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Syftet är att arbeta fram förslag på ett antal musik- och rytmikövningar med sexåringar i 

förskoleklass som målgrupp. Övningarna syftar till att ge sexåringar goda förutsättningar att 

utvecklas till starka, självständiga och trygga personer och baseras dels på tidigare forskning 

om sexåringars psykologiska och musikaliska utveckling, dels på valt strävansmål för normer 

och värden i Lpo 94 och valda strävansmål i grundskolans kursplan i musik. Övningarna är 

indelade i grupper utformade för att utveckla elevens förmåga att respektera andra människors 

egenvärde och ta ansvar för andra människor. De ska bidra till att bygga upp en känsla för 

samhörighet och solidaritet, ansvar och samarbetsförmåga i sexårsgruppen. Övningarnas 

innehåll ska även bidra till att bygga upp elevens tillit till den egna sångförmågan och på så 

vis medföra att eleven blir medveten om den sociala betydelse tilliten till sångförmågan har. 

Därigenom kan eleverna ges möjlighet att använda sången i gemensamt musicerande. 
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Inledning 

Mitt intresse för hur jag som lärare kan integrera musik och rytmik i arbetet med sexåringar i 

förskoleklass, grundar sig i att jag vill arbeta med variation i undervisningen. Genom att 

arbeta med olika uttrycksformer inom musik såsom fysiska samarbetsövningar eller tillits- 

och trygghetsövningar i rytmik och sång får eleverna ett bredare inlärningsområde. På så vis 

kan pedagogen nå fler elever, alltifrån de som är sena i den fysiska motoriska utvecklingen, de 

med svårigheter i inlärningen, de med svenska som andraspråk, till de elever som är tidiga i 

den språkliga utvecklingen eller tidiga i den fysiska motoriska utvecklingen. Naturligtvis 

gynnar musik och rytmik alla barn i den fysiska motoriska utvecklingen. Jag vill arbeta med 

att stärka elevernas självkänsla och trygghet i gruppen så att de vågar uttrycka sig på olika 

sätt. Eleverna tränas hela tiden i att samarbeta och respektera sina medmänniskor genom 

musik- och rytmikövningar. Min erfarenhet säger att detta i förlängningen medför att eleverna 

både stärker tilliten till sin egen förmåga samt vågar tala inför grupp, vilket bidrar till att 

skapa trygghet och samhörighet i gruppen.  

 

För mig är den sortens tänkande en hörnsten i ett sunt och väl fungerande samhälle där vi bryr 

oss om varandra och samarbetar för allas vinning. Genom ett samhälle som bygger på en god 

demokrati med alla människors lika rättigheter kommer möjligheten till att utvecklas 

hälsosamt och få skapa ett drägligt liv, vilket handlar om trygg hemmiljö, att få äta sig mätt, 

att få gå i skola och vidare få möjlighet till en utbildning. Den enskilde individen har rätt till 

att ha drömmar och få möjlighet till att förverkliga sig själv. Men i ett samhälle finns det lika 

många drömmar och behov som det finns människor och därför är det viktigt att man som 

vuxen har förmåga att vara flexibel och anpassa sig till samhällets regler, normer och lagar, 

vilket förutsätter att man fostras in i ett sådant tankesätt.  

 

I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 står 

det att ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 

för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.” (Lärarnas riksförbund. 

2006, s. 12). Starka, trygga och självständiga individer som vill ta del av samhället får dels 

möjlighet att förverkliga sig själva genom personlig utveckling, dels gynnar det samhällets 

utveckling. Ett barn som växer upp i trygghet har även goda förutsättningar för att bygga upp 

stark självkänsla, vilket ger barnet positiva erfarenheter och upplevelser som skapar ringar på 

vattnet. För mig är musiken ett bra uttrycksmedel för att arbeta med trygghet, självkänsla och 
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tillit. Dessutom har musiken kraft att föra samman människor över kulturella gränser och ger 

en stark inverkan på oss alla som kan skapa en naturlig känsla för samhörighet. Jag vill 

använda musiken och arbeta med musik- och rytmikövningar som medel för att utveckla 

barns självkänsla, trygghet i gruppen, tillit till den egna sångförmågan och 

samarbetsförmågan. Det kan därmed bidra till att stärka elever till självständiga trygga 

individer i samhället. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet är att arbeta fram och ge förslag på ett antal musik- och rytmikövningar med sexåringar 

i förskoleklass som målgrupp. Med utgångspunkt från strävansmål för värdegrundsfrågor 

under normer och värden i Lpo 94, och utifrån strävansmål i grundskolans kursplan i musik 

syftar övningarna till att ge sexåringar goda förutsättningar att utvecklas till starka, 

självständiga och trygga personer. Övningarna baseras dels på en litteraturstudie av tidigare 

forskning om sexåringars psykologiska och musikaliska utveckling, dels på valda strävansmål 

för normer och värden i Lpo 94 och valda strävansmål i grundskolans kursplan i musik.  

 

Frågeställning: Hur kan musik- och rytmikövningar utformas för att ge sexåringar goda 

förutsättningar att utvecklas till starka, självständiga och trygga personer utifrån valda 

strävansmål för normer och värden i Lpo 94 och valda strävansmål i grundskolans kursplan i 

musik? 

 

Tidigare forskning 

De första åren präglar starkt barnets utveckling, vilket medför att det är viktigt att de som 

arbetar inom barnomsorgen har kunskap om vad som formar ett barn i samspelet med andra 

människor och förståelse för barnets sätt att reagera i olika situationer. På så vis kan 

förskolepedagoger ta tillvara på barnets utvecklingsmöjligheter.  

