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Abstrakt 
 
Vårt syfte med arbetet var att utveckla barns motorik med hjälp av musik. Vi 
observerade två barngrupper med sammanlagt sju barn i åldrarna ca 1 till och med 
3 år, på två olika förskolor. Vid observationerna använde vi oss av videokamera för 
att få en bra grund att analysera hur musiken påverkade den motoriska utvecklingen 
Vi utförde först rörelseövningar utan musik, sedan rörelseövningar med musik. Vi 
såg att barnens motorik utvecklades, och hur musiken påverkade den motoriska 
utvecklingen. Våra slutsatser av resultatet är att musik påverkar motoriken eftersom 
den ger lust att röra sig. Den ger även glädje som är en viktig del i lärandet och 
utvecklingen. 
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Bakgrund 
 
Vi har valt detta tema eftersom vi i framtiden gärna vill arbeta med yngre barn. Båda har 
erfarenhet av att jobba med yngre barn sedan tidigare, vi har även haft praktik under vår 
studietid. Vi tycker det är fascinerande att följa den grovmotoriska utvecklingen som sker 
under de första tre åren, eftersom vi upplever att framstegen är så tydliga. Ännu en 
anledning till att vi vill jobba med yngre barn är att de helt enkelt får oss att smälta. 
 Då vi båda sedan barndomen har ett stort musikintresse, vill vi även få in detta i arbetet 
med barnen. De musikkurser vi har haft under utbildningen har varit väldigt givande och vi 
har fått med oss mycket till arbetet med barnen under praktikperioderna. 
 Det vi sett när vi varit ute på förskolorna, är att de yngre barnen ofta kommer i andra 
hand när det gäller organiserade aktiviteter, som t.ex. vuxenledda lekar, lässtunder och olika 
övningar såsom rim och ramsor. De äldre barnen får mer av detta, dessutom får de 
möjligheter och tillfällen att åka på olika studiebesök, teaterföreställningar m.m. Vår 
erfarenhet är att de yngre barnen är fast i rutinerna sova, äta och blöjbyten. På övrig tid får 
de till stor del aktivera sig själva. 
 Utifrån dessa tre faktorer har vi formulerat vårt syfte. Vårt syfte med examensarbetet är 
att utveckla barns grovmotorik med hjälp av musik. Uddholm (1993) anser att musik 
påverkar den grovmotoriska utvecklingen positivt. Detta vill vi göra en undersökning om.  
  Med grovmotorik menar vi de stora kroppsrörelser som att åla, krypa, gå, snurra och 
hoppa. När barnen utvecklat dessa rörelser har de har en bra grund för att utvecklas vidare 
på andra områden; såsom bättre självförtroende, inlärningsförmåga och koncentration. 
Detta är utifrån de antaganden som t.ex. Ellneby (1991) och Mellberg (1993) har skrivit om 
i sina böcker angående barn och grovmotorik. 
 
 
Förankring i styrdokument 
 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att förskolan skall 
sträva efter att utveckla barns motorik. 
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga 
och kroppsuppfattning, samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt 
välbefinnande.  (Utbildningsdepartementet, 1998, s.13) 
 

I läroplanen står det även att förskolan skall sträva efter att främja barns utveckling och 
lärande med hjälp av olika uttrycksmedel såsom musik, rytmik och rörelse. 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.10) 

 
De förskolor vi utförde utvecklingsarbetet på, arbetade även enligt Luleå Kommuns, Barn 
och utbildningsnämndens (2002) Skolplan 2003. Skolplanen 2003 definierar ordet skola 
som all kommunal skolverksamhet inklusive skolbarnomsorg för barn och ungdomar i 
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åldrarna 1-19 år samt vuxen utbildning. Barn och studerande definieras som alla barn, 
ungdomar och vuxna i alla skolformer. 
 

Skolan ska skapa en lärmiljö som gynnar alla aspekter av barns och studerandes 
lärande; den intellektuella, den fysiska, den sociala, den estetiska och den emotionella. 
(Luleå Kommun. Barn och utbildningsnämnden, 2002, s.7) 
 
Den fysiska hälsans betydelse för psykiskt välbefinnande och lärande ska särskilt 
beaktas. Fysisk aktivitet och utomhuslärande ska vara naturliga inslag i den dagliga 
verksamheten. (Luleå Kommun. Barn och utbildningsnämnden, 2002, s.7) 

 
 

Vad är grovmotorik? 
 
Granberg (1997) beskriver motorik som att utveckla sina rörelser. Grindberg & Jagtøjen 
(2000) anser att ordet grovmotorik beskriver de stora kroppsrörelser som ingår när man lär 
sig att rulla, åla, krypa, gå, hoppa och springa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Viktiga grovmotoriska rörelser. (Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993, s. 32) 
 
 
Den viktiga motoriken 
 
I boken om perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan, tar Pramling Samuelsson 
och Sheridan (1999) upp vikten av att lägga upp arbetet i förskolan så att barns motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning utvecklas. Motoriken är viktigt för 
kommunikationen för de små barn som ännu inte fått ett talat språk. De visar vad de känner 
och vill genom att reagera motoriskt. De små barnen har en kroppslig kunskap som visas 
långt innan de kan uttrycka det i ord. Kommer man med en vante räcker barnet fram sin 
hand, kommer man med en sko räcker barnet fram sin fot, utan att man ber dem göra det. 
Motoriken är också en stor del av de fyra F:n (Faktakunskap, Förståelse, Färdighet och 
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Förtrogenhet), nämligen "Färdighet". En färdighet är en serie motoriska mönster som gör att 
barnen kan t.ex. hoppa och klättra utan att behöva tänka på det. Motoriken utvecklas av 
leken och det lustfyllda lärandets olika former som t.ex. musik, drama, rytmik och dans. 
 
Reflexernas betydelse för den grovmotoriska utvecklingen 
 
Hos det lilla barnet styrs rörelserna från början av reflexer. Reflexer beskriver Mellberg 
(1993) som de rörelser som spontant sker utan medverkan från centrala nervsystemet. Det 
centrala nervsystemet samordnar olika kroppsliga funktioner. De flesta reflexer är primitiva 
och är till som överlevnadsskydd som t.ex. sug-, blink-, svälj- och nysreflexen. De reflexer 
som barnet inte har användning av när det blir större, försvinner allt eftersom barnet växer. 
Vi har valt att beskriva några reflexer som är viktiga för barnets grovmotoriska 
rörelseutveckling. 
 Babinskireflexen är enligt Mellberg (1993) att tårna spretar vid beröring under fotsulan. 
Den skall ha försvunnit när barnet har lärt sig att gå. Om det finns rester kvar av dessa 
reflexer kan de snarare hindra barnet i dess rörelseutveckling.  
 Ellneby (1991) skriver att ryggradsreflexen är en spädbarnsreflex som hjälper barnet i 
dess tidiga utveckling. Från två månaders ålder bör den normalt vara automatiserad. Många 
barn har rester kvar av denna reflex, vilket bl.a. kan resultera till att barnet har svårt att sitta 
still mot en stolsrygg eller svårt att ha kläder som sitter åt i midjan. Finns rester kvar av 
ryggradsreflexen har barnet svårt att lära sig åla. 
 Man kan enkelt prova om barnet har rester kvar av ryggradsreflexen, genom att låta 
barnet stå på alla fyra med ryggen bar och blicken rakt ned mot golvet. Ta baksidan av en 
smal penna eller liknande och dra snabbt upp och ned längst ryggraden vid ”svanken”, ca 
1,5 cm först till vänster, sen till höger om ryggraden. Se efter om höften dras mot 
beröringen eller om barnet vickar på höften. I så fall finns rester av reflexen kvar. Men om 
barnet böjer ryggen rakt ned och ”svankar” är det en kittling och ingen reflexrest.  
 

