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Förord 
 
Jag skulle vilja tacka mina vetenskapliga handledare Siw Lindberg och Marja-Liisa 
Lejon för deras kloka råd, stöd och uppmuntran. Utan er hade det inte gått! Jag vill 
också tacka min praktikhandledare för att hon visade så stort tålamod med alla mina 
frågor och funderingar och gav mig obegränsat utrymme att genomföra mina 
lektioner. Tack alla barn för att ni var så trevliga att göra musik tillsammans med. 
Tack också till alla andra vänliga människor på praktikskolan som hjälpte och 
uppmuntrade mig på olika sätt. Sist men inte minst; tack Inger för att du har varit 
korrekturläsare, datakonsult, idégivare, bollplank, pådrivare, terapeut, fru, mm, mm.  
 
Thomas Bergqvist



 

 
Abstrakt 
 
Syftet med min undersökning har varit att se om det är möjligt att genom ett musiskt 
förhållningssätt skapa arbetsglädje i skolan tillsammans med barn. Detta har jag 
försökt ge uttryck för genom att integrera musik och rörelse i det dagliga skolarbetet. 
Undersökningen genomfördes i en år 3 och 4- klass med sammanlagt 23 barn. Som 
undersökningsmetoder har jag använt mig av utvärderingssamtal tillsammans med 
barnen samt reflekterande dagboksanteckningar. Jag har genomfört dagliga 
musikaktiviteter med barnen som vi sedan utvärderat tillsammans. Efter skoldagens 
slut har jag tillsammans med min handledare sammanställt och analyserat mina 
iakttagelser och samlat detta i en dagbok. För att kunna påvisa förändringar i barnens 
arbetsglädje har jag valt att redovisa två musikaktivitets- tillfällen, ett i början och ett i 
slutet av praktikperioden. Jag har genom barnens kommentarer och mina egna 
iakttagelser kunnat sluta mig till att musik representerar ett plusvärde i skolan. 
Sammantaget ger dessa undersökningsmetoder belägg för att det går att skapa 
arbetsglädje genom att integrera musik i det dagliga skolarbetet. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
”Barn har hundra språk och berövas 99.”  Detta är Reggio de Emiliapedagogikens sätt 
att beskriva vad vuxna i skolan gör med barns medfödda förmåga att kunna ge utryck 
för tankar, känslor och lust att utforska världen. Jon- Roar Bjørkvold (1991, sid. 9) 
beskriver barnets möte med skolan så här:  
 

”Livskrafter möter skoltänkande. Kontinuiteten bryts. Dragningen till det musiska, 
prenatalt (tiden före födseln. förf. anm.) präglat i barnet och sedan dess bekräftat och 
utvecklat inte minst under lek, möts av starka och styrande motkrafter. 
Kunskapsprocessens självständighet splittras. Identiteten hotas. Spänningar uppstår. Och 
som en konsekvens av många: inlärningsförmågan tar skada.”   
 

Hur skall jag som blivande lärare förhålla mig till dessa drastiska formuleringar?  
Lika litet som någon annan vill ju jag skada barnens inlärningsförmåga. Bjørkvold 
generaliserar naturligtvis i syfte att beskriva de spänningar som uppstår när barnkultur 
möter skolkultur, vilket han också medger. Men på det stora hela är skolkulturen 
barnkulturens motsats. Hur kan jag trots mina goda föresatser, bli en del av den 
skolkultur som gör barn ”musiskt utvecklingshämmade” som Bjørkvold uttrycker det?  
 
Jag tror att det går till så här:  
Att undervisa skolbarn, särskilt nybörjare, är ett av de svåraste och mest ansvarsfyllda 
arbeten som finns. Som lärare skall jag vara väl förtrogen med barns språkutveckling 
och taluppfattning. Jag skall kunna tolka och arbeta utifrån nationella och kommunala 
mål och riktlinjer. Kursplaner för de enskilda ämnena talar mer i detalj om vad som 
förväntas av mig som lärare. På skolan där jag arbetar skall jag medverka i 
utformandet av en lokal skolplan som ligger till grund för mitt arbete med barnen. Jag 
skall individualisera min undervisning och ta hänsyn till varje barns speciella behov. 
Jag skall ha god föräldrakontakt. Ovanpå allt detta skall jag vara flexibel, kreativ, 
samarbetsvillig, förändringsbenägen, samt glad och trevlig. Läraryrkets alla 
möjligheter riskerar att förvandlas till en tung börda. För att kunna svara upp mot alla 
krav, göra ett bra arbete och inte begå några ödesdigra misstag, är det nödvändigt att 
jag planerar och strukturerar upp arbetet noggrant. Någonstans efter vägen riskerar jag 
att tappa litet av det musiska förhållningssättet som jag kanske hade med mig från 
början. Avsikten med mitt examensarbete blir, som en följd av ovansagda, att hitta ett 
musiskt förhållningssätt hos mig själv, i syfte att skapa arbetsglädje tillsammans med 
barnen. Detta vill jag göra med hjälp av musik och rörelseaktiviteter som på ett så 
naturligt sätt som möjligt integreras i barnens dagliga skolverksamhet.  
 
Musik har alltid varit viktigt för mig. Musik har funnits i min omgivning under hela 
min uppväxt i form av levande instrumentalmusik, sång och musik från 
grammofonskivor. Jag blev satt i pianoskola som 5- åring vilket tyvärr inte slog väl ut. 
Den färdighet som sattes främst där, var att kunna läsa noter medan man spelade, utan 
att tjyvsnegla på fingrarna. Detta ledde till att jag blev ganska duktig på att gissa vilka 
toner, harmonier och rytmer olika melodier bestod av, men jag lärde mig aldrig noter. 
Jag tappade intresset för musik under flera år. Vid 15- års ålder kom intresset tillbaka 
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och jag började lära mig att spela olika instrument på egen hand. Jag deltog även i 
mer eller mindre varaktiga musikgrupper. I mitt tidigare yrke som fritidspedagog har 
jag haft mycket nytta och glädje av mitt musikintresse. På de skolor och fritidshem 
jag arbetat genom åren, har jag använt musik på olika sätt; allt från sång- och 
musiksamlingar till luciatåg, musikkabaréer, instrumentalgrupper, m.m. tillsammans 
med barn. Jag har kunnat konstatera att jag inte behöver vara någon musikvirtuos för 
att ha musikverksamhet med barn. Däremot måste jag vara väl förberedd och veta vad 
jag vill med sin musikaktivitet. Enkla aktiviteter trots inslag av små misstag, kan fylla 
samma funktion som en avancerad och felfri musikaktivitet. Det viktiga är att jag 
sjunger och musicerar med barnen och själv har roligt. Dessutom är det lätt att 
utveckla och förändra en enkel aktivitet. Barn är ett dynamiskt material att arbeta 
med. Därför krävs det att jag är flexibel och kan ändra på detaljer om så krävs. Det 
viktiga är att jag inte tappar bort syftet med aktiviteten.  

 
En annan viktig anledning till att jag använder mig av musik och rörelse i 
examensarbetet är att jag blivit inspirerad av två valbara kurser i musik som jag 
deltagit i under min lärarutbildning. Det var uppenbart att vi som deltog i dessa kurser 
påverkades positivt på flera sätt. Förutom att vi blev glada och mådde gott, höjdes vår 
arbetskapacitet, inspiration och kreativitet av de aktiviteter som vi var med i och 
själva fick utforma och genomföra. Det bästa med dessa musikkurser var den fina 
samhörighetskänsla vi fick i gruppen. Det är min ambition att försöka återskapa något 
av detta när jag genomför mitt examensarbete. 
 
Definitioner 
 
Begreppet ”musisk” har Jon- Roar Bjørkvold (1991, sid.12) lånat från den grekiska 
mytologin. Muserna är benämningen på de 9 sånggudinnorna, döttrar till guden Zeus 
och Mnemosyne, minnets gudinna. Dessa tillkom för att de i ord och toner skulle 
lovprisa skapelsen. Jon- Roar Bjørkvold har myntat begreppet ”den musiska 
människan” för att beskriva den ursprungliga livskraften i människan. ”Det handlar 
naturligtvis om livsutveckling och lek, barn och barnkultur, skapande människor och 
musik, men också om pedagogik och skola, samhällsutveckling och politik. Den 
musiska människan hör nämligen hemma i en form av ekologiskt helhetstänkande.”  
Min definition av ett musiskt förhållningssätt: att bejaka barnens livsglädje och ett sätt 
att se på barns lärande. Detta innebär också för mig att både lärare och elev är 
delaktiga i inlärningsprocessen och lär av varandra. Detta förutsätter en ömsesidig 
respekt. 
Med arbetsglädje avser jag den med hela kroppen uttryckta iver och entusiasm med 
vilken människor, särskilt barn tar sig an en arbetsuppgift när de rätta 
förutsättningarna finns. 
 
Förankring i styrdokument 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
En intention i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) är att de olika 
ämnena i grundskolan skall vara integrerade delar av en genomtänkt helhet. Då är det 
viktigt att alla ämnen värderas lika. Enligt iakttagelser jag har kunnat göra på de 
skolor där jag arbetat, tenderar de ämnen där det är lätt att avläsa mätbara resultat, 
t.ex. de naturvetenskapliga ämnena, att prioriteras på bekostnad av musik, bild, slöjd 
och gymnastik. Enligt läroplanen skall alla skolbarn få uppleva olika uttryck för 
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kunskap. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 
skall vara inslag i skolans verksamhet.  
 
Ett musiskt förhållningssätt är en viktig utgångspunkt för mitt examensarbete. Som 
jag ser det är detta förhållningssätt och det helhetstänkande som diskuteras i LPO 94, 
förutsättningar för varandra: ”Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 
olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir 
till en helhet” (s.8). För att kunna uppnå syftet med mitt examensarbete har jag en 
ambition att integrera musik och rörelse i det dagliga skolarbetet. Under rubriken 
”Mål att uppnå i grundskolan” i LPO 94 kan man läsa: ”Skolan ansvarar för att varje 
elev efter genomgången grundskola kan utveckla och använda kunskaper och 
erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, 
drama och dans.” (s.8) Formuleringen, ”utveckla och använda kunskaper och 
erfarenheter” antyder att de nämnda ämnena är viktiga. För barn som just börjat 
skolan ligger de estetiska uttrycksformerna nära tillhands när de ska ge uttryck för 
sina tankar och känslor. 
”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas.”(s.8).     
 