 

Utifrån detta barnpsykologiska perspektiv finns framförallt forskning kring de yngsta barnen 

och Monica Fahrman behandlar några områden som är särskilt viktiga för barns psykologiska 

utveckling i Utvecklingspsykologi för förskolan (1991). Vidare har jag stött på forskning inom 

pedagogiskt arbete som till större del fokuserat på barn i tidiga skolåren, alltså sju- till 

tioårsåldern och här kan nämnas boken Växa tillsammans: Årskurs 1–3 (1995) av Eva 

Rosslind och Jeanette Sterner. Ett område som intresserar mig är barns musikintresse och 
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vilka musiklyssnarvanor barn har. Här kan nämnas Mozarteffekten, vilket är en benämning på 

den inlärningspsykologiska forskning som påvisar samband mellan musiklyssning och 

musikutövande och förbättrade studieresultat i matematik och språk hos skolelever (Jederlund 

2002, s. 12). Forskningen visar alltså på att barn lär sig och tar till sig mycket kunskap via 

musiken.  

 

Musik som medel för inlärning är ett intressant område och, enligt mitt intryck, har man trots 

allt ännu inte något riktigt tagit fasta på detta inom skolverksamheten. Som musiklärare för 

framförallt de yngre barnen är det även svårt att hitta praktiskt arbetsmaterial. Vanligt är att 

det musikdidaktiska materialet sprids via fortbildningskurser samt muntligt mellan kollegor, 

som så kallad tyst kunskap. Tyst kunskap är den kunskap som en person besitter och för över 

genom till exempel ett praktiskt utförande eller genom en muntlig förklaring till mottagaren. 

Liselotte Törngren–Franzén är rytmiklärare på den musikdidaktiska inriktningen i 

lärarutbildningen på Växjö universitet och en av de lärare som förmedlar tyst kunskap till 

många lärarstudenter genom sina rytmiklektioner.     

 

Det jag tidigare läst om musik och ämnesintegrering har mest handlat om att musik används 

som medel och undervisningsmetod i tidig läsinlärning och som ett sätt att underlätta 

inlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Rim, ramsor och sånglekar används i 

läsutvecklingen, vilket Jederlund tar upp i Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns 

språkutveckling (2002). När jag tittat på tidigare forskning kring barns utveckling och fått en 

översikt om hur musiken kan integreras med andra skolämnen har jag upptäckt hur stora 

möjligheter och användningsområden som musikundervisningen öppnar upp för.  

 

Vidare har tanken om att dra nytta av musiken lett mig in på intresset att arbeta fram och 

utforma ett musik- och rytmikmaterial för sexåringar där jag vill använda musik som medel 

och undervisningsmetod i så kallade värdegrundsfrågor. Värdegrundsfrågor är en benämning 

för frågor kring värderingar som hanterar normer och värden. Med musik som medel och 

undervisningsmetod är mitt syfte med denna studie att ge sexåringar i förskoleklass möjlighet 

att utvecklas till starka, självständiga och trygga personer med utgångspunkt från strävansmål 

under normer och värden i Lpo 94 och strävansmål för grundskolans kursplan i musik. 

Förskoleklassen tillhör grundskolan och är ett slags förberedande år innan barnet börjar första 

klass. Verksamheten utformas med utgångspunkt från Lpo 94 och grundskolans kursplaner. 
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Metod och material 

Undersökningen bygger på en litteraturstudie för att ta fram tidigare forskning kring 

sexåringars psykologiska och musikaliska utveckling under året i förskoleklass. För att 

praktiskt kunna arbeta med strävansmålet gör jag en analys och granskning av utvalda 

strävansmål och riktlinjer för normer och värden i Lpo 94 och i grundskolans kursplan i 

musik. Utifrån den tidigare forskning som tagits fram, kopplat till analysen och granskningen 

av Lpo 94 och delar av grundskolans kursplan i musik utformar jag ett antal musik- och 

rytmikövningar för förskoleklassen.  

 

Litteraturstudie 

Min litteraturstudie startade via databasen Libris och Växjö universitets databas. Sökorden 

”pedagogik”, ”metodik”, ”utvecklingspsykologi”, ”barn”, ”förskola” och ”läroplansarbete” 

gav mig en hel del litteraturträffar med anknytning till musik, pedagogik, förskola och 

utvecklingspsykologi. Efter att ha läst igenom några böcker översiktligt bestämde jag mig för 

den litteratur som jag ansåg relevant för mitt forskningsområde. 

 

Hit hör boken 6 år – och på väg in i skolan (1992), i vilken Agnete Diderichsen, Vagn Rabøl 

Hansen och Sven Thyssen ger en översikt om hur en sexåring tänker och uttrycker sig och vad 

barnet på sex år (enligt utvecklingspsykologisk ålder) kan och vet. Diderichsen m.fl. tar även 

upp vad som psykologiskt karakteriserar den övergångsfas i utvecklingen, från småbarn till 

skolbarn, som sexåringen befinner sig i och hur skolans pedagogik kan utformas för att ta 

tillvara på och utveckla sexåringens resurser. Jag har även läst om barns psykologiska 

utveckling i Skolårens psykologi (1999) av Kjell R. Nilzon. Under 1990-talet har det, enligt 

forskning, påvisats att skolbarn upplever svåra känslostormar, ängslan och depressiva 

tendenser. Kjell R. Nilzon tar upp praktiska råd för hur man kan gå tillväga för att stödja 

skolbarn under de sociala åren i skolan. Ovan nämnda böcker är avsedda för grundutbildning 

och fortbildning inom barnomsorg och skola. 