Figur 2. Hur man prövar om rester av ryggradsreflexen finns kvar. (Ellneby, 1991,  s. 37) 
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Automatisering 
 
Granberg (1997) menar att reflexerna är medfödda och att barnet övar sig från ett till sex 
års ålder för att ta kontroll över sina rörelser och automatisera dem. Sandborg-Holmdahl & 
Stening (1993) betonar att vi lär oss våra automatiserade vardagsrörelser genom träning. 
Man tränar och upprepar en viljestyrd rörelse, en process som pågår under hela 
utvecklingen. I början är det svårt att t.ex. cykla, då all kraft går åt till att hålla balansen, 
trampa och styra. Men en som är van att cykla sköter det automatiskt, samtidigt som han 
kan vara uppmärksam på omgivningen. 
 Förutom cykling finns det andra enklare rörelser såsom krypa, gå, hoppa och springa. 
Dessa är i början en viljestyrd handling för att sedan bli automatiserade. Barnet sköter 
automatiseringen själva om det får friheten att träna, men behöver den vuxnes stöd och 
stimulans för att kunna göra detta.  
 Granberg (1997) hänvisar till den schweiziske barnpsykologen Jean Piaget (1869-1980) 
som även han talar om automatisering. Piagets teori säger att barn i upp till två års ålder 
befinner sig i det sensomotoriska stadiet. Då tar barnet intryck genom sinnena och uttrycker 
sig genom rörelse och ljud. De utvecklar en motorisk förståelse, ett ”muskelminne” genom 
att samordna rörelser och sinnesupplevelser. Muskelminnet säger oss var våra kroppsdelar 
är utan att vi ser dem, eller hur man rör sig för att cykla. 
 
Rörelseaxlar 
 
Den grovmotoriska utvecklingen sker utifrån två viktiga rörelseaxlar, från huvudet och ner 
mot fötterna och inifrån kroppens mittlinje och utåt. Rörligheten hos barn utvecklas först i 
skuldror och höfter vilket ger den stora totala rörligheten. Först senare utvecklas rörligheten 
i armbågar, knän, handled och vrist.  Inte förrän mot slutet av förskoleperioden har den 
korsande rörelsen utvecklats fullt ut. Med den korsande rörelsen menas att barnet korsar 
sina händer över kroppens mittlinje på ett naturligt sätt när det t.ex. sträcker sig efter en 
boll. Det visar sig genom att när bollen ligger till vänster om barnet, kan barnet ta den med 
höger hand utan att behöva vrida på hela kroppen eller byta hand, för att nå den önskade 
bollen.   
 

 
Figur 3. De två rörelseaxlarna. (Mellberg, 1993, s.11) 
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Balanssinnet 
 
Engelholm (1998) påpekar att barnen måste träna balanssinnet som är nödvändig för att 
kunna utveckla sina rörelser. Ellneby (1991) säger att ett bra sätt att träna balanssinnet är att 
snurra. Balanssinnet hjälper hjärnan att organisera och bearbeta sinnesintryck. Barnet tränar 
detta på egen hand genom att göra kullerbyttor och snurra. Eftersom vissa barn kan uppleva 
snurrandet obehagligt, är det viktigt att de får snurra i sin egen takt och ta paus när de vill 
och behöver. 
 
Barns motoriska utveckling de tidigare åren, ca 1-3 år  
 
Mellberg (1993) menar att de olika stegen i den motoriska utvecklingen sker i en bestämd 
ordning vilket gör det hela tydligt och lätt att iaktta. De erfarenheter barnet får i ett steg blir 
förberedande för nästa och varje steg skall passeras även om detta sker på olika tidpunkter 
hos varje barn.  
 Sommer (1997) berättar att det finns en tradition att formulera barns utveckling i steg. 
Fördelen är att det gör det möjligt att sätta ord på utvecklingen, men nackdelen är att man 
kan sätta det som mål, vad barn ska kunna vid en viss ålder. 
 Ellneby (1991) anser att den grovmotoriska utvecklingen startar hos det nyfödda barnet 
och pågår upp till sjuårsåldern, då barnet nästan är fullt utvecklat motoriskt.  
Ellneby (1991) menar även att under det första året när barnet ligger på mage utvecklar det 
rörelsen att åla. Detta sker oftast när barnet sträcker sig efter en sak och sparkar ifrån med 
benet, samtidigt som det sträcker ut armen. Denna spontana rörelse utlöses oftast när barnet 
önskar att nå något. Att åla är att träna sig för att krypa, gå och springa. Det är viktigt att 
barnet får möjligheten att träna detta ordentligt så att kryssrörelsen mellan armar och ben 
kan läras in. Ett barn som inte kan åla korrekt behöver lära sig detta medvetet.  
 Granberg (1997) berättar att när barnet är något äldre kan de klappa händer, skjuta 
saker framför sig, härma några rörelser, krypa åt ett visst håll och ta emot sig med händerna 
vid fall framåt. De tar sina första steg, och de kan även rulla på golvet samt krypa uppför en 
trappa.  
 Ellneby (1991) beskriver att en del barn hoppar över krypandet och hasar på stjärten i 
stället. Detta tränar dock inte kryssrörelsen som är viktig för de flesta andra rörelser som 
kommer senare.  Efter ytterligare några månader börjar barnet vanligtvis att gå. I början 
lutar sig barnet framåt och det går så snabbt att det ser ut som om barnet springer. För att gå 
långsamt krävs balans. Först går barnet för att öva sig, men så småningom styrs det av 
motivationen att nå en bestämd plats. Hela processen från första steget tills barnet kan gå 
med bra balans, med rotation i ryggraden, naturlig armsvängning och bra fotavveckling tar 
ca tre-fyra år. Bra fotavveckling innebär att hälen sätts först i golvet, att rörelsen rullar 
framåt över foten och att tårna lämnar golvet sist.  
 Mellberg (1993) skriver att vid ca 1 ½ års ålder börjar barnet att utveckla en bättre 
kroppsuppfattning. Granberg (1997) håller med och säger att de börjar använda händerna 
mer och försöker att kasta boll. De kan ta sig förbi hinder och ta sig upp och ner från t.ex. 
stolar. Barnen står och går bredbent, de kan även gå uppför en trappa utan fotbyte med 
vuxens hjälp, kryper baklänges eller hasar på rumpan nedför. Fotbyte betyder att när barnet 
lyfter höger fot upp till nästa trappsteg så placeras vänster fot bredvid den högra och inte 
upp till ytterligare ett trappsteg.  
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När barnet har blivit några månader äldre kan de springa och stanna. De kan gå baklänges 
och de kan även kasta och sparka en boll. De kan gå upp- och nedför en trappa med stöd, 
utan fotbyte.  
 Hammershøj (1997) beskriver att barnen hoppar med benen ihop och böjda knän. De ser 
ut att kunna hoppa ända till taket men lättar knappt från golvet. Detta är ännu inte utvecklat 
till hopp, utan ett försök till hopp. När de kan hoppa upp från golvet lär de sig 
galopphoppet, då de sätter ner ett ben i taget efter hoppet. 
 Granberg (1997) påpekar att vid ca 2 ½ års ålder kan de hålla en stor boll med båda 
armarna och de kan hoppa på hela fotsulan.  
 Ellneby (1991) säger att barnet nu kan släppa golvet med fötterna när det hoppar, om 
det håller i någon vuxen. Att hoppa svikthopp är svårt och måste övas, men det kan barnet 
oftast inte förrän i fem årsåldern. Att hoppa måste övas många gånger innan det är 
automatiserat. Barnet ska först träna att hoppa på golvet med båda fötterna, så småningom 
på ett ben. Observera att det är lättare för ett barn att hoppa framåt än att hoppa på samma 
ställe.  
 Mellberg (1993) skriver att efter ytterligare några månader kan barnen hoppa jämfota, 
cykla på trehjuling och stå på ett ben. De hoppar från stolar och bord och kan med stöd gå 
uppför en trappa med fotbyte och nedför utan fotbyte. 
 