Kursplaner 
I kursplanen för musik i grundskolan tas musikens fundamentalt viktiga betydelse för 
människans utveckling på alla områden och även som ett redskap för lärande. 
Kursplanen uttrycker också en helhetssyn på lärande som innebär att musiken borde 
kunna bidra till att binda samman skolans olika ämnen till en meningsfull helhet. Det 
musiska förhållningssättet som jag vill försöka tillämpa, innebär att jag vill förena 
tanke och känsla genom att föra in musik och rörelse som en ingrediens i 
undervisningen. I kursplanen kan man vidare läsa att musik påverkar individen 
samtidigt på flera olika medvetandenivåer och är ett viktigt redskap för lärande, 
rekreation, bearbetning av intryck och för att ge form åt tankar och idéer. 
”Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla 
sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker 
den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt.” (Skolverkets kursplan 
för musik, 2000) 
Det är viktigt att ha en helhetssyn på barns lärande och den utbildning som de får. 
Musiken har betydelse både för barnets personlighetsutveckling och för inlärningen. 
Det är viktigt att man som lärare strävar efter att se barnet inte bara som en 
kunskapsmottagare, utan även som en kunskapskälla. Beröringspunkterna mellan 
musik och andra ämnen kan ge eleven möjlighet att välja sin egen personliga väg till 
musikkunskap. Musik- och språkundervisning är ett exempel på ämnen som går bra 
att kombinera. Båda dessa ämnen bygger på ljudkommunikation och har många 
gemensamma beståndsdelar. Så här uttrycker kursplanen för musik det: ”Musik kan 
också användas som verktyg för att konkretisera teoretiska delar av undervisningen 
och på så sätt bidra till uppnåendet av skolans övergripande mål.”(Skolverkets 
kursplan för musik, 2000) 
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Tidigare forskning 
 
Barns musikutveckling  
 
Jon- Roar Bjørkvold (1991, sid. 18) beskriver i ”Den musiska människan” hur barns 
musikutveckling börjar redan i fosterstadiet. Det ofödda barnet kan uppfatta både ljud 
och rörelse. Forskare har kunnat konstatera att fostret kan uppfatta ljud inte bara med 
sina öron, utan även med hela sin kropp, genom att ljud fortplantas via moderns kropp 
och fostervattnet och träffar hela barnkroppen. Kvinnor som är gravida i 7- 8: e 
månaden kan märka att fostret reagerar på rörelse och stillhet. När kvinnan försöker 
vila reagerar fostret med oro men blir lugnt när hon är uppe och rör sig. Vad forskarna 
också känner till är att foster har neurologiska förutsättningar att lagra ljudintryck i 
långtidsminnet från den 28: e till den 35: e graviditetsveckan. Man har kunnat 
konstatera att rytm är viktigt för hur väl ett ljudminne kan lagras. Det är främst 
mammans röst och rörelser som kan uppfattas av fostret. Pappans röst kan påverka 
fostret indirekt genom att han påverkar moderns känsloläge via s.k. 
välmåendehormoner, endorfiner, som fostret får del av via navelsträngen. Men det är 
modern som står i centrum. ”Det är musiken i mammans röst, tonfall, rytmer, tempo 
och dynamik som blir betydelsefull för fostret, naturligtvis inte ordens specifika 
betydelseinnehåll.” (Bjørkvold, 1991, sid 16) Det är inte bara ljud utan också 
kroppsrörelser som har betydelse för hjärnans utveckling hos fostret. Rörelser 
stimulerar bildningen, myelinisering av nervceller, särskilt i graviditetens slutskede då 
fostret kommer i kontakt med livmoderväggen när mamman rör sig. Dessa nervceller 
kan sedan förmedla intryck och information om den yttre och inre miljön till hjärnan. 
Ljud, rytm och rörelse har alltså avgörande betydelse för människan redan i 
fosterstadiet. ”Redan i den tidigaste levnadsfasen läggs grunden för människan som 
socialt kommunicerande och musiskt kännande varelser…( Bjørkvold, 1991, sid. 26) 
Enligt Bjørkvold är mammans röst fortfarande viktig för det nyfödda barnet. För att 
övergången från den skyddade tillvaron i livmodern till okänd värld med skarpa ljud 
och ljussensationer skall bli så mjuk som möjligt är det viktigt att den musikaliska 
kommunikationen mellan mor och barn som Bjørkvold talar om, får fortsätta. Han 
menar att denna kommunikation sker till en början med hjälp av spädbarnets skrik och 
moderns speciella babyspråk. Det finns nyansskillnader i barnets skrik som oftast bara 
modern kan uppfatta fortsätter han. Denna nyansering utgör tillsammans med 
mammans babyspråk det musikaliska språk som börjat utvecklas redan i moderlivet.  
Det faktum att denna kommunikation är rytmisk och melodisk gör att barnet skall 
kunna utveckla sin kommunikations potential.  
 
Här följer min tolkning av Hammershøjs (1997) beskrivning av barnets fortsatta 
musikutveckling till och med 6- års ålder: Han har funnit att spädbarn diskriminerar, 
alltså utesluter ljud som ligger utanför det frekvensområde som moderns röst ligger 
på. Han säger vidare att rytmiska ljud som påminner om moderns hjärtslag har visat 
sig ha en tendens att stoppa gråt hos nyfödda. Andning är starkt förbunden med hur 
våra muskler arbetar och vårat välbefinnande. Om vi mår dåligt märks det direkt på 
andningen som blir hastig och orytmisk. Den rytmiska andningen är inledningen och 
förutsättningen för spädbarnets motoriska utveckling. Till en början ägnar sig 
spädbarnet åt att böja och sträcka på sina ben och armar. Barnet rullar runt från rygg 
till mage och tillbaka igen och tränar sig att gripa efter saker. Barnet börjar krypa 
omkring och kan slutligen sitta upp och leka efter 8– 9 månader. När barnet lärt sig 
sitta kan man lägga märke till att det tycker mycket om att slå i golvet med 



 5 

leksakerna. Dessa slagserier blir längre och längre. Från början är det 5 regelbundna 
slag i golvet som sedan utvecklas till slagserier på 25 regelbundna slag. Barnet 
grundlägger nu en ”grundslagskänsla” (Hammershøj, 1997, sid.15) som en nödvändig 
förutsättning för att kunna både krypa och gå. För barn upp till 6 månader tycks musik 
ha en lugnande och sövande effekt. Därefter förändras detta och barnet vänder sig 
istället uppmärksamt mot ljudkällan och visar tecken på glädje. Vid denna tid lär sig 
barnet att skilja på musik och andra ljud och börjar även göra spontana rörelser till 
musik.     Under det första året ökar dessa rörelser i antal och blir allt yvigare. Under 
det andra året har barnet lärt sig att skilja på tal och sång och kan känna igen flera 
melodier. ”Bara någon sekund efter det att signaturmelodin till något barnprogram har 
börjat kan 1- 2- åringar komma krypande eller rusande till TV: n.” (Sundin, 1988, sid. 
28) En viktig skillnad mellan småbarnet och spädbarnet är att småbarnet kan förflyttas 
sig när det vill undersöka sin omgivning. En annan skillnad är att småbarnet lärt sig 
att använda språket för att kommunicera med sin omgivning, uttrycka sin vilja i olika 
sammanhang och göra självständiga val. Som jag ser det är fantasi något som 
kännetecknar barnkulturen. Jag anser att musik är sprunget ur fantasi och inlevelse. 
Hos barn i 1,5- 3 års ålder blir fantasi och inlevelseförmåga framträdande. Livlösa 
ting får människoliknande egenskaper och införlivas i barnets lek. Vissa barn har en 
osynlig lekkamrat som leker, äter och sover med dem. ”Barnet är präglat av det vi 
kallar magiskt tänkande” (Hammershøj, 1997, sid. 30). Detta tänkande försvinner inte 
med åren, de flesta vuxna har kvar det men i bearbetad form. Det magiska tänkandet 
är en oumbärlig förutsättning för att kunna ha konstnärliga upplevelser av olika slag 
och är också en förutsättning för att barnet skall kunna utveckla en empatisk förmåga. 
Det krävs inlevelse och fantasi för att kunna förstå hur andra människor tänker och 
känner.  
 
Under barnets två första år, fortsätter Hammershøj (1997), grundläggs barnets 
förhållande till musik. Om musik förknippas med lust, olust, trygghet eller otrygghet 
beror på känslorelationer i övrigt. Barn lär sig först att känna igen ljud som är av 
betydelse för deras trygghet och övriga grundläggande behov. De två första åren sker 
det mesta av barnets kommunikation med vuxna, företrädesvis modern. 
Kommunikationen styrs av barnets behov av trygghet, värme, föda, m.m. Från och 
med det andra året börjar barnet intressera sig mer och mer för andra barn. Till att 
börja med leker barn ”bredvidlekar” utan att ha någon egentlig kontakt med varandra. 
Så småningom börjar barn kommunicera med varandra via leken. Från och med nu 
går socialisationsprocessen i en rasande fart samtidigt som förmågan att kommunicera 
utvecklas. 
 
Hammershøj (1997) påvisar att barnet vid 2- 3- års ålder har ännu inte automatiserat 
sin taktkänsla så mycket att det kan hoppa i takt med musikens grundrytm men detta 
bekymrar inte barnet som dansar lika gärna ändå. 
I takt med att barnets motoriska färdigheter utvecklas, blir rytmen allt viktigare för 
barnet. Barnet fortsätter stärka sin ”grundslagskänsla” genom att träna sina slagserier 
men nu används hela kroppen I den här åldern kan barnet ännu inte återge musik 
korrekt men sjunger ändå mycket, beroende på att han/hon hört musik, tar intryck av 
och tolkar den på sitt eget vis. Sången är ofta kopplad till den aktivitet som barnet 
håller på med, leka, gunga, bygga, e.t.c. 
 
Enligt Hammershøj får kontakten med människor utanför familjen för barn i 3-4 års 
ålder större betydelse än tidigare. Vid den här tiden lär sig barn på två sätt: dels ser de 
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vad andra gör och försöker göra likadant, dels experimenterar och improviserar de 
med sina nyvunna kunskaper på sitt eget sätt. Med andra ord måste barn leka för att 
lära. Lekarna är ofta rollekar där flera barn kan hjälpas åt att bearbeta sina upplevelser 
och se händelser ur nya perspektiv. Det nya sociala intresset som visar sig i rollekarna 
märks också på det musikaliska området. Barnen har börjat sjunga, spela dansa och 
hoppa tillsammans men 3-åringarna kan fortfarande inte synkronisera sina ljud och 
rörelser med andra barn. Fyraåringen klarar rytmiska sångramsor, enkla sånglekar och 
dramatiserade sånger. Detta är lite för svårt för 3-åringen men de kan vara med och 
göra rörelserna till sångerna. Fyraåringen har börjat kunna få rytmen i sina rörelser att 
stämma med musikens grundrytm. Detta är ingen färdighet som man tillförskansat sig 
en gång för alla utan något som kräver mycket övning för att lära sig och upprätthålla. 
 