 

Vidare har jag använt mig av boken Musik och språk – ett vidgat perspektiv på barns 

språkutveckling (2002) som är skriven av Ulf Jederlund, musikhandledare, musikterapeut och 

utbildare. Denna bok söktes fram när jag letade efter forskning kring barns musikaliska 

utveckling via sökmotorn på Stockholms universitetsbibliotek. Boken har gett mig en 

teoretisk grund om barns musikaliska utveckling utifrån Jederlunds syn på musiken som 
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kommunikationsmedel. Han har tillsammans med förskolebarnen velat lyfta fram deras eget 

sjungande och musicerande. Jag har även läst om barns utveckling och inlärning i Musiklust 

(1995) av Elisabet Jernström och Siw Lindberg. Boken vänder sig till alla som har med barn 

att göra. Denna bok har gett mig vissa idéer kring hur jag kan utforma mina musik- och 

rytmikövningar. Författarna skriver att de har förhoppningen att läsaren ska få en upplevelse 

som leder till mera kunskap om musik och rörelse, vilket ligger till grund för en helhetssyn på 

barns utveckling och inlärning.  

 

Tillämpning av Lpo 94 och grundskolans kursplan i musik  

För att medvetet kunna arbeta med min frågeställning tillämpar jag Lpo 94 och grundskolans 

kursplan i musik genom att: 

 granska valda strävansmål  

 ge ordförklaringar av strävansmålens formuleringar 

 analysera strävansmålen för att kunna titta på hur de ska omsättas till praktiskt arbete 

 

Utformandet av övningsuppgifter 

Litteraturstudien med den tidigare forskning jag tagit fram, ordförklaringarna av 

strävansmålens formuleringar och analysen av strävansmålen från Lpo 94 och grundskolans 

kursplan utgör grunden för utformandet av musik- och rytmikövningarna. Utifrån analysen av 

strävansmålen i läroplanen och kursplanen har jag tagit fram och sammanställt några viktiga 

kriterier som är en utgångspunkt för att man ska kunna utvärdera genomförandet av 

övningarna: vad var bra? vad var mindre bra? Med utgångspunkt från kriterierna kan man ta 

bort och/eller utveckla delar av övningarna för att använda vid senare tillfällen. 

 

Strävansmålen handlar grundläggande om att verka för att eleven ska utveckla tillit till den 

egna sångförmågan och bli medveten om sångförmågans sociala betydelse för att den 

därigenom ska kunna användas i gemensamt musicerande. Detta bygger upp en grund för 

tillit, samarbetsförmåga och ansvarstagande, där tyngden ligger på att kunna respektera andra 

människors egenvärde och utveckla känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor.  

 

Utformandet av övningsuppgifterna bygger vidare på hur man kan arbeta med strävansmålen i 

grundskolans kursplan i musik och Lpo 94 i praktiken med koppling till de konsekvenser som 
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framkommer i litteraturstudien och som är viktiga att ta hänsyn till i sexåringens psykologiska 

och musikaliska utveckling. Musik- och rytmikövningarna utgör en slags slutprodukt och 

sammansättning av mina egna erfarenheter tillsammans med idéer från olika pedagoger jag 

mött och de musik- och rytmikövningar som jag samlat från min musikinriktning på 

lärarutbildningen. 

 

Avgränsning 

På grund av att det är strävansmål som gäller för förskoleklass är min målsättning med 

övningarna att underlätta för och ge eleven möjlighet att sträva efter att nå ett mål inom en 

viss tidsperiod. Denna avgränsning innebär att det är en utvecklingsprocess i sexåringarna och 

inte något som de måste ha uppnått efter året i förskoleklass. Eleverna blir mer medvetna och 

utvecklar nya tankar och funderingar kring hur man arbetar med att trivas och hur gruppen lär 

sig samarbeta utefter strävansmålen i Lpo 94. 

 

Tanken med utformandet av musik- och rytmikövningarna är att ge målgruppen, 

förskoleklassen, möjlighet att sträva efter att uppnå målet med övningarna. Trots detta 

kommer de inte genomföras i praktiken då jag för tillfället inte är ute på fältet och har kontakt 

med några elever i målgruppen. Därigenom kan jag inte heller utvärdera om och hur 

övningarna fungerar.  
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Litteraturgenomgång 

Jag fokuserar min studie på sexåringens psykologiska utveckling genom att reda ut några 

begrepp som hjälper vuxna att förstå hur sexåringen påverkas och berörs av att befinna sig i 

en övergångsfas, från småbarn till skolbarn. Det innefattar hur sexåringen tänker och uttrycker 

sig och vad en sexåring kan och vet. Begrepp jag kommer ta upp och förklara innebörden av 

är egocentricitet, animism, decentrering, reflexivt tänkande, dissacossiering, ideologiska 

sfären och vad leken innebär för en sexåring. Jag redogör för tre faktorer som Kjell R. Nilzon 

tar upp i sin bok (1999) – respekt, respons och ansvar – vilka han anser bidrar till att utveckla 

självförtroendet hos skolbarn. Delar som kommer tas upp inom studien om sexåringens 

musikaliska utveckling är vad det innebär för barnets utveckling att få hålla på och uttrycka 

sig genom musik, och här, främst i rytmik och sång. Jag redogör dessutom lite allmänt om vad 

musiken har för påverkan på människor med social fostran, där barn tränas i inlevelseförmåga 

och solidaritet. 

