfritt använder sina sinnen.
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