Barns motoriska utveckling de senare åren, ca 4-6 år 
 
Holle (1989) skriver att vid senare ålder utför barnen inte längre en rörelse bara för 
rörelsens skull. När de har lärt sig de grovmotoriska rörelserna så har de blivit 
automatiserade. Grovmotoriken utvecklas vidare i specifika kroppsdelar, som t.ex. armens 
och handens motorik. 
 Hon berättar vidare om barnets första grepp om pennan som är ett tvärgrepp, där hela 
handen hålls knuten kring kritan eller pennan på tvären. Armen är oftast inåtvriden och den 
stödjer inte mot underlaget. Barnet tecknar med grovmotoriska rörelser i skuldra och 
armbåge. Nästa steg är ungefär samma grepp som tidigare, men nu kan barnet styra pennan 
bättre om det sträcker på pekfingret.  
 Vid senare ålder använder barnet ofta ett ”penselgrepp” och skrivredskapet hålls inte 
längre inne i handen utan barnet använder fingrarna istället. Fortfarande är handen vriden 
inåt och nu sker en viss rörelse i handleden även om fingrarna inte rör sig.  
 Endast ett fåtal barn använder tum-tvärgrepp, vilket innebär att pennan hålls mellan den 
knutna handen och tummen högt upp på pennan. Underarmen stöder ännu inte mot 
underlaget och även detta är ett grovmotoriskt grepp utan fingerrörelser som används 
speciellt av större barn med dålig fingermotorik.  
 Med tiden upptäcker barnet att den vuxne stöder armen mot bordet, vilket underlättar 
styrningen av pennan, barnet gör likadant. Om inte ett barn använder sina händer ordentligt 
kan detta resultera i att barnet kan få svårigheter med på och avklädning samt att handskas 
med föremål i sin omgivning. 
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Varför är det bra med välutvecklad motorik? 
 
Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) hänvisar till Kiphard och Huppertz som betonar att 
lek och rörelse kan bidra till att skapa ett bättre självförtroende hos barnen. Därmed 
förbättras förutsättningarna för läs- och skrivinlärning. Att klara av en rörelse innebär för 
barnet en trygghet. Ett misslyckande kan däremot innebära osäkerhet, och självförtroendet 
sviktar lätt i fortsättningen.  
 Kroppsuppfattning är både en kunskap om kroppen och dess olika delar, men även en 
känsla för muskelkontroll och kroppsdelarnas inbördes förhållande. När barnet får bättre 
kroppsuppfattning ökar även dess självkänsla. Men om barnet får en negativ bild av sig 
själv kan det i det långa loppet orsaka känslomässiga störningar, inlärningssvårigheter och 
hämningar i personlighetsutvecklingen. 
 Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) hänvisar ytterligare till Furth & Wachs samt 
Holle. De anser att automatisering av våra grovmotoriska vardagsrörelser fortsätter under 
hela utvecklingen och i viss mån hela livet. Dåligt utvecklad automation kan påverka 
barnets koncentration negativt. Det krävs en stor del av barnets uppmärksamhet om de 
enkla vardagsrörelserna inte är automatiserade, de får svårt att se och lyssna samtidigt. 
  Slutligen hänvisar Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) till Stenberg som under 
många år har forskat i Sverige, om sambandet mellan brister i rörelsefunktioner och 
inlärningsförmåga. Hon påpekar att det är barn som har svårt att använda sin kropp, som 
känner sig dålig i allt; i klassrummet, på gympan, i olika lekar. De har svårt att orka, att 
våga och tro på sig själv, och de behöver mycket hjälp. 
 Ellneby (1991) tillägger att oftast har barnets svårigheter inte observerats förrän barnet 
kommer till skolan. Barnet får då svårigheter och upplever att det inte klarar av de krav som 
ställs. Just därför har många barn fått dålig självkänsla i sin skolstart. Redan på förskolan 
måste vi förstå på vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig. Sedan måste vi så tidigt som 
möjligt börja stimulera och hjälpa barnet. När barnet sedan börjar skolan ska vi kunna ge en 
rättvis bild av barnets förmåga, så att de möts av krav som ligger på barnets nivå.  
 
 
Vad är musik? 
 
Musik är rörelse och ett exempel på det är när man slår an en sträng på en gitarr. Strängen 
vibrerar och vi hör en ton, alltså är strängen i rörelse. Rörelsen är periodisk, d.v.s. den 
uppträder på samma sätt med jämna mellanrum. Strängen svänger snabbt i styrka kring sitt 
nolläge.  
 I musik måste det finnas någon slags upprepning, som t.ex. när strängen svänger många 
gånger snabbt fram och tillbaka på precis samma sätt. Saknas upprepning så kan det 
uppfattas som oljud, t.ex. en dörr som smäller eller ett glas som faller till golvet. (Chalmers, 
2000) 
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Figur 4. Den vänstra föreställer oljud och den högra en ton. (Chalmers, 2000) 
 