 

Sexåringens psykologiska utveckling 

Tänkandets egocentricitet är ett grunddrag i förskolebarns tänkande och begreppet innebär att 

barnet inte helt kan skilja mellan sitt eget och andra människors perspektiv. I boken 6 år – och 

på väg in i skolan (1992) förklarar Agnete Diderichsen m.fl. att barn utgår från att andra 

tänker och känner på samma sätt som de själva gör. Dessutom har barnet inte förmågan att 

skilja klart mellan det subjektiva och det objektiva, det vill säga mellan sin egen subjektiva 

uppfattning om världen och den objektiva världen utanför det. Begreppet betecknar alltså 

förhållandet att barnet uppfattar världen utifrån sin egen subjektiva synvinkel. Barnet når 

kunskap om världen utifrån sitt eget personliga förhållande till den. Det tolkar in sin egen 

subjektivitet i yttervärldens fenomen – dessa yttre fenomen tillskrivs en subjektivitet och 

intentionalitet (Diderichsen m.fl. 1992, s. 21). 

 

Begreppet animism kan också beskriva denna sammanblandning av det subjektiva och det 

objektiva, vilket är ett kännetecknande drag för tänkandet hos förskolebarnet. Begreppet 

animism betecknar den tendens att tillskriva yttervärldens fenomen, framför allt fenomen i 

naturen, ett självständigt liv och en speciell inneboende avsikt eller målinriktning. Den 

schweiziske psykologen Jean Piaget har kallat begreppet för tänkandets animism, vilket 

kommer av ordet ”anima” som betyder själ (Diderichsen m.fl. 1992, s. 21). Ett barn uppfattar 

till exempel solen, månen och molnen som levande i den meningen att det finns en avsikt eller 
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intentionalitet i dess rörelser. På samma sätt finns det en inneboende mening eller avsikt med 

mänskliga aktiviteter och handlingar. ”Solen skiner därför att den har ett syfte med att skina, 

och det är ingen slumpmässig rörelse när molnen glider över himlen. Det ligger en mening 

och en avsikt i molnens rörelse.” (Diderichsen m.fl. 1992, s. 22).  

 

I konstnärens och poetens tänkande inom till exempel sagor, dikter och myter kommer ofta 

den animistiska tankegången fram. Metaforiska beskrivningar levandegör det icke mänskliga 

och förmänskligar det icke levande. Det är en stor förklaring till varför barnet kan tillägna sig 

dessa konstformer med sådan lätthet. Barnets eget sätt att uppfatta världen överensstämmer 

med sagoberättarens sätt att uttrycka sig. Dessutom uppfattar barnet världen i bilder eller 

föreställningar, vilket ofta tillkommer med sagan (Diderichsen m.fl. 1992, s. 22). 

 

Decentreringen som sker i barnets tänkande, är en utvecklingsprocess som till stor del sker 

genom leken. Hos många sexåringar kan man iaktta en diskussionslust. Ökande 

kunskapsintresse och en ny uppfattning av världen är uttryck för att det sker en decentrering i 

dess tänkande. Sexåringens förmåga att motivera sina egna synpunkter och kunna 

argumentera emot de vuxnas påståenden, är just det som visar på denna decentrering. Barnet 

kan uttrycka sig med andra ord än med ”därför att jag vill” eller ”därför att jag tycker” 

(Diderichsen m.fl. 1992, s. 22). Barnet har en kritisk inställning till det vi säger och krav på 

att våra förklaringar ska ha inre logik och konsistens. Enligt den utvecklingspsykologiska 

åldern, framgår det logiska tänkandet på ett verbalt plan, i fem-sexårsåldern. Det framgår i 

kommunikation och diskussion med den vuxne.  

 

Denna yttre sociala form av logiska resonemang övergår sedan till det som kallas för reflexivt 

tänkande. Barnet för ett mer inre logiskt resonemang, en inre dialog med sig själv. 

Utvecklingen av argumentationsförmågan och färdigheten att kommunicera, är en väg till det 

reflexiva, inre tänkandet. Samtalet och dialogen är därför oerhört viktig för sexåringen. 

(Diderichsen m.fl. 1992, s. 30). 

 

När barnet inte längre domineras av synintrycket har dess tänkande utvecklats ytterligare. 

Detta visar sig så att barnet kan tänka sig igenom ett händelseförlopp från början till slut, 

vilket innebär att barnet kan följa orsak och verkan. Barnet kan göra en dissacossiering. 

”Denna förmåga gör att barnet nu är mycket friare i sitt tänkande och kan följa ett 

resonemang.” (K R. Nilzon. 1999, s 24).. 
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Då barnet upptäcker de motsättningar som finns i världen – i den så kallade ideologiska sfären 

– har barnet nått det steg i utvecklingen där det börjar bli medvetet om idéernas och 

begreppens värld. Sexåringens nyfikenhet vänds utåt mot den stora världen, mot ideologiska 

och moraliska begrepp. Ett tydligt steg i denna utveckling är det stora intresse barnet visar för 

sagor, sägner och myter. Barn i samma ålder har i generationer älskat sagor med samma 

grundtema – världens godhet och ondska, dess moral och omoral, förnuft och oförnuft, makt 

och vanmakt, rättvisa och orättvisa och så vidare. Det är därför ett barn i sexårsåldern är så 

angeläget om att reda ut alla de motsättningar som finns och få klart för sig vad det egentligen 

är för ordning eller oordning som råder i världen (Diderichsen m.fl. 1992, s 33). 

 

Leken är det tydligaste uttrycket för förskolebarnets tänkande i bilder eller föreställningar. I 

leken sysselsätts sexåringen av att förstå varför vuxna handlar som de gör. Vad för slags 

förnuft och moral och vilka motiv som ligger bakom och styr de vuxnas handlingar. Det 

roliga är numera inte enbart att spela en roll som till exempel mamma, prinsessa, polis, 

cowboy, pappa, prins utan att spela rollen med vissa bestämda egenskaper och/eller attityder. 

Leken är för sexåringen det viktigaste sättet att utforska och tränga in i verkligheten. 