Hammershøj (1997) hävdar att 5- 6- åringen skiljer sig musikaliskt från 4- 5- åringen 
främst på två sätt: 
  

• Dels genom att de börjat intressera sig för att lära in och reproducera musik de 
har hört,  

• Dels har de börjat bli medvetna om sitt eget kön. Könsmedvetenheten kommer 
till uttryck genom att många pojkar inte vill leka med flickor och de vill inte 
göra ”tjejsaker” som att t.ex. dansa.  

 
5-6 åringarna reproducerar musik genom att de vill höra sina favoritmelodier om och 
om igen. De vill gärna höra den tills de kan den perfekt. Hammershøj (1997) anser att 
barnen kan faktiskt ha stor glädje av att reproducera, men då skall de ha lärt sig 
genom improvisationer och experiment att känna sig trygga att leka med det 
musikaliska material som ord och toner är.  Han menar att om barnet har fått 
möjlighet att öva kommer melodier som lärts in vara rytmiskt korrekta. Grundslaget 
sitter perfekt nu. Vid 6- års ålder kan barnet sjunga rent, alltså med rätt avstånd 
mellan tonerna, under förutsättning att de som sjungit för och med barnet sjungit 
någorlunda rent. Vid den här åldern kan barn också uppfatta harmonier från ett 
ackompanjerande instrument och sjunga i den spelade tonarten. Denna egenskap 
kallas för tonalitetskänsla. Enligt Hammershøj startar utvecklingen från ett 
fullständigt beroende spädbarn till en oberoende vuxen människa redan i fosterstadiet. 
Det är enligt honom förmågan att kunna kommunicera som är avgörande den fortsatta 
utvecklingen.  
 
Denna utveckling tar enligt Bjørkvold (1991)) sin början när fostret uppfattar 
tonfallet, rytmen, tempot och dynamiken i mammans röst m med hela sin kropp. Det 
blir min uppgift som blivande lärare att inte stå i vägen för denna utveckling utan 
istället efter bästa förmåga skapa förutsättningar för den. 
 
”Under åren i skolan lär sig barnen att uttrycka känslor och tankar genom det verbala 
språket, som då ersätter uttrycksmedlen musik, bild och rörelse. Lärarna vill inte 
uppsåtligen ta ifrån barnen kreativiteten, men skolan som struktur är svårhanterlig 
med skoldagar uppdelade på olika ämnen ” (Jernström, Lindberg 1995, sid. 21) 
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Mötet mellan barnkultur och vuxenkultur  
 
Mina erfarenheter från det första mötet med en ny barngrupp, är att jag och barnen 
utgör en samling individer som ännu inte är en sammanhållen grupp i egentlig 
mening. Vi vet inte vad vi har att vänta oss av varandra och många av oss känner oss 
litet blyga och osäkra. Detta gäller även mig som lärare. Processen där jag och barnen 
lär känna varandra, försöker hitta våra roller och därmed börjar skapa en fungerande 
grupp, startar nästan omgående. Till en början är gruppen ett oskrivet blad och dess 
utveckling kan ta vilken riktning som helst eller snarare, den riktning som jag och 
barnen bestämmer. Som vuxen har jag stora möjligheter att påverka hur gruppen 
kommer att fungera i framtiden. För att kunna ge dessa barn en bra start måste jag 
veta mycket om den kultur de kommer ifrån, barnkulturen. Jag som lärare bör visa 
respekt för barnen och vara lyhörd för de kunskaper de faktiskt redan har. Så här 
beskriver Jon- Roald Bjørkvold (1991, sid.128) i den ”Musiska människan” denna 
barnkultur: ”Sjuåringen på väg in i skolan är en bärare av en livskraftig kultur- med 
en häpnadsväckande inlärningsförmåga. Det finns stora möjligheter för en skola där 
sjuåringen möts av respekt för vad han redan kan och vet hellre än överseende med 
det han ännu inte kan eller vet.”  

 
Om jag som lärare, inte intresserar mig för vilka barnen är i den barngrupp jag står 
inför och vilka kunskaper och erfarenheter de bär med sig, blir det svårt att bygga upp 
en bra relation till dessa barn. Jag anser att gruppen också kommer att fungera dåligt 
eftersom barnen tar efter även en dålig förebild. En bra relation bygger alltid på 
ömsesidig respekt och det är jag som vuxen och lärare som har initiativet i 
utgångsläget. Om jag kan ha en öppen kommunikation med barnen och våga släppa 
fram deras kreativitet kommer jag att belönas med deras respekt och arbetsglädje. Om 
jag däremot talar till istället för med barnen, får jag dem att känna sig dumma och 
okunniga och jag själv framstår som klok och allvetande. Barnen får lära sig det jag 
säger utantill samtidigt som deras egen kreativitet sätts ur spel. Detta medför att 
barnen inte har någon del i sitt eget lärande. ”Genom att projicera en absolut 
okunnighet på andra förnekar man undervisning och kunskap som 
undersökningsprocesser.”  (Freire, 1970, sid. 35)   
 
Om läraren initierar en relation till barnen som är byggd på respekt, är grunden lagd 
för ett musiskt arbetsklimat i klassen, som jag ser det. Vilka uttryck tar sig ett 
”musiskt arbetsklimat” i en klass och hur skall man definiera ett ”musiskt 
förhållningssätt”? Jag tror att fantasi är ett nödvändigt redskap för barns inlärning och 
kunskapssökande. Om läraren inte hindrar denna process utan istället uppmuntrar och 
deltar i den så uppstår ett musiskt arbetsklimat. ”Med musisk intelligens, där fantasin 
hela tiden driver på, söker barnet färger, former, kunskap och insikt, aldrig tidigare 
upplevd eller förstådd” (Bjørkvold, 1991, sid. 134) 
 
Ett musiskt förhållningssätt är alltså enligt Bjørkvold att läraren uppmuntrar barnen 
att upptäcka världen med hjälp av sin fantasi utan att sätta upp onödiga hinder och 
förbehåll. Var ska det musiska få plats i kursplanen och schemat? Vilket ämne skulle 
bli huvudämne i en sådan skola frågar Bjørkvold retoriskt? Frågan är fel ställd, menar 
han. ”I den skolan skulle det inte finnas något huvudämne, eftersom tänkandet i 
huvudämnen i sig självt utgör en splittring som strider mot det musiska barnets 
ekologiska inlärningsförutsättningar där helheten alltid bestämmer delarna.” (1991, 
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sid. 156) Sedan slår han fast: ”Eftersom allt lärande är viktigt måste alla ämnen 
genomsyras av ett musiskt förhållningssätt.” (1991, sid. 138) 
 
Att dela upp skolarbetet i ämnen med vattentäta skott emellan är som jag ser det ett 
otympligt och otidsenligt sätt att bedriva undervisning på. Pedagogisk forskning sätter 
inga hinder för ämnesintegration, snarare tvärt om. Ilona Antal Lundström har 
kommit fram till att när olika fenomen betraktas ur nya perspektiv med hjälp av 
musik, så fördjupas ämneskunskaperna i dessa ämnen. Genom att låta musik 
samverka med olika ämnen är det lättare att minnas det man lär sig i dessa ämnen. 
Alltså är musik mer än bara underhållning i skolan. Lundström beskriver fördelarna 
med ämnesintegration så här:  ”Musiken är ett arv från historien; en estetisk, kulturell 
och akustisk helhet. Den integrerade undervisningen knyter samman känslor och 
faktakunskap till en helhet.”   (Lundström, 1996, sid. 64)                                                                             
 
 
Helhetssyn på kunskap och lärande för allsidig utveckling  
 
För mig är musik i olika former, en aktivitet som kan användas för att introducera, 
konkretisera och sammanfatta teoretiska kunskaper. Jag tror också att barn har lättare 
att lära sig saker om de upplever undervisningssituationen lite mindre allvarstyngd 
och monoton. Men framför allt kan musik ha funktionen av att göra barn till socialt 
och känslomässigt fungerande människor. En av grundtankarna i mitt examensarbete 
är att jag vill tillämpa ett musiskt förhållningssätt. Detta förutsätter att jag har en 
helhetssyn på barns utveckling. Barns utveckling kan delas in i ett antal områden: 
kognitiv, emotionell, social, fysisk och motorisk utveckling. Även om barn utvecklas 
på olika områden vid olika åldrar så motsäger det inte en helhetssyn. De olika 
utvecklingsområdena finns alla inneslutna i det växande barnet och samverkar i 
processen att forma en hel människa. Om jag tar ”dans” som exempel på ett 
pedagogiskt verktyg så vet alla att dans inverkar positivt på barns motoriska och 
fysiska utveckling. Men dans och andra slag av rörelse är även viktiga för barns 
sociala utveckling. Dessen beskriver sambandet mellan social och fysisk utveckling 
så här: ”Det barn som har fått en god jagupplevelse genom tryggheten i sin kunskap 
om den egna kroppens förmåga, har mycket lättare att accepteras av andra barn och 
lättare att samarbeta med en grupp barn i lekens form..” (Dessen, 1990, sid. 16)  
 
Rörelse är viktig för barns känslomässiga utveckling. Barn uttrycker många av sina 
känslor med kroppsspråk och mimik. Ett barn som kan kontrollera sina kroppsrörelser 
får en bra självkänsla som är nödvändig för den emotionella utvecklingen. Rörelse 
och kognitiv utveckling hänger intimt samman. Förmågan att röra sig ökar barnets 
möjligheter att utforska sin omgivning och skaffa sig nya erfarenheter. Barnet stöter 
då också på problem som måste lösas och utvecklar därmed sin kognitiva förmåga. Så 
här skriver Gunilla Dessen i ”Barn och rörelse”: ”Barnets sätt att lösa problem blir en 
modell för abstrakt problemlösning senare i livet.” (1990, sid. 23) 
 
Barn lär sig saker genom att repetera många gånger och trots många misslyckande 
inte ge sig förrän de har lyckats. Man kan jämföra denna verksamhet med 
konstnärens, musikerns och forskarens sätt att arbeta. Alla dessa måste experimentera 
och misslyckas många gånger innan de slutligen lyckas. Men de ger aldrig upp! 
Frågan är om det finns tid och utrymme att misslyckas i skolan. Jag är rädd för att det 
finns alltför många elever och lärare som misslyckats just därför att det inte är tillåtet 
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att misslyckas (trial-and-error). Den svenska skolan har en enorm pedagogisk 
kapacitet i form av en lång utbildningstradition med en välutbildad och kompetent 
personal, men man frågar sig om man har lyckas förvalta barnens hela 
inlärningskapacitet. Agnes Nobel (1984, sid. 12) uttrycker sig så här: ”Det speciella 
med barn är deras förmåga att skapa en helhet av känsla, intellekt, form och innehåll 
och därigenom lära vidare. Är det sant att känslorna förlorar pedagogisk status efter 
första klass?”  
 