 
Den viktiga musiken 
 
I boken om perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan tar Pramling Samuelsson 
och Sheridan (1999) upp vikten av att använda olika uttrycksformer i förskolan, såsom 
måla, skriva, berätta eller dramatisera, för att ge mångsidiga intryck för barnens lärande. 
Sång och musik är ett utmärkt uttrycksmedel för att återskapa och bearbeta upplevelser som 
barnen varit med om. Ett exempel är att återskapa vattnets porlande eller hitta på en visa 
om de små djur barnen sett under en dag i skogen. Möjligheterna är oändliga med fantasi 
och kreativitet. Musiken är dessutom viktig för språket och leken, både spontana lekar och 
"arrangerade" som ”Björnen sover”, vilken spelar en stor roll i barnets utveckling och 
lärande.  
 Språkutvecklingen går jämsides med identitetsutvecklingen, eftersom språket gör en 
synlig inför sig själv och andra. Därför ska förskolan ge barnen möjlighet att utveckla ett 
rikt och nyanserat språk. Musiken ger en utveckling i barnens ordförråd, symboliskt 
tänkande, förmågan att leka med ord, uttrycka tankar och känslor och förmågan att 
kommunicera med andra. I förskolan finns det dessutom alltid tillfällen för barnen att lära 
sig språket genom att sjunga.  
 Musiken är en av de former i det lustfyllda lärandet som förutom kommunikation och 
språkutveckling dessutom stimulerar fantasi, inlevelse och förmågan att samarbeta och lösa 
problem.  
 Musiken är social, alla kan känna sig delaktiga vid musikutövning. Även de som har 
det svårare att komma in i leken med andra barn, får känna gemenskapen och därigenom få 
bättre självkänsla och självförtroende. Processen är ofta viktigare för barn än slutprodukten, 
där är musiken ett bra exempel. Det ger så mycket, men det finns inget tvång att visa upp 
något resultat. 
 Den pedagogiska miljön har stor betydelse för barns lärande, och det ligger i förskolans 
uppdrag att främja läroprocesser och ge barnen rika möjligheter till upplevelser. Därför bör 
den vara utformad så att barnens utveckling främjas genom lustfyllt lärande, lek, kreativitet 
och skaparlust. För att barnen ska kunna uttrycka sig med sång, musik och dans bör de ha 
ständig tillgång till olika instrument, musikkassetter och skivor. Dessutom bör pedagogen 
visa en lustfylld inställning till möjligheten att uttrycka sig med musik.  
 Jernström och Lindberg (1995) säger att musik är ett av människans språk, ett 
nödvändigt uttrycksmedel för utvecklingen till en harmonisk människa. Det är dessutom ett 
kommunikationsmedel som ger rika tillfällen till social fostran och ett medel för att inom  
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klassen arbeta med relationer och därmed verka för jämlikhet. Musiken är ett pedagogiskt 
hjälpmedel vid kunskapsförmedling och ett uttrycksmedel i arbete med förståelse, 
inlevelseförmåga och solidaritet. 
 Musiken ger dessutom möjligheter till barnobservationer där barnen visar upp andra 
sidor av sig själv än under ett teoriarbetspass. ”Svaga” elever får med musiken känna att de 
lyckas och alla får möjligheter till konstupplevelser. 
 Musiken är enligt specialläraren Adolfson (1990) en viktig del för de barn som är i 
behov av specialpedagogisk hjälp. Hon beskriver musikterapi som något som fångar 
uppmärksamhet och inspirerar. Hon hänvisar till musikterapeuten Genberg som t.ex. säger 
att motoriska funktioner är en förutsättning för att kunna uppleva och uttrycka musik. 
Därigenom blir deltagandet i musikaktiviteten en motivation att träna förmågan. Individen 
lär sig kontrollera sina rörelser och koordinera sina muskler genom att spela på instrument. 
Slumpartade rörelser medvetandegörs genom att koppla samman rörelsen med ett slag på 
ett instrument. 
 
 
Barns musikutveckling 
 
Det ofödda barnet 
 
Bjørkvold (1991) säger att det ofödda barnet reagerar på kraftiga ljud genom att sparka. 
Barnet reagerar även på rörelse på samma sätt när mamman lägger sig för att sova, eftersom 
barnet vill fortsätta känna kroppsrörelsernas gungande rytmer. De här grundläggande 
elementen som Bjørkvold kallar musiska; ljud, rörelse och rytm, finns i barnets kropp innan 
födseln. Bjørkvold hänvisar till Vernys forskning som gjordes 1982. Den visar att fostret 
reagerar med ökad hjärtfrekvens på ljud från ca. 6:e månaden. Eftersom fostret vid 28:e till 
35:e havandeskapsveckan har lika utvecklade nervbanor som en nyfödd så antas det att 
fostret kan minnas ljud, minst från den 8:e månaden. Bjørkvold hänvisar ytterligare till den 
amerikanske forskaren DeCasper som försökte ta reda på om detta kunde stämma genom 
följande experiment: 
 De blivande mödrarna fick läsa upp en rytmisk saga två gånger om dagen de sista sex 
veckorna innan födseln. De nyfödda barnen fick sedan en napp som var kopplad till en 
bandspelare. När barnen sög på ett visst sätt fick barnen höra den saga modern läst upp 
under fosterstadiet. Sög barnen på nappen på ett annat vis fick de höra en annan saga. 
Barnen valde den saga det hört under fosterstadiet! 
 Det ofödda barnet kan alltså höra mammans röst bra, men andra ljud utifrån måste nå 
en onaturligt hög decibelnivå, mellan 70 till 80 decibel. Detta beror på att ljudet måste 
tränga igenom fostervattenbarriärer och fosterhinnor. 80 decibel är enligt Rönnlund (1990) 
samma ljudnivå som av en lastbilsmotor. Decibel är enligt Nya Svenska Ordboken (1999) 
enheten för ljudstyrka i förhållande till människans hörselförmåga. 
 
De första åren 
 
Hammershøj (1997) säger att redan från början kan det nyfödda spädbarnet kommunicera 
med sin omgivning, detta yttrar sig bl.a. i form av joller, förnöjda grymtanden och gråt. 
Barnet använder sin röst dels för att underhålla sig själv och dels göra omgivningen  
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uppmärksam på vilka behov det har. Det är dock stor skillnad på hur olika barn använder 
rösten, detta gör att modern kan skilja just sitt barns läten från ett annat. Alla känslouttryck 
som barnet ger ifrån sig med hjälp av sin röst är en viktig del i all musik. Barnet ger 
musiken ett känslomässigt uttryck utan att behöva använda ord. 
 Ser man till dess storlek har spädbarnet en otrolig styrka i sin röst. Detta är möjligt 
eftersom barnet använder hela sin kropp och andning på ett organiskt sätt. Ett organiskt 
andningssätt gör att rytmkänslan känns i hela kroppen och inte bara i händerna och huvudet. 
Detta märks extra tydligt när ett barn gråter. På utandningen sker ljud och hulkningar och är 
barnet riktigt ledset kippar det efter andan på inandningarna. Då verkar luften fylla både 
mage, bröst och rygg. När små barn leker med ljud eller sjunger sker detta på utandningen 
och de håller andan medan de talar, precis som vi vuxna.  Små barns ljud och rörelse är 
alltså nära förknippat med deras andning.  
Nyfödda barn kan även reagera på ljud utifrån. Först upphör barnets aktivitet när det hör 
ljud, men när det blir äldre kan rörelserna istället öka vid ljudstimulans utifrån.  
 Bjørkvold (1991) har under 1 års tid studerat barnets musikaliska utveckling på tre olika 
förskolor och skriver följande: 
 Spädbarnets joller utvecklas till spontansång, som med sina fria rytmer och glidande 
mellan höga och låga toner inte liknar vad som traditionellt kallas "sång". Det finns 
ytterligare två sorters spontansång; färdigsång och formelsång. Med färdigsång menas att 
medan barnet gör något annat, t.ex. ritar, så sjunger barnet fritt utifrån en redan existerande 
visa som barnet fått höra ofta. Formelsången kommer i 2-3 årsåldern. Det är då barnen 
börjar leka och kommunicera med varandra. Formelsången är just ett sätt att skapa kontakt 
och kommunicera; att sjunga ett meddelande till någon. Ett exempel är när en flicka sjunger 
sin egen version av Broder Jakob: ”Broder Tåfis, Broder Tåfis, stinker du, stinker du…?” 
 Även Hammershøj (1997) menar att det sociala intresset visar sig genom att barnen vill 
hoppa, dansa, spela och sjunga tillsammans. De kan dock ha svårt att synkronisera sig om 
inte rytmen till sången/dansen är väldigt enkel. Hon har under sitt arbete med barn sett att 
barnens egen grundrytm kan börja stämma överens med musikens grundrytm först i 4-års 
åldern.  
 