Skillnaden från tidigare ålder är att det nu rör sig om en ny och mer komplicerad sida av 

verkligheten. ”Leken är det ’medium’ varigenom barnet reflekterar över sina erfarenheter och 

tankar om världen, liksom det ’medium’ varigenom det uttrycker sin personliga uppfattning 

om och inställning till världen.” (Diderichsen m.fl. 1992, s. 34).  

 

I leken intar barnet en annan människas synvinkel, även om det själv inte inser detta helt klart. 

Barnet börjar nu på ett betydligt klarare sätt skilja mellan sina egna och andras synpunkter och 

uppfattningar. Genom att barnet börjar bli medvetet om egna synpunkter blir det också 

förmöget att skilja mellan sina egna subjektiva erfarenheter och den objektiva världen utanför. 

Denna förändrade uppfattning är en bakomliggande orsak till den vetgirighet som är så typisk 

för sexåringen. Barnets frågor övergår nu från att ha handlat om varför världen ser ut som den 

gör till att övervägande handla om hur världen är inrättad (Diderichsen m.fl. 1992, s. 30). 

 

Tre faktorer för att utveckla självförtroende hos ett barn 

I boken Skolårens psykologi (1999) beskriver Kjell R. Nilzon innebörden av tre faktorer som 

är viktiga att hela tiden beakta i mötet med ett barn, vilket kan vara avgörande för att utveckla 
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och stärka barnets självförtroende. Dessa faktorer är respekt, respons och ansvar. Men det 

kräver ett långsiktigt, medvetet arbete från de vuxna (1999, s. 35). 

 

Ett barn som blir respekterat för sina behov och önskningar är mer benäget att visa andra 

respekt (1999, s. 35). Barn som växer upp och fostras i en stimulerande atmosfär av 

generositet, frihet och värme gynnas i utvecklingen. För att ytterligare stärka barnet och 

respektera dess existens är fysisk beröring och ögonkontakt viktiga komponenter, som i all 

kommunikation mellan människor. Fysisk beröring är framförallt viktig för små barn. Större 

barn har en annan kroppsgräns som måste respekteras men ögonkontakten är alltid viktig för 

människor i alla åldrar. Ögonkontakt och kroppsrörelse är av avgörande betydelse för det 

minsta barnets psykiska hälsa eftersom det lilla barnets känsloliv hämtar sina signaler från just 

ansikte och kroppsrörelser (1999, s. 33).   

 

Att barnet får respons från den vuxne kan vara en avgörande faktor för dess upptäckarglädje 

och nyfikenhet. Dessutom drar det sig sällan undan på ett osunt sätt. Barnet älskar att utforska 

sin omgivning, vilket stimulerar kreativiteten och utvecklingen i hjärnan (1999, s. 33). Barnet 

skaffar sig, genom sitt utforskande, även egna erfarenheter som blir bestående kunskap. 

Genom att ge barnet beröm, som en form av respons, förstärks nervbanorna mellan främre 

hjärnbalken och mellanhjärnan. Där är olympiska systemet, människans känslocentrum, 

beläget. Beröm är en viktig del i utvecklingen av självförtroende hos skolbarn (1999, s 34). 

För att utveckla barnets självförtroende är det viktigt att låta barnet visa vad det kan uträtta, ge 

det en chans att berätta om sin upptäckt och få förklara vad det lärt sig. Genom att visa barnet 

förtroende för att utforska omvärlden, utan att det känner sig fördömt eller misslyckat, blir 

effekten att barnet fortsätter med sitt utforskande. 

 

Ett barn lär sig ta ansvar genom att det får lära sig ta konsekvenserna för sina beslut och 

handlingar. Viktigt är att det får lära sig ta lagom mycket ansvar. För mycket ansvar kan vara 

kvävande och blir då negativt för barnet. Det förtroende den vuxne då ger, medför också att 

barnet lär sig ta risker utan fruktan för misslyckanden (1999, s. 34). Kjell R. Nilzon diskuterar 

alltså mer allmänt de tre faktorerna respekt, respons och ansvar, vilka han anser är viktiga för 

att utveckla självförtroende hos barn. 
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Sexåringens musikaliska utveckling 

I Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling (2002) tar Ulf Jederlund 

upp hur viktigt det är att vi får möjlighet att uttrycka oss via alla våra intelligenser. Skolan har 

ansvar i att vi ger barnen möjlighet att arbeta med olika sorters uttryck. Under de första 

levnadsåren stimuleras hela hjärnans synapser av rika upplevelser och samspel. På så vis 

stimuleras barnet och det utvecklas och skapas bestående nervförbindelser. Men om barnet 

tvärtom understimuleras kan synapser som aldrig används komma att tillbakabildas (2002, s. 

25).  

 

Jederlund anser att musik och rytmik stimulerar kreativitet, nyfikenhet och lust att uppleva 

(2002, s. 29). Musiken är ett första språk för små barn och att deras kommunikativa uttryck är 

röstljud och andra ljud som till exempel bank-, gnid-, och raspljud. Barns lekar och 

utforskande aktiviteter består till stor del av rytmiskt uppbyggda fraser av ljud och kroppsliga 

rörelser (2002, s. 122). 

 

Enligt Jederlund berörs människor känslomässigt av musikupplevelsen. Han menar att 

lustkänslan och känslan av delaktighet som kan uppstå, kan ge längtan till nya upplevelser och 

inspirera till att söka vidare och fördjupa förståelsen (2002, s. 29). Ju mer genomgripande och 

engagerande upplevelsen är desto mer förtrogen och bestående blir kunskapen. Bestående 

kunskap är grundad i upplevelser och erfarenheter, det vill säga det som upplevelsen sedan 

lämnar efter sig inom människan (2002, s. 29).  