Om jag vill tillämpa ett musiskt förhållningssätt måste jag ha en kunskapssyn som 
sätter eleven i centrum. Det är lätt att glömma bort att det är elevens lärande och inte 
lärarens undervisning som är det viktiga i skolan. Utan barns medfödda lust att lära 
skulle det inte finnas någon skola överhuvudtaget. ”Det är lärarens uppgift att ta till 
vara och förvalta denna drivkraft och brinnande entusiasm när barnen kommer till 
skolan.” (Els-Mari Törnqvist, 2000, sid. 11)  
 
Jag kan konstatera att mycket har förändrats i skolans ideologi under de senaste 100 
åren när det gäller kunskapssyn och undervisningsmetoder. Utvecklingen har gått från 
en auktoritär förmedlingspedagogik till en mer demokratisk och elevcentrerad 
pedagogik. Mycket har blivit bättre som en följd av dessa förändringar men tyvärr har 
skolan fortfarande stora brister. Ett tecken på detta är att många elever lämnar 
grundskolan utan fullständiga betyg. Ett sätt att förbättra situationen är att som Maltén 
utrycker det, låta undervisningen bygga mer på elevernas kreativitet. 
”Undervisningssituationen blir då en aktiv process där lärarens insats mer handlar om 
att frigöra livsprocesser än att förmedla kunskap” (Maltén, 1981 sid. 14)  
 
 
Syfte 
 
Syftet med mitt examensarbete är att försöka skapa arbetsglädje tillsammans med 
skolbarn. Detta vill jag uppnå genom ett musiskt förhållningssätt som jag vill ge 
uttryck för genom att integrera musik i det dagliga skolarbetet.  
 
De frågor jag söker svar på är: 
 

• Hur förhåller barnen sig till musik som är integrerad i det dagliga skolarbetet?  
 

• Kan musik påverka barnens övriga skolarbete i någon riktning? 
 
 
Metod 
 
Det viktiga i en undersökning av det slag jag genomfört är att anpassa 
undersökningsmetoder till min problemformulering (mitt syfte), de yttre 
förutsättningarna (schema, lokaler), samt min undersökningsgrupp. De 
undersökningsmetoder jag använt mig av är uppföljningssamtal, observationer och 
dagboksanteckningar.  
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Uppföljningssamtal 
 
Att ha uppföljningssamtal med barn är ett sätt att få dem att fundera över vad de får 
lära sig. ”Genom intervjuer och samtal måste barn tänka och reflektera, vilket i sin tur 
påverkar både deras lärande och tankeutvecklingen” (Pramling, 1988). Det är viktigt 
för mig som blivande lärare att jag försöker förstå varje enskilt barn för att kunna 
hjälpa det vidare i sin tankeutveckling. Varje barn hittar egna lösningar på problem 
utifrån sina erfarenheter så det finns inga rätta eller felaktiga svar. Det viktiga är att 
barnet ställs inför tankemässiga utmaningar. Jag tror att barn som får lära sig att 
förtydliga, motivera och beskriva sina tankar, kan tidigare än andra barn föra ett 
konstruktivt samtal.  
 
Min erfarenhet har lärt mig att, om man strävar efter att få veta hur barn tänker, bör 
man ställa öppna frågor, d.v.s. frågor som inte låser barnen vid enstaviga svar som, ja, 
nej, bra eller dåligt. Om jag t.ex. frågar; gillar du att sjunga eller tycker du att det är 
skoj att leka rörelselekar kan jag vara helt säker på att få ett sådant svar. Istället bör 
jag fråga om vad barnen tänker om saker och ting, hur de har upplevt något de har 
varit med om, be dem beskriva hur de gör och tänker när de utför en aktivitet de 
behärskar, eller hur de tänker gå till väga när de skall lösa ett problem.  Om jag som 
intervjuare är intresserad av vad barnen tänker om det de får vara med om i skolan, 
speciellt med tanke på min undersökning är det lämpligt att jag har uppföljande 
samtal med gruppen efter skoldagens slut, då dagens händelser och aktiviteter ännu 
känns aktuella och finns kvar i barnens minne. Då kan jag i mina frågor relatera till 
mina och barnens gemensamma upplevelser. Eftersom jag vänder mig till hela 
barngruppen är det viktigt att jag är medveten om att förmågan och modet att uttrycka 
sig inför gruppen kan variera mycket. Det finns barn som kan prata kontinuerligt utan 
att ens ha fått någon fråga medan andra aldrig säger någonting. Det gäller att jag 
uppmärksammar de tysta barnen och uppmuntrar dom att uttrycka sina åsikter.  
 
 
Därför kan dessa uppföljningssamtal få flera funktioner:  
 

• Jag får reda på vad barnen tänker och känner om det de får vara med om i 
skolan, 

•  Barnen får tillfälle till reflektion och eftertanke.  
• Samtalet är också en träning i demokrati, var och en får mjölighet att säga sin 

mening medan kamraterna lyssnar.      
 
Uppföljningsfrågor 
De frågor jag förberett var av denna typ: 
 

• Berätta om vad vi gjort i dag! 
• Vad har vi lärt oss i dag? 
• Vad var  roligt/roligast  att göra i dag? 
• Berätta mer, hur gjorde vi? 
• Hur tänkte ni? 
• Vill ni göra den här aktiviteten någon mer gång?  
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Jag hade även tänkt att barnen skulle kunna framföra någon sång eller rörelseaktivitet 
de varit med om under dagen. Min avsikt var att samtalen skulle vara avslappnade och 
en naturlig del av dagen. Om jag vill veta hur barn tänker, måste jag ge dem tid och 
låta dem tänka färdigt innan de svarar på min fråga.   
 
 
Observationer/Dagboksanteckningar 
 
Genom att göra iakttagelser under lektionerna och notera händelser som var relevanta 
för min undersökning, fick jag ett underlag till dagboksanteckningar som jag 
sammanställde efter skoldagens slut. Dagboken blev sedan ett underlag för 
utvärdering och fortsatt planering. Så här uttrycker Birgitta Kullberg (1996, sid. 74) 
 

”Ett konkret sätt att lära sig om dem man undervisar, för att i sin tur undervisa som om 
man också är den som lär, är att kontinuerligt föra dagbok. Genom att observera 
elevernas handlingar och genom att lyssna till deras utsagor, kan elevernas uppfattningar 
och tankar så småningom utgöra grunden för lärarnas planering.”   

 
Jag fäste min uppmärksamhet på situationer och aktiviteter där barnen uttryckte 
arbetsglädje. En indikator på barns arbetsglädje är när de ger uttryck för sin kreativitet 
och fantasi. Hur kunde jag veta att det är fantasi och kreativitet de ger uttryck för? Jo, 
när barnen deltog aktivt, fokuserat och engagerat i aktiviteten, visade inlevelse och 
kom med egna förslag. För att kunna dra några slutsatser, gjorde jag mina iakttagelser 
både när jag hade mina musik- och rörelseaktiviteter och i andra situationer under 
skoldagen. Min handledares synpunkter och iakttagelser har också varit värdefulla när 
jag gjort mina analyser. Jag använde mina insamlade data, analyser och reflektioner 
när jag planerade mitt fortsatta arbete. Om mina aktiviteter inte fungerade som jag 
avsett, kunde jag justera innehållet och utförandet i mina insatser.  
 
 
Försökspersoner 
 
Jag har gjort mina undersökningar i en sammansatt år 3- 4 -klass. Klassen består av 23 
barn varav 14 är pojkar och 9 flickor. I år 3 är det 9 pojkar och 3 flickor. I år 4 är det 5 
pojkar och 6 flickor. 
Bortfall 
Inget bortfall 
 
 
Material 
 
Till min undersökning har jag använt mig av uppföljningssamtal med barnen och 
observationer/dagboksanteckningar. 
 
 
 
 
 



 12 

Genomförande 
 
Tidsplan 
Höstterminen 2001 Vårterminen 2002 Höstterminen 2002 
 
Valt ämne 
Skrivit promemoria 

 
 

 
Formulerat syfte                
Sökt litteratur 
Författat bakgrund 
Träffat praktikhandledaren 

 
Lektionsplanering 
Praktik och undersökning 
Sammanställt resultat 
Skrivit diskussion, resultat, 
förord och abstrakt 
 

 
 
Undersökningens genomförande 
 
Innan praktiken gjorde jag en preliminär planering som omfattade hela praktiken och 
innehöll en musikaktivitet varje dag. Jag hade strukturerat planeringen så att 
svårighetsgraden på aktiviteterna höjdes successivt. Med preliminär planering menar 
jag att jag ändrade på innehållet i eller längden på musikaktiviteterna om 
omständigheterna krävde det. Därför kan man inte heller hitta aktiviteter i denna 
planering som exakt motsvarar de jag använde vid de bägge undersökningstillfällena. 
(se bilaga 1) 
En vecka innan praktikstart träffade jag min handledare och gick igenom bakgrunden 
till mitt examensarbete och syftet med min planerade undersökning. Vi kom fram till 
att det skulle gå bra att integrera musik och rörelse i den aktuella klassen.  
  