Grundslagskänsla 
 
Hammershøj (1997) kallar grundslagskänslan för kroppens motorkraft, som är ett måste för 
att kunna lära sig krypa och gå. Små barn tycker om att slå skeden på bordet eller leksaker 
mot golvet och efter några veckors övning har det utvecklats till regelbundna slag. Genom 
detta utvecklar barnen sin grundslagskänsla. De känner även kraften i slaget och armen åker 
upp och ner som av sig självt. Det är samma princip som när man går eller cyklar; första 
steget eller första tramptaget följs av ett andra, utan att man tänker på det. Ett par år senare 
tränar barnen fortfarande grundslagskänslan men kan ännu inte hoppa i takt till musiken, 
det dröjer några år än.  
 
 
Sambandet mellan musik och rörelse 
 
Granberg (1997) påpekar att för barn är musik och rörelse ett och samma. Musik och 
rytmik borde vara något naturligt i alla småbarnsgrupper och rytmik är en 
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 sammansmältning av de i skolan åtskilda ämnena musik och gymnastik. Ordet rytmik 
beskriver hon som musik med kroppen, att man rör sig på samma sätt som det ljud man hör. 
Ordet rytm utgår från vår inre takt, vår puls och betyder något som upprepas regelbundet. 
Även Jonson (1983) anser att rörelse och musik är ett och samma för yngre barn och att 
inga gränser mellan dans och rörelse existerar.  
 Uddholm (1993) beskriver att rörelser är förutsättning för all musik. När vi rör oss till 
musik utvecklas motorik och koordination, samtidigt som vår kroppsmedvetenhet ökar. Att 
arbeta med musik i en barngrupp ger pedagogen stora möjligheter att observera motorik. 
Rörelser kan även stimuleras utifrån enskilda barns behov genom att anpassa aktiviteterna. 
Engelholm (1998) betonar att barnen upptäcker kroppens möjligheter när de rör sig till 
musik. Mellberg (1993) skriver att rörelseövningar till musik ger barnen en positiv 
rörelseupplevelse och uppmuntran att utforska sina rörelser.  
 
 
Syfte 
 
Vårt syfte är att utveckla barns motorik med hjälp av musik. 
 
 
Metod 
 
 Vi har valt som metod att observera barnen. Løkken & Søbstad (1995) beskriver 
observationer som ett bra sätt att se vad barnen klarar och inte klarar av. Observationerna är 
dessutom en bra grund för fortsatt bearbetning och det ger oss möjligheten att koppla 
studierna till teori. Patel & Davidsson (1991) skriver att observationer är en bra teknik när 
man vill studera händelser i ett naturligt sammanhang och är särskilt bra när man ska 
studera små barn som saknar verbal kommunikationsförmåga.  
 Vid våra observationer använde vi videokamera. Løkken & Søbstad (1995) 
rekommenderar videoinspelning som komplement till observationer och som en bra grund 
att reflektera och diskutera kring. 
 För att dokumentera våra observationer använde vi oss av en tabell (bilaga 1). Vi har 
utgått från Rubinstein Reich & Weséns (1999) tabell. 
 
Material 
 
• Observationstabell 
• Videokamera 
 
Försökspersoner 
 
Våra försökspersoner är 7 barn i åldrarna ca 1 till och med 3 år på två olika förskolor. Efter 
att vi observerat alla barn i barngruppen, valde vi ut tre respektive fyra barn. Våra kriterier 
för urvalet var daglig närvaro för att minska bortfallet i undersökningen. Dessutom ville vi 
att barnen inte redan behärskade alla rörelserna, samtidigt som de var villiga att deltaga i 
våra övningar. De föräldrar vars barn vi ville ha med tillfrågades personligen. 



 12 
 

 
 
Bortfall 

 
Vid tillfällena utan musik var ett barn borta en gång. Vid tillfällena med musik var två barn 
bort en gång, och ett barn borta två gånger. 
 
Genomförande 
 
Tidsplan 
 
27/4 -02 Lämnade in PM. 
1/10 -02 Lämnade in utvecklat PM, innehållande syfte, bakgrund, metod och 

referenslista. 
3/10 -02 Granskningsseminarium. 
13/12 -02 Godkännande av syfte, bakgrund, metod och referens för att kunna gå 

vidare med den praktiska delen av utvecklingsarbetet. 
14/3 -03 Färdigställde metod inför utvecklingsarbetet. 
17/3 t.o.m. 2/5 -03 Utförde utvecklingsarbetet under VFU:n. 
21/5 -03 Lämnade in arbetet till opponenterna för granskning. 
26/5 -03 Opponering. 
28/5 -03 Lämnade in det slutliga manuskriptet till den vetenskapliga 

handledaren. 
 
Pedagogiskt genomförande  
 
Med pedagogiskt genomförande menar vi hur vi genomförde vårt arbete i barngruppen. 
Under vår första praktikvecka tog vi tid att lära känna barnen och gav dem tid att känna sig 
trygg med oss. 
 Den andra veckan introducerade vi våra rörelseövningar som vi använde för att 
utveckla barnens motorik. Vid 6 gånger under 3 veckors tid använde vi oss av 
rörelseövningar utan musik. De första 3 gångerna använde vi "Djuren", d.v.s. leksaksdjur 
som barnen härmade. (bilaga 2) De följande 3 gångerna använde vi "Nallen", då barnen 
härmade nallens rörelser under sagans gång. (bilaga 2) De följande 6 gångerna under de 
resterande 3 veckorna använde vi oss rörelseövningar med musik. Vi använde oss av ett 
färdiginspelat kassettband som vi tillsammans med barnen rörde oss till. (bilagor 3) 

 
Vetenskapligt genomförande 
 
Med veteskapligt genomförande menar vi hur vi genomförde undersökningen. Under den 
första veckan gjorde vi grundläggande observationer av barnen för att kunna göra vårat 
urval av försökspersoner. 
 Under de följande sex veckorna hade vi fortlöpande observationer av 
rörelseövningarna. Vid våra observationer använde vi oss av videokamera. Våra handledare 
filmade medan vi ledde barngruppen. Efter varje övningstillfälle studerade och analyserade 
vi videofilmen var och en för sig. Sedan dokumenterade vi våra observationer i en tabell. 
Där markerade vi vilka rörelser de använde under rörelseövningarna, och bedömde vilket  
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utvecklingssteg de befann sig gällande varje rörelse. Vi beskrev även hur de utförde 
rörelserna. I rutan "kommentarer" i tabellen skrev vi om någon särskild händelse eller 
omständighet kan ha inverkat på rörelseövningarna. Efter VFU:ns slut sammanställde vi 
tillsammans informationen vi hade i tabellerna. Då kom vi överens om på vilka kriterier vi 
bedömde var barnen låg i den motoriska utvecklingen. 
 