 

Elisabet Jernström och Siw Lindberg gör i boken Musiklust (1995) en sammanfattning av vad 

musiken innebär. Musiken är ett slags uttrycksmedel eller ett medium för kommunikation 

mellan människor som ger rika möjligheter till social fostran. Musiken är ett medel för att 

inom till exempel en barngrupp, arbeta med relationer samt ett centralt uttrycksmedel i arbetet 

för internationell förståelse, inlevelseförmåga och solidaritet (1995, s. 22). Jernström och 

Lindberg tar även upp fördelen av att man kan göra barnobservation under musikaktiviteterna, 

då barnet oftast visar andra sidor av sig själv än under ett teoripass. Dessutom ger det 

möjlighet för ”svaga” elever att få känna att de lyckas (1995, s. 22).  

 

Rytm är nära förbundet med kroppens motorik och vår förmåga att förstå och organisera hela 

tillvaron kan intimt förknippas med vår rytmiska förmåga. ”God kroppslig koordination 
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kräver rytmisk motorisk samordning mellan kroppens högra och vänstra sidor” (Jederlund, 

2002, s. 130). Jederlund menar alltså att ett gott samspel mellan höger och vänster hjärnhalva, 

vår bilaterala förmåga, stimuleras och utvecklas genom att barn får arbeta med hela kroppen, 

med rytmisk rörelse och rytmiskt instrumentspel (2002, s. 131). Att arbeta med kroppen i dans 

och rörelselek är att arbeta med kroppsspråk, där barnen tränas i rytm, balans, koordination 

och motorisk ansträngning. Rörelseaktiviteter stimulerar barnet och hjälper samtidigt dess 

utveckling på många plan (2002, s. 137).  

 

Sång betyder mycket för människan, då den väcker minnen till liv och är ett medel för att 

uttrycka känslor. Om man ska introducera en sång eller dans för barn är det, enligt Jernström 

och Lindberg, av stor vikt att väcka intresse och nyfikenhet hos barnen (1995, s. 41). De 

menar vidare att sånglekar är bra för gruppdynamiken samt tränar barnens motoriska och 

musikaliska element. Barnen tränas i pendlande mellan grupp och individ, parbildning, att 

välja och bli vald och att stå i centrum. Dessutom har musiklektionen ofta en struktur där 

innehållet har ett pendlande mellan ordning och kaos, rumslig organisering och disposition 

samt moment med härmande av olika slag (1995, s. 47). 
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Lpo 94 och grundskolans kursplan i musik 

Mitt syfte med denna studie är att öka förståelsen för sexåringars psykologiska och 

musikaliska utveckling för att kunna arbeta med och bidra till att ge dem goda förutsättningar 

att utvecklas till starka, självständiga och trygga personer. Den tidigare forskning kring 

sexåringens psykologiska utveckling och musikaliska utveckling som studien dels baseras på 

visar att de strävansmål jag valt ut för normer och värden i Lpo 94 och i grundskolans 

kursplan i musik, har betydelser för utformandet av mina övningsuppgifter.  

 

I Lpo 94 står det att ”Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors 

egenvärde” (Lärarnas riksförbund. 2006, s. 16). Vidare ges riktlinjer för normer och värden i 

Lpo 94. ”Alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” 

(2006, s. 17). 

 

Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket. 2000) är ett slags förtydligande av 

Lpo 94 och av hur man ska rikta och utforma sin undervisning, arbeta med och omsätta 

läroplanen i praktiken. Här framkommer det att skolan i sin undervisning i musik, ska sträva 

efter att eleven ”utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess 

utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse /…/ använder sina musikkunskaper i gemensamt 

musicerande och därigenom utvecklar ansvar och samarbetsförmåga” (2000, s. 42 f.). 

 

Ordförklaringar för begrepp i Lpo 94 och i grundskolans kursplan i musik 

Arbetet med att utveckla elevens tillit till den egna sångförmågan, medvetandegörandet om 

sångens utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse i gemensamt musicerande och 

utvecklingen av känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar hos eleverna i grupp beskrivs i 

läro- och kursplanerna med begreppen respektera, ta hänsyn, samhörighet, solidaritet, ansvar 

och tillit, vilka jag här kommer att ge ordförklaringar för. Begreppen är vanliga och används 

ofta i både tal och skrift men det är starkt laddade ord som varje lärare måste tolka och 

tillskriva en innebörd för att kunna förklara för sina elever. Denna fria tolkning kräver ändå 

att alla lärare inom en skola sammanställer sina tolkningar för att tillsammans kunna utforma 

skolans verksamhetsplan så att alla elever och all personal har samma mål och riktlinjer.  

 



17 

 

 Svenska akademiens ordbok på internet (1997) förklarar ordet respektera med: ta hänsyn till, 

bry sig om, foga sig efter, ha försyn för, visa aktning. Vidare betyder ordet aktning 

uppmärksamhet, akta, skona någon eller något. Att respektera en annan människa skulle alltså 

innebära att man följer och anpassar sig till personen och bryr sig om personen. Att ta hänsyn 

förklaras med att man har sin uppmärksamhet eller tanke riktad mot det förhållande, i vilket 

tänkandet låter beaktandet av någon eller något uppmärksammas (1997). Man tar alltså 

hänsyn till en person genom att ge sin uppmärksamhet och sitt tänkande åt situationen som 

denna person befinner sig i. Om personen säger något, visar man sin uppmärksamhet genom 

att lyssna på och beakta dennes ord innan man agerar eller genom sitt agerande. Då 

respekterar man personen. 