Under den första veckan bekantade jag mig med barnen, bland annat genom att sjunga 
namnsånger vid skoldagens början och ”hej då” - visan i slutet av dagen. Successivt 
byggde jag på med fler korta och längre musikstunder av varierande slag. Jag prövade 
att förlägga musikaktiviteterna i början, slutet och någon gång i mitten av lektionerna. 
Redan från de första dagarna avslutade jag skoldagarna tillsammans med barnen, med 
en snabb återkoppling till de sånger, sånglekar och övriga musikaktiviteter vi hade 
haft under dagen. Mina stående frågor vid uppföljningssamtalen var: Minns ni vilken 
sång/musikaktivitet vi har gjort i dag? Vad tyckte ni om dem? Därefter ställde jag, om 
jag ville ha ett mer uttömmande svar, följdfrågor som kunde lyda: Berätta mer om vad 
som var rolig/tråkig? Vill ni göra någon annan slags musikaktivitet istället? Och 
slutligen; vill ni sjunga sången/göra musikaktiviteten fler gånger?  
 
Efter skoldagen utvärderade jag och min handledare dagens övningar och funderade 
över vad som hade fungerat bra och vad som kunde göras bättre eller på ett annat sätt. 
Vi diskuterade de iakttagelser jag gjort och det barnen svarat på mina frågor. Flera av 
mina musikaktiviteter återkom flera gånger och då kunde jag t.ex. fråga; minns ni vad 
vi gjorde förra veckan. Varje fredag eftermiddag utvärderade vi de lektioner och 
övningar jag ansvarat för under veckan med speciell tonvikt lagd på 
musikaktiviteterna. Därefter planerade jag tillsammans med min handledare nästa 
veckas lektioner och placerade in mina musikaktiviteter där de passade bäst ihop med 
det övriga skolarbetet. Dessa dagliga och veckovisa utvärderings- och 
planeringsstunder med min handledare var nödvändiga för hur jag skulle tolka 
barnens svar på mina frågor, och även värdefulla för hur jag skulle kunna diskutera 
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och reflektera över mina iakttagelser av barngruppen. Som jag antog när jag gjorde 
aktiviteterna till barngruppen och den övriga skolverksamheten.  
 
 
 
Resultat 
 
Klassen där jag gjorde mina undersökningar var en så kallad 3- 4: a. De båda 
klasshalvorna var separerade de flesta lektioner under veckan. Av den anledningen 
föll det sig naturligt att jag genomförde flertalet musikaktiviteter i halvklass. Det var 
intressant att jämföra dessa bägge klasshalvor eftersom de reagerade helt olika på 
likadana musikaktiviteter 
Med utgångspunkt från mina fortlöpande muntliga uppföljningar med och 
observationer av barnen, valde jag att redovisa den utveckling barnens förhållande till 
mina musikaktiviteter tog under praktikens gång. För att åskådliggöra denna 
utveckling, redovisar jag här barnens reaktioner och mina observationer från början 
och från slutet av praktikperioden.  
 
En av mina undersökningsmetoder var att iaktta barnen före, under och efter 
musikaktiviteterna för att sedan sammanställa och analysera dessa iakttagelser i en 
praktikdagbok efter skoldagens slut. Syftet med min undersökning var ta reda på om 
jag kan skapa arbetsglädje genom att integrera musik i det dagliga skolarbetet. Ett 
mått på vilken inverkan musik har på barnen är att se i vilken mån barnen deltar i 
aktiviteterna med glädje. Jag iakttog hur barnen spontant har reagerat inför en 
musikstund. Jag kunde också se hur barnen tar sig an det ordinarie skolarbetet efter 
de haft musik. Jag har valt att redovisa ett observationstillfälle i början och ett i slutet 
av praktiken per grupp, totalt fyra tillfällen. Avsikten med detta var att försöka se om 
musikaktiviteternas eventuella inverkan på arbetsglädjen förändras över tid. 
 
 Jag anser att mina båda undersökningsmetoder sammantaget gett mig svaret att det 
går att påverka arbetsglädjen genom att integrera musik i det dagliga skolarbetet. 
När det gäller den yngre undersökningsgruppen märktes en tydlig effekt på 
arbetsglädjen i det ordinarie skolarbetet och jag kunde också avläsa en utveckling 
under praktikperiodens gång. I den äldre gruppen var det svårare att avläsa några 
effekter förutom en viss positiv attityd förändring till musik i allmänhet sett över hela 
praktikperioden. 
  
 
Resultatredovisning 
 (Se Bilaga 2) 
 
Jag ville i min undersökning få svar på följande frågor: 
 

• Hur förhåller barnen sig till musik som är integrerad i det dagliga skolarbetet?  
 
• Kan musik påverka barnens övriga skolarbete i någon riktning? 
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Det första undersökningstillfället 
 
Sångerna vid detta undersökningstillfälle var av karaktären lära känna varandra. 
Bland annat sjöng vi en namnsång. Barnen i år 3-gruppen reagerade mycket positivt 
på sångerna, vilket framgår i bilaga 1. Vid mina observationer noterade jag att barnen 
var förväntansfulla före, aktivt deltagande under och nöjda efter aktiviteten. Jag kunde 
däremot inte se någon effekt på barnens övriga skolarbete. 
Barnen i år 4-gruppen förhöll sig lite mer avvaktande till musikaktiviteten. Barnens 
svar på mina uppföljningsfrågor varierade. Några var nöjda, andra var missnöjda. Jag 
fick en indikation på att några barn (”ledarbarn”) påverkade de övriga barnen till ett 
negativt förhållningssätt till musikstunden. 
 
Det andra undersökningstillfället 
 
Jag hade successivt höjt svårighetsgraden. Sångerna och aktiviteterna var svårare den 
här gången. Det fanns bl.a. med inslag av dans och stämsång  
Barnen i år 3-gruppen hade positiva förväntningar precis som tidigare. De deltog i 
musikaktiviteten med entusiasm trots att de upplevde några sånger svåra. Vid 
uppföljningssamtalet gav de uttryck för detta. När jag observerade barnen i det 
ordinarie skolarbetet som följde efter musikstunden kunde jag konstatera att de 
arbetade effektivt och koncentrerat resten av lektionen. De var också på gott humör 
under arbetet. 
 
Barnen i år 4-gruppen var liksom tidigare lite avvaktande inför musikaktiviteten, men 
fler barn än tidigare visade en viss glädje under sångstunden. Jag kunde när jag 
sammanställde mina observationer konstatera att det var i huvudsak två barn som var 
negativa. Dessa lyckades i viss mån påverka sina kamrater, men inte i samma 
utsträckning som tidigare. Jag kunde inte observera någon effekt på det ordinarie 
skolarbetet som följde på musikstunden. Vid uppföljningssamtalet var det två barn 
som var negativa och de försökte också föra gruppens talan. En skillnad mot tidigare 
var att fler barn än tidigare var positiva. 
 
 
 
Diskussion 
 
Jag kunde iaktta att musikaktiviteterna hade en positiv effekt på arbetsglädjen hos 
barnen i år 3. De har varit förväntansfulla inför dessa aktiviteter och har deltagit med 
entusiasm. Vid ett tillfälle i samband med en musikstund sa en flicka: Kan vi inte 
sjunga ”vad heter du då”? Jag sa att vi inte behövde sjunga den eftersom vi redan 
kunde varandras namn. Vi sjunger den ändå för den är så bra, sa flera av barnen då.  
Efter aktiviteterna har barnen varit på gott humör och kunnat arbeta bra med det 
ordinarie skolarbetet. När jag jämfört mina iakttagelser från början och slutet av 
praktikperioden har dessa positiva reaktioner framträtt tydligare vid de senare 
aktivitetstillfällena. 
 
När det gäller barnen i år 4-gruppen har även deras förhållande till 
musikaktiviteterna haft en positiv utveckling även om de haft en annan utgångspunkt 
än årskurs 3-gruppen. Vid början av praktiken var de inte speciellt förväntansfulla 
före aktiviteterna, de deltog heller inte med någon större entusiasm. Jag kunde inte 
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heller se att arbetsglädjen i det ordinarie skolarbetet påverkades till det bättre. Mot 
slutet av praktikperioden kunde jag dock märka en viss attitydförändring till 
musikaktiviteterna. De blev lite mer positiva och deltog i aktiviteterna med lite större 
glädje än de gjort tidigare. Efter en musikaktivitet kom några pojkar och flickor fram 
till mig och sa: Spela Fantomen utan kläder!  Däremot kunde jag inte se någon 
påverkan på arbetsglädjen i det ordinarie skolarbetet.  
 
Tanken med uppföljningssamtalen var att jag skulle få barnens spontana uppfattning 
om musikaktiviteterna. Dessa samtal i kombination med mina observationer och 
innehållet i min praktikdagbok, skulle kunna ge mig en uppfattning om barnens 
arbetsglädje påverkades av musikaktiviteterna. När det gäller barnen i år 3-gruppen, 
gav utvärderingssamtalen en tydlig bild av vad de tyckte om att ha musik i 
klassrummet, särskilt vid det första utvärderingssamtalet. De var odelat positiva. Vid 
det andra utvärderingstillfället försökte jag lära barnen några lite svårare sånger och 
även om de hade vissa svårigheter, så förhöll de sig ändå positiva.  Som helhet har år 
3-barnen varit positiva vid utvärderingssamtalen. Möjligen har jag märkt en viss leda 
hos barnen att svara på mina frågor vid upprepade tillfällen. (Måste vi svara på dom 
här frågorna?)  
 
År 4-barnens svar vid utvärderingssamtalen var inte lika entydiga. Vid första 
utvärderingstillfället gav flera av barnen negativa svar på mina frågor, men några var 
också positiva. Det rådde en viss oordning i barngruppen vid tillfället vilket kanske 
bidrog till de varierande svaren. Noterbart är också att ledarbarnen spelade en roll i 
hur samtalet utspelades. De förde till stor del gruppens talan. Vid det andra samtalet 
gav fler av barnen i år 4-gruppen positiva svar jämfört med det första samtalet. 
 
Redan efter de första musikaktiviteterna insåg jag att de båda klasshalvorna förhöll sig 
helt olika till mina musikaktiviteter. Enligt min handledare hade grupperna olika 
erfarenheter av musik. År 4-barnen hade redan från skolstarten varit svåra att få igång 
att sjunga. År 3-barnen däremot, har alltid tyckt om att sjunga. De hade haft mycket 
musik redan i förskolan.  
 
Skillnaderna mellan hur de båda grupperna har förhållit sig till musiken har bestått 
under hela perioden.  I år 4-gruppen var det en pojke, och i viss mån även en flicka, 
som indirekt påverkade sina kamrater till att inte delta i musikaktiviteterna. Detta 
skedde genom att de själva med kroppsspråk och mimik visade en negativ inställning.  
Jag fick av min handledare och genom egna observationer klart för mig att dessa två 
barn hade stort inflytande över sina kamrater även i andra sammanhang. Tyvärr fick 
jag inte under praktiktiden med de här 2 barnen i musikaktiviteterna fullt ut. Kanske 
musikstunderna i den här gruppen hade blivit annorlunda om jag lyckats med det. 
 