 
Resultat  
 
Vi har sett att barnens grovmotorik har utvecklats, och hur musiken påverkade den 
grovmotoriska utvecklingen. Det såg vi genom att jämföra den eventuella utveckling som 
skett under de tillfällen vi haft rörelseövningar utan musik, med de tillfällen vi haft 
rörelseövningar med musik. Det visar vi under rubriken "Kvantitativt resultat". Kvantitativt 
resultat beskrivs i Introduktion till examensarbete (Institutionen för lärarutbildning, 2001) 
som något som redovisas med hjälp av tabeller och diagram. Vi har använt oss av diagram. 
Vi har även tittat på hur musiken påverkat barnen, t.ex. genom glädje, lust att röra sig och 
rytmik, för att se om det har betydelse för hur barnen rör sig.  Det visar vi under rubriken 
"Kvalitativt resultat". Kvalitativt resultat är enligt Backman (1998) den verbala 
beskrivningen av resultatet. 
 
Kvantitativt resultat 
 
Följande tabeller visar den motoriska utveckling som skett.  
 Med "Tillfälle 1" avser vi hur barnen låg till vid det första observationstillfället med 
videokamera, d.v.s. hur de låg till innan övningarnas början. 
 Med "Tillfälle 2" avser vi hur de låg till i slutet av övningarna utan musik. 
 Med "Tillfälle 3" avser vi hur de låg till i slutet av övningarna med musik. 
 

 
Figur 1 visar att rörelsen åla har utvecklats från "ej" (tillfälle 1) till "på väg" (tillfälle 2). 
Den visar även att det har skett större utveckling utan musik. 
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Figur 2 visar att rörelsen krypa har utvecklats från "på väg" till "kan" med musik. 

 
 
 

 
Figur 3 visar att alla kunde gå vid första tillfället, därför kunde ingen utveckling ske. 
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Figur 4 visar att det har skett en stor utveckling i rörelsen snurra. Den visar även att det har 
skett en mycket större utveckling med musik. 
 
 

 

 
Figur 5 visar att det har skett en stor utveckling i rörelsen galopphopp. Den visar även att 
det har skett en mycket större utveckling med musik. 
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Figur 6 visar att det har skett en utveckling från "på väg" till "kan" i rörelsen jämfotahopp 
och att det skedde med musik. 
 
 
Sammanfattningsvis så visar figur 2, 4, 5 och 6 att det skett större motorisk utveckling med 
musik. 
 Figur 1 visar en större utveckling utan musik. 
 Figur 3 visar ingen utveckling alls. 
 

 
Kvalitativt resultat  
 
Barnen rörde sig försiktigare utan musik. En flicka hoppade på samma ställe. En annan 
flicka gjorde vissa rörelser långsammare. Med musik rörde sig barnen i hela rummet och 
uttryckte sig med hela kroppen. 
 Barnen utförde rörelserna livligare och visade på bättre balans med musik. T.ex. en 
pojke tog i mer med kroppen när han hoppade till musik och hade även bättre balans i 
jämfotahoppen. Däremot ville han galopphoppa oftare utan musik. Ännu ett exempel är en 
flicka som fick mycket bättre balans och stabilitet i hoppen med hjälp av musik. Vid 
jämfotahoppen böjde hon knäna när hon landade. Hon galopphoppade i takt till musiken, 
snurrade obehindrat och kunde t.o.m. hoppa samtidigt. 
 Barnen gjorde rörelserna under hela tiden musiken var igång. Utan musik så kunde de 
t.ex. krypa en stund för att sedan stanna upp och titta på de andra. 
 Några av barnen tog eget initiativ och började röra sig redan när musiken började, utan 
att vi ledde dem, till skillnad mot när vi använde oss enbart av "Djuren", övningarna utan 
musik. Då inväntade barnen att vi tog initiativ och härmade sedan oss. Reaktionen var 
liknande när vi använde oss av "Nallen", även det övningar utan musik.   
 För ett fåtal barn kunde rörelserna komma först efter aktiviteterna. En flicka iakttog 
mycket när "Djuren" och "Nallen" användes. Senare vi påklädning i hallen utförde hon 
rörelserna. Till musik var hon med och gjorde rörelserna tillsammans med de andra barnen.  
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 När några barn inte utförde våra rörelser så tränade de ändå motoriken när vi hade 
musik. En flicka vickade på höfterna och en pojke nickade, båda i takt till musik.  
 Barnen skrattade mer under musikövningarna. De blev gladare och livligare och rörde 
sig mer till musik. Deras kroppsspråk och ansiktsuttryck visade deras förtjusning. Särskilt 
en flicka sprang runt av glädje under de korta stunder då hon inte gjorde rörelserna. 
 