 

Ordet samhörighet förklaras med att man har en känsla av tillhörighet, att man är samhörig 

med någon. Solidaritet förklaras med att man har samhörighet med en eller flera personer och 

att man är solidarisk, det vill säga att man har en känsla för gemenskap (1997). Samhörighet 

och solidaritet kan alltså förklaras som en känsla av att man känner sig respekterad och trivs i 

ett sammanhang och med en eller flera personer. Personerna har ett slags gemensamt mål, 

man strävar efter att uppnå något tillsammans och det handlar om trivsel och trygghet i 

gruppen.  

 

Ordet ansvar förklaras med att man står till svars för något eller för någon. Man instämmer 

för den eller det man ansvarar för (1997). I sammanhanget kan detta ansvar påverka hur 

gruppens känsla av solidaritet, samhörighet och tillit utvecklas. Individen har ansvar för sig 

själv. Lär man sig ta ansvar för sina medmänniskor kommer också en känsla av tillhörighet. 

Tillhörighet kan uppstå av den känsla, att individerna står till svars för varandra, som det 

innebär att ta ansvar för varje individ. Då tillkommer också att respektera och ta hänsyn till 

varandra. Med respekt och hänsyn kommer ansvar för den personen då man genom att ta 

hänsyn också stödjer personens värderingar och åsikter utan att för den sakens skull hålla med 

om personens åsikter. 

 

Ordet tillit eller lita till förklaras med att man litar på någon eller något. Man har förtroende 

för någon eller känner tillförsikt inför något. Man kan även känna förhoppning om något eller 

att något ska ske (1997). Att känna tillit kan alltså innebära att ett antal personer är trygga i 

varandras närvaro och upplever en ärlig och öppen atmosfär i sammanhanget.  
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Tillämpning av Lpo 94 och grundskolans kursplan i musik 

Med utgångspunkt från de ordförklaringar jag tagit fram av strävansmål i Lpo 94 och för 

grundskolans kursplan i musik gör jag en sammanställning av det som står i Lpo 94 och av det 

som står i grundskolans kursplan i musik. Sammanställningen delas in i sex huvuddelar: 

 

Respekt för andra människors egenvärde  

Känsla för samhörighet och solidaritet 

Tillit till den egna sångförmågan 

Träning i att bli medveten om den sociala betydelse tilliten till sångförmågan har  

Ge eleverna möjlighet att använda sången i gemensamt musicerande 

Ansvar och samarbetsförmåga 

 

Vidare har jag tagit fram punkter för varje huvuddel som jag anser är viktiga underkategorier i 

utformandet av övningarna som riktar sig till sexåringar utifrån vad som framkommer i den 

tidigare forskningen. Med hänsyn till den psykologiska utveckling och den förändring som 

sker hos sexåringen lägger jag stor tyngd på gruppens känsla och inte lika mycket på 

individens känsla i alla avseenden. Dessa kommer sedan att ligga som grund till mina 

övningsuppgifter. 

  

Respekt för andra människors egenvärde.  

Detta kan uppnås genom att arbeta med att utveckla elevernas förmåga att  

– ta hänsyn till sina medmänniskor  

– uppmärksamma sina medmänniskor och  

– bry sig om sina medmänniskor. 

På så vis tränas eleven i att utveckla känsla för att respektera människors egenvärde, det vill 

säga det värde den enskilda människan har i sig själv och rätten till att bli respekterad för den 

man är oavsett beteende och personlighet.  

  

Känsla för samhörighet och solidaritet. 

Detta kan uppnås genom att arbeta med att utveckla elevens känsla för 

– tillhörighet till sin grupp  

– gemenskap i gruppen 

– att lyssna när någon annan talar. 
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På så vis tränas eleven i att känna samhörighet och solidaritet med sin grupp.  

 

Tillit till den egna sångförmågan 

Detta kan uppnås genom att utveckla elevens förmåga att  

– ta ansvar för att man respekterar den enskilde elevens sätt att uttrycka sig  

– ta ansvar för att man respekterar den enskilde elevens sätt att tolka olika moment  

– ta hänsyn till sitt eget sätt att reagera för den enskilde elevens sätt att uttrycka sig  

– förstå att ingen behöver känna sig dum eller rädd för att misslyckas  

– förstå att man blir behandlad så som man behandlar sina medmänniskor 

– förstå att alla elever genomgår samma moment och utsätts för samma övningar. 

På så vis tränas eleven att våga lita till sin egen sångförmåga, vilket också tränar alla i att 

respektera varandra. 

 

Träning i att bli medveten om den sociala betydelse tilliten till sångförmågan har.  

Detta kan uppnås genom att arbeta med att utveckla elevens förmåga att kunna 

– sjunga i grupp 

– sjunga i mindre grupp (fyra-fem elever) 

– sjunga solo. 

På så vis tränas eleven att bli medveten om den sociala betydelse tilliten till sångförmågan 

har. 

 

Ge eleverna möjlighet att använda sången i gemensamt musicerande.  

Detta kan uppnås genom att arbeta med att utveckla elevens förmåga att kunna 

– sjunga i kör 

– sjunga i kör samtidigt som en eller ett par elever sjunger i mikrofon. 

På så vis tränas eleverna i att använda sången i gemensamt musicerande och få insikt om hur 

roligt man får genom gemensamt musicerande. 

 

Ansvar och samarbetsförmåga 

Detta kan uppnås genom att arbeta med att utveckla elevens förmåga att kunna 

– känna att alla blir delaktiga i övningen  

– samarbeta med vem som helst i gruppen (även om man i vanliga fall inte brukar leka ihop) 

– samarbeta i par  

– samarbeta fler än två personer. 
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På så vis tränas eleven i att ta ansvar för andra människor och utveckla samarbetsförmågan. 