Jag har lagt märke till att min roll i barngruppen och barnens förväntningar har stor 
betydelse för hur utfallet av en musikaktivitet blir. Jag fick ändå inte uppfattningen att 
alla barn i årskurs 4-gruppen var negativa. Jag stödjer detta på att enskilda barn eller 
mindre grupper av barn ur den aktuella barngruppen vid olika tillfällen tagit kontakt 
med mig med önskemål om olika sånger eller musikaktiviteter. Som exempel på detta 
vill jag nämna en händelse i årskurs 4-gruppen, mot slutet av praktikperioden.  Mitt 
under ett långpass matematik kom några flickor fram till mig och frågade: ”Kan vi 
inte sjunga en stund?” Jag frågade min handledare och hon sa att det gick bra. Sedan 
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frågade jag resten av gruppen och de ville dom gärna. Sedan sjöng vi med stor 
entusiasm resten av den lektionen.   
 
Jag är inte säker på att mina mätmetoder varit de bästa för att mäta huruvida musik 
kan bidra till att skapa arbetsglädje. Jag tror det är svårt att mäta känslan av 
arbetsglädje kvantitativt eller kvalitativt. Känslor är ju både subjektiva och personliga. 
En gruppkänsla, positiv eller negativ, styrs av många olika faktorer som t.ex. 
dagsformen hos de enskilda gruppmedlemmarna, den aktuella situationen eller 
maktstrukturen i gruppen. Kort sagt, när en grupp reagerar på t.ex. en musikaktivitet 
är det en mängd faktorer som spelar in. En erfaren pedagog som min 
praktikhandledare uttryckte det så här: ”Jag vet vilka knappar jag skall trycka på för 
att få saker att ske i gruppen.” När jag frågade henne hur hon bar sig åt svarade hon: 
”Jag vet inte, det är bara en känsla jag har.”  Jag ser det så här: Musik är ett redskap 
att förmedla känslor med. Känslor byggs upp i en relation. Fungerar relationen mellan 
mig och barnen bra så kan vi ha en trevlig musikaktivitet tillsammans. Musik kan 
också vara ett bra sätt att inleda en relation Egentligen försöker jag alltså att mäta 
känslor i min undersökning men det är inte helt lätt. Likväl vet varje lärare om det 
råder en bra känsla i en grupp eller inte. Är det alltså möjligt förbättra och utveckla 
något som är så svårt att mäta?  Ja det tror jag, men det är ett långsiktigt arbete och 7 
veckor är en alldeles för kort tid.  
 
 
För- och nackdelar med min forskning  
 
Fördelarna med uppföljningssamtalen var att barnen fick möjlighet att spontant 
uttrycka hur de hade upplevt musikaktiviteterna samtidigt som jag fick besked om vad 
jag behövde tänka på tills nästa aktivitetstillfälle. Man kan säga att barnen på så sätt 
blev delaktiga i utformningen av dessa aktiviteter. Nackdelarna var att det var svårt 
för mig att avgöra i vilken mån barnens svar var betingade av socialt tryck från 
kamrater eller av en önskan att ge svar som skulle göra mig nöjd. 
Fördelarna med observationer och dagboksanteckningar var att jag i lugn och ro 
fick fundera över dagens aktiviteter och reflektera över varför aktiviteten avlöpte som 
den gjorde. Nackdelarna var att det fanns risk för att jag förbisåg viktiga detaljer 
under musikstunden på grund av att jag själv var aktiv. 
 
När jag beaktar det sammantagna resultatet av mina båda undersökningsmetoder anser 
jag att jag fick svar på mina frågor som jag formulerat i syftet med undersökningen;  
 
– Hur förhåller barnen sig till musik som är integrerad i det dagliga skolarbetet?  
– Kan musik påverka barnens övriga skolarbete i någon riktning? 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att se hur arbetsglädjen i skolan påverkas om man under en 
längre tidsperiod ökar musikinslagen i skolarbetet. Jag kan konstatera att den tid jag 
haft till förfogande varit alltför kort för att musikaktiviteterna kunna åstadkomma 
någon större effekt.  Det skulle även vara intressant att få starta med en grupp 6-
åringar och tillämpa arbetssättet redan från början.  
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Bilaga 1 
 
Musik och rörelseaktiviteter 
Musik och rörelseaktiviteterna är hämtade ur ”Musikskatten”, från de bägge 
kompendierna musik 1 och 2 som består av musikaktiviteter från 
musiktillvalskurserna, samt sånger och lekar som jag snappat upp här och där. Sånger 
som är markerade med * har jag hittat i ”Musikskatten”. Se referenslistan 
 

Vecka 1 
 
Måndag Vad heter du då? 

Namnsång 
 
 
 
 
 
 
 
Hejdå med er alla. 
                              

Alla sitter i en ring och sjunger ”vad heter du 
då”, tre gånger och barnen svarar en och en med 
sina namn. Sedan sjunger alla, ”det var bra, tack 
ska du ha, goddag, god dag”, och klappar tre 
gånger med händerna. Den här sekvensen 
upprepas två gånger. Sången upprepas tills alla 
sagt sitt namn. Syfte: Att lära sig varandras 
namn 
 
Avskedssång vid slutet av dagen 
Orden, ”hejdå med er alla vi ses igen”, 
går att sjunga  på många språk, t.ex. swahili, 
finska, spanska, engelska, etc. Syfte: En sång att 
knyta ihop dagen med, en avslutningsritual.  
 

Vad heter du då?  
 
 

Se måndag. Sången kan varieras genom att man 
sjunger ”det var bra, tack ska du ha, god dag, 
god dag” många gånger i allt snabbare tempo i 
slutet av sången.  
 

Klappa namnet 
 
 

Vi sitter i ringen och alla får säga sitt namn och 
markera sitt namn med en handklappning på 
varje stavelse. Syfte: Att lära sig namn. 

En kulen natt 
 
 
 

En rörelsesång som de flesta kan. Texten går så 
här: en kulen natt natinnatt, min båt jag styrde, 
på havets vågade vågade våg så skummet yrde, 
och vart jag sågade sågade såg, på havets 
vågade vågade våg, långt ner i djupet 
ipetipetipet, en fisk jag så och det var du. Alla 
gör rörelser som passar till texten. Kan varieras 
genom att barnen går i ett långt slingrande led 
och utför sång och rörelserna. Syfte: En sång att 
bli uppiggad av, samt att träna sig i att 
koordinera sång och kroppsrörelser 
 

Tisdag 
  

 
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 
 



  

Jag säger god 
morgon till dig 

En morgonhälsningssång som man kan variera 
genom att sjunga på olika språk. Syfte: Denna 
sång kan ingå i klassens obligatoriska morgon 
ritual. När sången sjungs vet alla skolan har 
börjat.    

Onsdag 
 

 
Ingenting* 
  
 
 
 
 
 
 
 
Hejdå med er alla 

 
En rimsång där barnen kan vara med och hitta 
på rimorden. Därefter tas ett ord bort varje gång 
man sjunger den. Ordet kan ersättas av en gest, 
ett ljud eller bara tystnad. Grundtext: Vad vore 
livet utan dig, vad vore livet utan mig, vad vore 
livet utan er, vad vore livet utan oss. Ingenting, 
ingenting, ingenting, ingenting Syfte: Att öva 
koncentration och uppmärksamhet. 
 
Se ovan 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
 
Se ovan 

 
Torsdag 

 
Honky tonky 

 
Man kan göra rörelserna med valfria 
kroppsdelar. Grundtext: Jag sätter höger foten 
fram, jag sätter högerfoten bak, jagsätter 
högerfoten fram och skaka lite grann, hoppa 
runt i ring, dansa honky tonk, det var allt för 
denna gången. Alla står i ring och utför 
rörelserna när de sjungs. Syfte: En bra sång att 
sjunga när barnen har koncentrerat sig en stund, 
är trötta och behöver röra på sig litet. 
 
Vi sitter i ring och sjunger; tjingeli tjing ala 
bangelibang fyra gånger. Därefter spelar ett 
barn ett trumsolo en stund varpå alla ropar ”åå 
la” samtidigt som trumman skickas vidare till 
nästa barn. Sången upprepas tills alla som vill 
har utfört varsitt trumsolo. Syfte: alla får en 
chans att uppträda solo inför kamraterna.  

 
 

 
Tjingeli tjing 
 
 
 
 
 
 
 
Hejdå med er alla 

 
Se  ovan 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
 
Se ovan 

 
Fredag 

 
En kulen natt 
 

 
Se ovan   

  
Massage- saga till 
musik 

 
Först läser jag upp sagan medan de sitter och 
lyssnar. Musiken hörs svagt i bakgrunden Det är 
viktigt att välja stillsam musik och spela den på 
lagom ljudnivå så att den inte stör sagan och 



  

massagen. Det är också viktigt att säga till. 
barnen att vara mjuk på handen så att massagen 
blir behaglig. Sedan delar barnen in sig i par. 
Den som börjar att massera ställer sig bakom 
den andre som sitter på en stol. Rörelserna 
introduceras medan massagen pågår.  
Syfte: Att skapa närhet mellan barnen, få dom 
att slappna av och må gott så att de orkar med 
skolarbetet bättre sedan. Övningen kan göras, 
närhelst behov uppstår.   

  
Ha det bra!* 

 
Avskedssång att variera med vid slutet av 
veckan. Text: Nu vill vi gärna säga ha det bra, 
ha det bra, vi tackar för idag. Ha det bra till 
både dig och mig och jag hoppas vi träffas snart 
igen. Syfte: En sång att knyta ihop dagen med. 
  

Vecka 2 
 
  

Måndag  
Jag säger god 
morgon till dig 
 
 
Sillen 

 
 
Se ovan 
 
 
Text: Nere i Östersjöns mörka djup simmar lilla 
sillen som är så sjuk. Han har flunsan som han 
fått under isen, han kämpar tappert men 
kommer aldrig fram. Sången kan varieras med 
stora och lilla sillen med rörelser som är 
anpassade till fiskstorleken. Syfte: Rörelsesång 
som är bra om man vill lätta upp stämningen när 
barnen är trötta. 