 
Diskussion 

 
Reliabilitet och validitet 
 
Vi anser att vi har lyckats mycket bra med att uppnå syftet. Efter sammanställningen av 
resultatet har vi sett att vi har fått ett positivt resultat med utvecklingsarbetet. Det kan man 
se i diagrammen i det kvantitativa resultatet, som visar en stor utveckling. I det kvalitativa 
resultatet såg vi även väldigt tydligt hur musiken påverkade barnen och deras motorik. Vi 
har fått så bra resultat för att motoriken utvecklas när vi rör oss till musik, precis som 
Uddholm (1993) säger. Dessutom ger musiken stora möjligheter att observera motorik i en 
barngrupp. 
 Vi kan ha påverkat resultatet positivt genom att vi har trott på det vi har gjort. Vi var en 
stor inspirationskälla för barnen eftersom vi själva hade en sån glädje och utbyte av 
utvecklingsarbetet med dem. Trots att några barn var borta under musiktillfällena fick vi 
ändå ett övervägande positivt resultat med musik.  
 Något som kan ha påverkat negativt under början av arbetet är att vi var nya för barnen. 
Hade barnens ordinarie förskollärare gjort övningarna istället för oss så kan resultatet ha 
blivit annorlunda, eftersom de redan var trygga med henne. Ett fåtal barn stod hellre och 
tittade på än deltog i övningarna, kanske för att de var blyga för oss.  
När man jobbar med små barn så får man räkna med att barnen inte alltid vill göra det vi 
hade tänkt oss. Som t.ex. en flicka satt på soffan vid ett tillfälle och tittade på medan vi 
gjorde övningarna. Vi tvingade aldrig något barn att vara med om de inte ville. 
Fler faktorer som kan ha påverkat resultatet negativt, är val av veckodagar att utföra 
utvecklingsarbetet med barnen. Vi såg t.ex. att måndagar var en mindre bra dag eftersom 
barnen då lekte sig in i förskolemiljön efter helgen. Det visade sig genom att barnen var 
mindre intresserade av oss och mer intresserade av leksakerna. 
 Ett förslag på ett annat sätt att mäta som kunde ha visat ett bättre resultat är att använda 
sig av två barngrupper. Med den ena barngruppen skulle vi ha utfört övningarna utan musik. 
Med den andra med musik, för att sedan jämföra de två med varandra. Fördelen med det här 
förslaget jämfört med det vi gjorde, är att alla barn fick börja från start. Som vi gjorde nu 
fick de ”öva upp sig” utan musik. Det kan ha gjort att musiktillfällena fick ett försprång. 
Det vi övade utan musik kanske visade resultat först under perioden med musik. Orsaken 
till att vi inte valde två barngrupper att jämföra med varandra är att man enligt läroplanen 
skall ge alla barn samma förutsättningar. Det känns även som att barnen blir 
”försökskaniner”. 

 
Att fler barn lärde sig både galopphopp och jämfota hopp vid musiktillfällena anser vi bero 
på att det är lättare att hoppa till musik, eftersom hoppen är en taktfast rörelse. Granberg  
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(1997) har beskrivit rytmik som musik med kroppen, att man rör sig på samma sätt som det 
ljud man hör. Rytm utgår från vår inre takt, vår puls. Något som vi reagerade på var att en 
pojke hellre galopphoppade vid tillfällena utan musik. Vi tror att det beror på att hans egen 
takt inte överensstämde med takten i musiken vi spelade. 
 
Det positiva resultatet med hela utvecklingsarbetet anser vi bero på att musik ger lust att 
röra sig. I bakgrunden har vi skrivit om flera författare (t.ex. Granberg, 1997 och Mellberg, 
1993) som säger att musik och rörelse hör ihop, och att rörelser till musik ger barnen en 
positiv rörelseupplevelse. Vi håller även med Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 
som säger att musiken ger glädje och är en del i det lustfyllda lärandet, som är en viktig del 
i arbetet i förskolan. 

 
Fortsatt forskning 

 
Något som vi såg var att vid musiktillfällena visade barnen att de kände samhörighet och 
gemenskap med varandra. De ville vara närmare varandra, de tog spontant varandra i hand 
och hjälpte varandra med rörelserna. Hur musiken ger samhörighet och gemenskap kan vara 
intressant att forska vidare om.  
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bilaga 1 
 

Observationstabell 
 
Vecka .......  Dag ........          med musik          utan musik 
 
Försökspersoner:     

 
Ej åla     
På väg att åla     
Kan åla     
     
Ej krypa     
På väg att krypa     
Kan krypa     
     
Går ej     
På väg att gå     
Kan gå     
     
Ej snurra     
På väg att snurra     
Kan snurra     
     
Ej galopphopp     
På väg ...     
Kan galopphopp     
     
Ej jämfotahopp     
På väg ...     
Kan jämfotahopp     
     
Kommentarer     

 
 
 

 



 

 
bilaga 2 a 

 
Rörelseövningar utan musik   
 
Rörelseövningarna har vi valt speciellt eftersom grovmotoriken tränas på olika sätt. De 
tränar dessutom förmågan att lyssna; att höra och förstå instruktionerna.  
 
 
”Djuren” 
 
Material: Tygpåse innehållande leksaksdjur, ett djur för varje rörelse. 
 
Djuren vi använde: 
Åla - orm, mask 
Krypa – hund, katt (som går på alla fyra),  
Gå – människa, nalle 
Snurra - Anka på tråd som snurrade, hund som snurrar efter sin svans 
Jämfotahopp - groda, ekorre 
Galopphopp - häst. 
 
Utförande:  
Efter att ha satt oss ner tillsammans på golvet så fick barnen titta på och undersöka påsen. 
Vad kan finnas i den? De fick känna genom tyget i påsen. Sedan fick barnen i tur och 
ordning själv plocka upp ett föremål i påsen. Vi pratade om vad det var för något, hur det 
lät, klappade dem. Barnen bestämde vad djuret skulle kallas.  
 Efter varje djur frågade vi barnen hur djuret rör sig och om de kunde visa det. 
Tillsammans gick vi på alla fyra som hundar, galopperade som hästar o.s.v. 
 Efter att ha gått igenom alla djuren hjälptes vi åt att samla ihop dem och lägga dem i 
påsen igen, så att de kan vila tills nästa gång. 



 

 
bilaga 2 b 

 
”Nallen” 
 
När vi använde oss av en nalle, utgick vi från en saga som vi själva hade gjort. 
Vi började med att nallen vaknade upp från en tygpåse. Sedan presenterade han sig för 
barnen som Bamse, och barnen fick tala om vad de hette.  
 
Bamse sa: 
- Idag ska jag gå ut på en promenad. (Barnen gick med nallen).  
- Vilket fint väder. Titta en vattenpöl. Jag kan hoppa i vattenpölen. Kan ni hoppa? 

(Barnen hoppade).  
- Jag måste nog gå vidare på min lilla promenad. Men här ligger det ett träd. Hur ska jag 

nu göra? Jag kanske kan åla under trädet. Kan ni åla med mig? (Barnen ålade).  
- Bäst att fortsätta. Vad skönt att solen skiner. Nu måste jag gå uppför en backe. Men vad 

halkigt det var. Jag trillar ju hela tiden. Jag kan krypa uppför backen istället. Kan ni 
krypa? (Barnen kryper).  

- Det var en lång backe. Jag tror jag ska börja gå hem. Oj, vad det börjar att blåsa. Och 
alla löven blåser runt i vinden. Jag vill bara snurra. Kan ni snurra med vinden? (Barnen 
snurrade).  

- Nu blev jag jätte trött och måste gå hem och vila. Ha det så bra, vi ses en annan dag! 
 
Dessa två övningar är inspirerade av Engelholm (1998). 



 

 
    bilaga 3 a  

 
Rörelseövningar med musik                              
 
Rörelseövningarna har vi valt speciellt eftersom grovmotoriken tränas på olika sätt. De 
tränar dessutom förmågan att lyssna; att höra och förstå instruktionerna. De utvecklar även 
taktkänsla och rytmik. 
 
Utförande: 
 
Vi samlade barnen och satte oss på golvet tillsammans. Vi tog fram sångkorten som vi hade 
till varje visa. Vi tittade på och pratade om det första kortet. Sedan startade vardera 
handledare bandspelaren, och vi gjorde rörelsen till musiken. Efter visans slut stoppades 
bandspelaren. Vi upprepade proceduren med de resterande sångkorten.  
 