  
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Tisdag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
 
Se ovan 

 
 

 
Måla  till musik 

 
Barnen får höra på två kontrasterande 
musikstycken, t.ex.Mussorgsky´s En natt på 
Blåkulla och Bach´s Air. Medan de lyssnar kan 
de fundera över vad som händer i musiken, om 
de kan fantisera ihop någon saga utifrån 
musiken. Efter varje stycke får de måla en bild 
med vattenfärger med sina inre bilder som 
utgångspunkt. När barnen målat färdigt gör vi 
en utställning av bilderna och barnen kan berätta 
om sina bilder och vad de tänkte på när de 
lyssnade på musiken. Syfte: En övning där 
barnen får använda och utveckla sin fantasi och 
inlevelseförmåga. 



  

  
Massage- saga till 
musik 

 
Denna aktivitet kan varieras genom att man 
hittar på nya sagor och nya rörelser 

  
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 
 

Onsdag Jag säger god 
morgon… 

 
Se ovan 

  
Ingenting 

  
Se ovan 

  
Tvärt om visan* 

 
En sång där barnen kan vara med och hitta på 
verserna, ju tokigare dess bättre. Så här kan en 
vers låta: När andra går i skolan så sitter dom på 
stolen och lyssnar på fröken för så kan det va´, 
men jag! Jag sitter på fröken och lyssnar på 
bänken för jag är inte riktigt som andra jag. 
Syfte: En sång att skratta till. Barnen kan hitta 
på egna verser. 

  
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Torsdag 

 
Jag säger god 
morgon… 

 
Se ovan 

   
 Massagesaga Se ovan 
  

Hejdå med er alla 
 
Se ovan 

 
Fredag 

 
Jag säger god 
morgon… 
 
Sångcharader 
 

 
Se ovan 
 
 
Jag viskar den sång som barnet skall gestalta, 
därefter utför barnet charaden utan ljud. När 
någon bland barnen kommer på vilken sång det 
handlar om, skall han/hon genast börja sjunga 
den. Resten av barnen får stämma in om de vill 
men det är den som var snabbast som får utföra 
nästa charad. Om man vill kan man göra lag 
som tävlar mot varandra. Syfte: Att locka de 
som inte brukar sjunga att delta. 
 

 Nu går sista visan* Alternativ avskedssång vid slutet av veckan. 
Texten: Nu går sista visan, dej vill jag sjunga 
för. Vi behöver varandra, du och jag och dom 
andra som står utanför. Låt den sista strofen, bli 
till en sång vi minns. Tack för att jag får ha dej, 
tack för att alla finns. Syfte: En sång som 
markerar samhörighet och att skolveckan är slut.



  

 
 
Vecka 3 

  
 
 

 
Måndag 

 
Jag säger god 
morgon… 

 
 
Se ovan 

 
 

 
Row, row, row your 
boat 

 
Texten: Row, row, row your boat, gently down 
the stream. Merrely, merely, merrely, life is but 
a dream. Sången går bra att sjunga i kanon. 
Syfte: Att sjunga engelska sånger är ett bra sätt 
att lära sig engelska på. 

  
Tjingelitjing 

 
Se ovan 

  
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Tisdag 

 
Jag säger god 
morgon 

 
 
Se ovan 

  
Måla till musik 
 

 
Barnen sitter i en ring runt en modell, har varsitt 
ritpapper och en krita var. Barnen får måla det 
de ser från sitt perspektiv samtidigt som de 
lyssnar på någon stillsam musik. Efter ca en 
minut tystnar musiken och då skickar alla barn 
sin teckning till kamraten som sitter till höger. 
Nu ska alla fortsätta på kamratens bild men 
fortfarande ur sitt eget perspektiv. Proceduren 
upprepas tills bilderna har roterat ett halvt varv. 
Syftet: Barnen får träna sig att använda sin 
fantasi och att samarbeta när de gör sina bilder. 

 
 

 
Massagesaga 

  
Se ovan 

 
 

 
Hejdå med er alla 
 

 
Se ovan 

Onsdag 
 

Jag säger god 
morgon 
 

Se ovan 

 
 

 
My Bonnie is over 
the ocean 
 

 
En engelsk klassiker som är lätt att lära sig. 
Texten: My Bonnie is over the ocean, my Bonnie 
is over the sea. My Bonnie is over the ocean, oh 
bring back my Bonnie to me. Bring back, bring 
back, oh bring back my Bonnie to me, to me. 
Bring back, bring back, oh bring back my 
Bonnie to me. Det går bra att göra rörelser till 
sången, t.ex. kan barnen gå i ett led med 
händerna på varandras axlar och vara en båt som 
seglar över oceanen. Syfte: Att träna engelska.   



  

 
 

 
Hejdå med er alla 
 

 
Se ovan 
 
 

Torsdag Jag säger god 
morgon 

 
Se ovan 

 
 

 
Den hemliga 
ledaren 

 
En variant på mördarleken som går ut på att lista 
ut vem som är ledaren. En frivillig detektiv 
lämnar rummet en kort stund medan resten av 
gruppen utser den hemliga ledaren. Ledarens 
uppgift blir att leda gruppen genom att slå en 
rytm med händerna mot sina knän. Då och då 
skall ledaren byta rytm och resten av gruppen 
ska följa efter utan att detektiven upptäcker vem 
som är ledare. När någon avslöjar ledaren är han 
den nya ledaren: En ny frivillig detektiv utses. 
Syfte: Att träna uppmärksamheten  

 
 

 
Massagesaga 

 
Se ovan 

 
 

 
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Fredag 

 
Jag säger god 
morgon 

 
 
Se ovan 

 
 

 
Gäddan sover 

 
Barnen är små mörtar som rör sig till musik runt 
”den sovande gäddan. ” När musiken plötsligt 
tystnar, vaknar gäddan och försöker fånga så 
många mörtar som möjligt. Proceduren 
upprepas tills det bara är en mört kvar som blir 
gädda i nästa omgång. Syfte: En lek som är bra 
när barnen har mycket spring i benen. 

  
Ha det bra 

 
Se ovan 

Vecka 4 
 

  

Måndag Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 



  

  
Måla till musik 

 
En variant på tidigare bildövningar. Barnen 
sitter runt ett stort spännpapper. Alla har 
antingen en oljepastellkrita eller en vattenfärg 
och pensel. Om möjligt har alla barn olika 
kulörer. Någon slags uttrycksfull 
instrumentalmusik spelas och barnen målar fritt 
utifrån de associationer de får av den. Efter ca 
en minut tystnar musiken, alla barn tar sina 
färger och flyttar ett steg medsols. När musiken 
startar, målar alla vidare på sin kamrats bild. 
Proceduren upprepas tills större delen av 
spännpappret är täckt med färg.  

  
Hejdå med er alla 
 

 
Se ovan 
 

Tisdag Jag säger 
godmorgon till dig 

 
Se ovan 

  
Fortsättning på 
gårdagens 
bildövning 
 

 
Alla barn tillverkar en ram i A5- format av 
kartong. Med hjälp av denna ram skall alla barn 
hitta sin favorit del i den gemensamma bilden. 
En och en går de på spännpappret, kikar genom 
ramen tills de hittar ”sin” bild. Sedan lägger de 
ned ramen på spännpappret ritar runt den och 
klipper sedan ut bilden. Slutligen limmar de fast 
bilden på ramen och bilden är klar! En bra 
samarbetsövning där mycket av prestigen runt 
bildskapande försvinner. Syfte: En 
samarbetsövning som dessutom motverkar 
prestationsångest. 

  
Masagesaga 

 
Se ovan 

  
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Onsdag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 

  
Bä, bä, vita lamm  

 
Bä, bä vita lamm med lambada- melodin. Syfte: 

  
Tjingeli tjing ala 
bangelibang 

 
 
Se ovan 

  
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Torsdag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
 
Se ovan 

 
 

 
Bim bam 

 
Se ovan 



  

  
En kulen natt 

 

  
Massagesaga 

 
Se ovan 

  
Hejdå med er alla  

 
Se ovan 

 
Fredag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
 
Se ovan 

  
Sångcharader 

 
Se ovan 

 
 

 
Nu går sista visan* 

 
Se ovan 

Vecka 5  
 

 
 

 
Måndag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

  
 
Se ovan 

 
 

 
Dirigentleken 
 

 
En dirigent utses som skall leda resten av 
gruppen när de sjunger en sång som alla känner 
till, t.ex. Bä, bä, vita lamm. Dirigenten skall 
med handgester bestämma när sången startar, 
hur högt den skall sjungas, vilka som skall 
sjunga och när sången skall avslutas. Man bör 
komma överens om vilka gester dirigenten skall 
använda. Alla som vill får dirigera en liten stund 
var. En variant på detta är att använda sig av 
rytminstrument istället för sång. Syfte: En 
övning i uppmärksamhet och ledarskap. 
 

 
 

Tvärt om visan* Se ovan 
 

 Hejdå 
 

 
 

Tisdag Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 

  
Ingenting* 
 

 
Se ovan 

 Massagessaga  
  

Sillen 
 
Se ovan 

 
Onsdag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 
 

 
 

 
Tjingeli tjing 

 
Se ovan 

  
My Bonnie 

 
Se ovan 



  

  
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Torsdag 

 
Jag säger god 
morgon till dig  

 
Se ovan 

  
Row your boat 

 
Se ovan 

  
Massagesaga 

 
Se ovan 

  
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Fredag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
 
Se ovan 

  
Hela havet stormar 

 
Alla barn går runt en cirkel av stolar till musik. 
Stolarna är till antalet en mindre än antalet barn. 
När musiken plötsligt tystnar måste alla hitta en 
stol så fort som möjligt. Det barn som blir utan 
stol måste sätta sig i knät på en kamrat. Innan 
jag startar musiken tar jag bort en stol. Leken 
pågår ända tills alla sitter i en enda hög på 
golvet. Syfte: Att vara uppmärksam och att ha 
roligt. 

 
 

 
Ha det bra* 

 
Se ovan 

 
Vecka 6 

  

 
Måndag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 

 
 

 
Bä, bä, vita lamm 
(Lambadaversionen)

 
 
Se ovan 

  
Tvärtom visan 

 
Se ovan 

 
 

 
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Tisdag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 

 
 

 
Honky tonky 

 
Se ovan 

 
 

 
Masagesaga 

 
Se ovan 

  
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 



  

 
Onsdag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
 
Se ovan 
 

  
Sillen 
 

 
Se ovan 

 Bim bam Se ovan 
 
 

 
Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Torsdag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 

  
Fader Abraham 

 
En svettig rörelsesång.  Texten: Fader 
Abraham, fader Abraham, fyra söner hade 
Abraham, och dom åt och drack, och dom drack 
och åt, och så gjorde dom så här: höger hand… 
När man sjungit detta börjar man att slå på sitt 
högra knä med sin högra hand. Därefter 
upprepas texten med armar, ben, rumpa, huvud, 
etc. samtidigt som man skakar, hoppar, klappar 
takten med dessa kroppsdelar. Sången slutar 
med att alla kastar sig omkull på golvet. Syfte: 
Bra att använda som uppvärmning före ett 
gymnastikpass, lätt att lära sig. 

  
Massagesaga 

 
Se ovan 

 
 

 
Hejdå med er alla 
 

 
Se ovan 

Fredag Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 



  

  
Hajarna* 

 
Läskig rörelsesång. Texten: Det var en tjej. Det 
var en kille. De var på stranden Det kom en 
tiger. De simmade ut. Och längre ut. (Efter 
varje mening kan en kör svara; do do do do do 
do ) Men då kom hajarna, hajarna, hajarna, 
hajarna, hajarna. 
Och pappa haj. Och mamma haj. Och morfar 
haj. Och baby haj. Där flög en arm. Där flög ett 
ben. Och allt blev rött. Och allt blev dött. 
Men kvar var hajarna, hajarna, hajarna, 
hajarna, hajarna.  
De olika stora hajarna gestaltas med att baby- 
hajen trycker ihop tummen och pekfingret, 
mamma- haj klappar ihop händerna och morfar 
och pappa haj slår ihop hela armarna. Texten 
kan varieras med att det kan komma spöken, 
vargar eller tjuvar på stranden. Syfte: En 
rörelsesång att sjunga när barnen behöver piggas 
upp. 
    

 Nu går sista visan* Se ovan 
 
Vecka 7 

  

 
Måndag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 

 
 

Imse+Bä* Klassen delas in i två grupper. Det är bra om det 
finns en eller ett par vuxna i varje grupp. Först 
övar alla på Imse vimse spindel och Bä, bä, vita 
lamm några gånger. Därefter sjunger de bägge 
grupperna varsin sång samtidigt. Effekten blir 
efter lite övning en vacker två- stämmig sång. 
Syfte: Att träna stämsång 

  
Massagesaga 

 
Se ovan 

  
Hejdå med er alla  

 
Se ovan 

 
Tisdag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 

  
Måla till musik 

 
Se måndag v.4 

  
Hejdå med er alla  

 
Se ovan 

 
Onsdag 

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 



  

  
Fortsättning på 
gårdagens 
bildövning 

 
Se tisdag v.4 

  
 Hejdå med er alla 

 
Se ovan 

 
Torsdag 

 
Jag säger god 
morgon 

 
Se ovan 

  
Tvärtomvisan*  

 
Se ovan 

  
Tjingeli tjing 

 
Se  

 
Fredag  

 
Jag säger god 
morgon till dig 

 
Se ovan 

  
Önskesång; barnen 
får önska valfri sång 
eller sånglek  

 

 
 

 
Ha det bra * 

 
se ovan 

 
      
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 2 
 
Uppföljningssamtal                    
 
Musikaktivitet i början av praktiken 
 
När jag och barnen lärt känna varandra började jag ha lite längre musikaktiviteter som 
jag utvärderade tillsammans med barnen vid slutet av dagen. Efter skoldagen 
sammanställde jag mina intryck och analyserade dem tillsammans med min 
handledare. Här följer ett exempel på detta. Alla sånger som är markerade med * har 
jag hämtat i musikskatten, se referenslistan. Övriga musik aktiviteter är sådant jag 
snappat upp genom åren. 
 
Musikaktivitet med årskurs 3 barnen 
 
Namnsång i tangotakt (Vad heter du då?) 
Tvärtom- visan* 
Honky tonk i rock n´roll- tempo 
Sillen 
 
Uppföljningssamtal med barngruppen 
 
Jag: minns ni vilka sånger vi sjöng idag? 
Barnen: ”Tvärtom- visan”…. och ”Vad heter du då?”. 
Jag: Vad tyckte ni om sångerna? 
Barnen: Tvärt om visan var rolig. 
Jag: Vad tyckte ni om de andra sångerna? 
Barnen: Bra. 
Jag: Vad tycker ni om att sjunga? 
Barnen: Roligt. (De flesta stämmer in) 
Jag: Vill ni sjunga de här sångerna någon annan dag? 
Barnen: Jaa! (unisont) 
 
Dagboksanteckningar 
 
Förutom ”Honky tonk” var sångerna nya för barnen men de lärde sig dem snabbt. De 
var positivt inställda från början och blev glada redan när jag tog fram gitarren. Jag 
genomförde aktiviteten i början av den första lektionen på morgonen. Efteråt när 
barnen hade matematik nynnade några av barnen på sångerna vi sjungit en liten stund. 
I övrigt märktes inga speciella reaktioner hos barnen. 
 
Musikaktivitet med årskurs 4 barnen 
 
Namnsång i tangotakt (Vad heter du då?) 
Tvärtom- visan* 
Honky tonk i rock n´roll- tempo 
Sillen 



  

 
 
Uppföljningssamtal med barngruppen 
 
Jag: Minns ni vilka sånger vi sjöng idag? 
Barnen: (Efter att jag har fått upprepa frågan en gång svarar en pojke) – Kan du 
Smoke on the water? 
Jag: Jodå, men det var inte det jag frågade. Jag frågade om ni minns vad vi sjöng 
tidigare i dag. 
Barnen: Tvärtom- visan (svarar några av barnen, resten av barnen har sin 
uppmärksamhet på annat håll) 
Jag: Vad tyckte ni om sångerna? 
Barnen: Dåliga (svarar några stycken) Tvärtom- visan och sillen var bra (svarar några 
andra barn) 
Jag: Vill ni sjunga dom igen? 
Barnen: Nej (Spridda röster) 
 
Dagboksanteckningar 
 
Till att börja med var barnen med och sjöng och gjorde rörelserna, men efter hand 
tystnade de mer och mer. Det blev kortvarigt bättre när jag manade på dem men sedan 
tystnade de igen. Efter ett tag lade jag märke till att en av pojkarna inte sjöng 
överhuvudtaget och att flera av barnen sneglade på honom då och då. Efter lektionen 
frågade jag min handledare om pojkens roll i gruppen. Hon berättade att han var ett av 
ledarbarnen. Hon nämnde också en flicka som hade en ledande roll. Jag beslöt mig att 
för att titta lite närmare på dessa barn i syfte att försöka få dem att delta i 
musikaktiviteterna. 
 
Musikaktiviteter i slutet av praktiken 
 
Under praktikens gång höjde jag successivt svårighetsgraden en aning på 
musikaktiviteterna och gjorde dem lite längre. Förutom de observationer jag gjort 
under själva musikaktiviteterna har jag observerat barnen före och efter.  
 
Musikaktiviteter med Årskurs 3 barnen 
 
Row your boat (kanon) 
Bä bä vita lamm (lambadaversionen) 
Imse + Bä (Stämsång)* 
Bim bam (dans och sång) 
 
Uppföljningssamtal med barngruppen 
 
Jag: Minns ni vad vi gjorde när vi hade musik i dag? 
Barnen: Bim bam … och Row your boat. 
Jag: Vad tyckte ni om sångerna? 
Barnen: Bim bam var roligast, Row your boat också. 
Jag: De andra sångerna då? 
Barnen: De var svåra. 
Jag:  Hur då svåra? 



  

Barnen: De var så krångliga. 
Jag: Vill ni sjunga sångerna en annan gång? 
Barnen: Inte Imse bä bä vita lamm. Den var för svår: 
 
Dagboksanteckningar 
 
Row your boat gick lätt att lära in och när jag berömde barnen sjöng de ännu bättre. 
Lambadaversionen av Bä bä vita lamm gick inte lika bra. Barnen tyckte att den var 
lite konstig och svår, men de flesta sjöng med ändå till slut. Imse + Bä var lite för svår 
tyckte barnen. Barnen kunde inte hålla fast vid sina stämmor och tystnade efter ett tag. 
Efter några försök fick vi ge upp. Som avslutning dansade och sjöng vi Bim bam, den 
fungerade bra och barnen tyckte att den var rolig. På det stora hela verkade barnen 
nöjda och glada, både under och efter aktiviteten. De resterande 30 minuterna av 
lektionen arbetade barnen koncentrerat och bra. 
 
Musikaktiviteter med Årskurs 4 barnen 
 
Row your boat (kanon) 
Bä bä vita lamm (lambadaversionen) 
Imse + Bä (Stämsång)* 
Bim bam (dans och sång) 
 
Uppföljningssamtal med barngruppen 
 
Jag: Minns ni vad vi gjorde när vi hade musik i dag? 
Barnen: (några barn minns alla sångerna och räknar upp dem) 
Jag: Vad tyckte ni om sångerna? 
Barnen: Tråkiga. Roliga. (varierande svar från barn gruppen) 
Jag: Hur menar ni med tråkiga? 
Barnen: Dom är dåliga. Krångliga. Bimbam var tråkig. 
Jag: Vilka var roliga  då? 
Barnen:  Bä bä vita lamm, Row your boat (Flera barn nämner dessa sånger) 
Jag: Vill ni sjunga de här sångerna en annan gång? 
Barnen: Nej, inte Bimbam i alla fall, den är jättetråkig. 
 
Dagboksanteckningar 
 
Musikaktiviteten liknade de jag hade haft tidigare med den här gruppen men en viss 
förbättring kan märkas. Barnen sjöng när jag manade på dem men flera av dem 
tystnade igen efter ett tag. De har inte svårt att lära sig nya sånger och de sjunger fint 
när de väl sjunger. Jag får ett intryck av att några av barnen vill sjunga men inte riktigt 
vågar. När det var dags för Bim bam visade några av barnen tydligt att de inte tyckte 
att de roligt. Jag bedömde att det var meningslöst att utveckla dansen så jag avslutade 
den tidigare än jag planerat. När barnen fick övergå till att räkna matematik blev de 
snart fokuserade och arbetade som vanlig. Jag har lagt märke till att det ofta är pojken 
som jag identifierat som ledare som framför de negativa synpunkterna under 
utvärderingssamtalen. Men gruppen tycker inte alltid som honom. 