Visor: 
 
* ”Hundra hundar” - Här använder man rörelser som hjälper till att kontrollera 
ryggradsreflexen. Det är särskilt viktigt att barnen lär sig rörelserna korrekt en och en innan 
de utför alla rörelserna till musiken. I denna sång tränas dessutom huvudbalansen och 
korsande rörelser i krypning. Rörelserna till musiken går till på följande vis: 
1. Kryper på alla fyra. 
2. ”Nosar” på varandra. 
3. Viftar på ändan. 
4. Kryper. 
5. Lyfter upp höger ben (för att kissa som en hund). 
6. Lyfter på vänster ben. 
7. Viftar på svansen. 
 
1. Hundra hundar går på promenad. 
  Hundra hundar i en lång, lång rad. 
 Hundra hundar ser en annan hund. 
2. Och så nosar dom, och så nosar dom. 
3. Och så viftar dom på svansen. 
 
4. Hundra hundar går på promenad. 
  Hundra hundar i en lång, lång rad. 
 Hundra hundar ser en annan hund.  
5. Och så kissar dom 
6. Och så kissar dom. 
7. Och så viftar dom på svansen. 
 
Kassett: Wieslander (1994) 
Textkälla: Wieslander (1994) 



 

 
bilaga 3 b 

 
* ”Här kommer Pippi Långstrump” – Här uppmanade vi barnen att galoppera som hästar. 
De tränade därmed galopphoppet.  
 
Här kommer Pippi Långstrump, 
tjolahopp tholahej tjolahoppsan-sa, 
här kommer Pippi Långstrump, 
ja här kommer faktiskt jag. 
 
Har du sett min apa, 
min söta fina lilla apa, 
har du sett herr Nilsson, 
ja, han heter faktiskt så. 
 
Har du sett min villa, 
min Villa Villekulla-villa, 
vill å vill du veta, 
varför villan heter så? 
 
Jo, för där bor ju Pippi Långstrump, 
tjolahopp tholahej tjolahoppsan-sa, 
där bor ju Pippi Långstrump, 
ja där bor faktiskt jag. 
 
Det är inte illa 
jag har ju apa, häst och villa, 
en kappsäck full av pengar 
är det också bra att ha. 
 
Kom nu alla vänner, 
varenda kotte som jag känner, 
nu ska vi leva loppan, 
tholahej tjolahoppsan-sa. 
 
Här kommer Pippi Långstrump... 
 
Cd: Most Wanted Astrid (1999) 
Textkälla: Min skattkammare 3 (1999) s 86. 



 

 
bilaga 3 c 

 
* ”Hej vind” - Att snurra stimulerar balanssinnet. Balanssinnet hjälper hjärnan att 
organisera och bearbeta sinnesintryck. Eftersom vissa barn kan uppleva snurrandet 
obehagligt, är det viktigt att de får snurra i sin egen takt och ta paus när de vill och behöver. 
 
Hej vind vad gör du bakom hörnet? 
Hej vind vad gör du bakom hörnet? 
Hej vind, jag vill leka med dej, 
kan du inte stanna hos mig? 
 
Hej vind vad gör du bakom hörnet? 
Hej vind vad gör du bakom hörnet? 
Hej vind, jag vill leka med dej, 
kan du inte stanna hos mig? 
 
Jag har en vän du känner den, 
han blåser omkring, kallas vinden. 
Nyss var han här, nu är han där, 
han leker med bladen i linden. 
 
Hej vind vad gör du bakom hörnet? 
Hej vind vad gör du bakom hörnet? 
Hej vind, jag vill leka med dej, 
kan du inte stanna hos mig? 
 
Hör nu på mig, va ä´ de säj 
som gör att du ej kan va stilla. 
Här sitter jag mest varje dag, 
när du snurrar runt vår villa. 
 
Cd: Elefantboken (1995) 
Textkälla: Gren & Nilsson (1994) s 59. 



 

 
bilaga 3 d 

 
 
* ”Så här går jag” - Barnen övar imitationsförmågan genom att gå på olika sätt efter oss. I 
denna sång tränas muskelsinnet genom att barnen lär sig att anpassa styrka och snabbhet till 
musiken.  
 
Gå, gå, gå, gå, jag går så här 
Gå, gå, gå, gå, jag går så här. 
Så här går jag och det går bra. 
Gå så här som jag. 
Så här går jag och det går bra. 
Gå så här som jag. 
 
Kassett: Wieslander (1994) 
Textkälla: Wieslander (1994)  
 
 
* ”Hoppa lite här” - Här får barnen hoppa utifrån sin utvecklingsnivå. Balansen tränas och 
rörelsen ger barnen trygghet i sig själva, genom att de känner sin egen styrka och kraft i 
rörelsen. 
 
Här ska man hoppa 
Här ska man hoppa 
Här ska man hoppa lite här 
 
Här ska man hoppa 
Här ska man hoppa 
Här ska man hoppa lite här 
 
Hoppa lite 
Hoppa lite 
Hoppa lite här 
 
Hoppa lite 
Hoppa lite 
Hoppa lite här 
 
Kassett: Wieslander (1994) 
Textkälla: Wieslander (1994) 



 

 
bilaga 3 e 

 
 
* ”Hej tummen upp” – Även i den här visan tränar vi att snurra. Det gör vi under refrängen. 
Under versen följer vi instruktionerna.  

 
Vers: Hej tummen upp, ända upp i taket. 
Hej tummen ner, ända ner i golvet. 
Ref: Tralalalalala… 
 
Cd: Elefantboken (1995) 
Textkälla: Gren & Nilsson (1994) s 31. 
 
 
* ”Ålavisa” - Barnen ålade fritt till musiken. De tränade de korsrörelser som ligger till 
grund för krypande och gång.  
  
Melodi: Lilla Snigel 
 
Åla, åla nu en stund, 
fram på lilla magen rund. 
Knän och fötter kavar på, 
för att skallrarn nå. 
 
Kassett: (Egen inspelning) 
Textkälla: Adolfson (1990) s 17. 



 

 
bilaga 3 f 

 
 
* ”Vet du vad en baby kan?” - Här får barnen en möjlighet att träna de olika grovmotoriska 
rörelserna; åla, krypa, gå, hoppa. Vi följde rörelserna i texten. 
 
Vet du vad en baby kan? 
Han kan bara åla fram. 
 
Här har ni mej, jag ålar  
och se så fort jag tar mig fram. 
Här har ni mej, jag ålar 
men en dag sa jag stopp! 
Så reste jag mig opp. 
 
Här har ni mej, jag kryper 
och se så fort jag tar mej fram. 
Här har ni mej, jag kryper 
men en dag sa jag stopp! 
Så reste jag mig opp. 
 
Här har ni mej, nu går jag 
och se så fort jag tar mej fram. 
Här har ni mej, nu går jag 
men en dag sa jag stopp! 
 
Nu kan jag springa, hoppa, dansa, 
alltihopa på en gång, 
springa, hoppa, dansa, 
allt på samma gång. 
 
Cd: Elefantboken (1995) 
Textkälla: Gren & Nilsson (1994) s 85. 
 

 