Dessutom ligger stor vikt vid att alla ska göras delaktiga. Det är elevens ansvar att se till så att 

man inte lämnar någon utanför. 
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Musik- och rytmikövningar 

Utifrån min litteraturgenomgång och utgångspunkt från Lpo 94 och grundskolans kursplan i 

musik har jag tänkt mig ett tematiskt arbete som röd tråd i mina övningar. Mitt tema är 

gemenskap. Vad är gemenskap? Hur känner man gemenskap? Varför är det bra att ha 

gemenskap? Hur skulle det kännas att inte ha någon gemenskap? Hur känns det att vara 

ensam? Hur känns det att vara utanför, att inte få vara med? Hur ser du om någon är ensam? 

Hur gör du för att undvika att någon hamnar utanför och blir ensam? Övningarna kommer på 

något vis ta upp delar av dessa frågor och förhoppningsvis väcka tankar och frågor kring detta 

hos sexåringarna. För att utveckla tänkandet är det viktigt att barnet når kunskap om världen 

utifrån sitt eget personliga förhållande till den. En anledning till mitt val av tema gemenskap 

är att det i sexåringens liv kretsar mycket kring relationer och behovet av trygghet och 

gemenskap.  

 

Övningarna är indelade i grupper efter sammanställningen av de kriterier jag tagit fram utifrån 

ordförklaringarna i min analys av strävansmålen i läroplan och kursplan. De är utformade för 

att utveckla elevens förmåga att respektera andra människors egenvärde och ta ansvar för 

andra människor. De ska bidra till att bygga upp en känsla för samhörighet och solidaritet, 

ansvar och samarbetsförmåga i sexårsgruppen. Övningarnas innehåll ska även bidra till att 

bygga upp elevens tillit till den egna sångförmågan och på så vis medföra att eleven blir 

medveten om den sociala betydelse tilliten till sångförmågan har. Därigenom kan eleverna ges 

möjlighet att använda sången i gemensamt musicerande. Övningarna bygger delvis på 

varandra men är utformade så att de ändå kan genomföras fristående från varandra.  

 

Syftet är att med hjälp av musik- och rytmikövningarna ge sexårsgruppen grundläggande 

möjligheter och förutsättningar att utvecklas till starka, självständiga och trygga personer. 

Övningarna har en viss progression både utifrån koordinationsförmåga då de klappar enligt 

pulsen och utifrån att de samarbetar genom olika formationer som tränar rumsuppfattning och 

genom olika gruppsammansättningar som tränar samarbete. Övningarna växlar från att 

eleverna gör olika delmoment tillsammans till att det blir mer individuella delmoment. 

Övningarna utformas med hänsyn till den forskning jag tagit fram i litteraturstudien och till 

analysen av Lpo 94 och grundskolans kursplan i musik. Med övningarnas utformande och 

kopplingen till litteraturstudien och analysen av läroplanen och kursplanen i föregående 

kapitel förs ett resonemang kring konsekvenserna för denna koppling.  
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Rytmikövning 1 

Syftet med denna övning är att utveckla elevens förmåga att visa respekt för andra människors 

egenvärde. Genom att tränas i att ge uppmärksamhet och bry sig om sina medmänniskor lär 

sig eleven att ta hänsyn till sina medmänniskor. Arbetet med att ta hänsyn till andra 

människor syftar till att utveckla elevens känsla för att respektera människors egenvärde, det 

vill säga det värde den enskilda människan har i sig själv helt oberoende personlighet och 

beteende. 

 

Övningens upplägg 

Samling sittandes i ring. Gruppen delas i fyra delar. Den första gruppen väljer en färg, den 

andra väljer ett djur, den tredje väljer en sysselsättning och den fjärde väljer en plats. Man 

bildar en mening av orden som då kan bli till exempel: En grön björn sjunger i trädet. 

Gruppen samlas i ringen och säger ramsan i kör efter ordens stavelser och med en gemensam 

puls. Sedan säger man ramsan på olika sätt, till exempel med arg röst, ledsen röst, glad röst 

och så vidare.  

 

Barnen får sprida ut sig fritt i rummet och fortsätta säga ramsan efter denna gemensamma 

puls. Pedagogen ger känslor eller olika röstlägen som bestämmer på vilket sätt barnen ska 

dramatisera ramsan. För att lugna ner och samla ihop visar pedagogen tydligt att det är dags 

att varva ner genom att sätta sig mitt på golvet och viska ramsan. Alla samlas åter sittandes i 

en ring och eleverna härmar efter pedagogen som klappar ramsan enligt ramsans puls, det vill 

säga efter ordens stavelser. 

 

Kommentarer  

Enligt Diderichsen m.fl. är det genom leken som sexåringen uttrycker sin personliga 

uppfattning om och inställning till världen genom att spela en roll med vissa bestämda 

egenskaper och/eller attityder. Leken är även det för barnet viktigaste sättet att reflektera över 

sina erfarenheter och tankar om världen och att utforska och tränga in i verkligheten (1992, s. 

34). Att få uttrycka olika känslostämningar och dramatisera en ramsa som i övningen ovan, 

kan ge eleverna stort utrymme att spegla sig i olika känslostämningar genom en slags roll. 

Samling i ring ger en grundläggande trygghet då alla ser varandra och får ögonkontakt.  
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I samtal med sexåringarna är det viktigt att ha ögonkontakt. Barnets självförtroende stärks 

genom respons från omgivningen och genom att man tar hänsyn och ger barnet 

uppmärksamhet som är en form av att visa respekt. K. R. Nilzon menar att respons från den 

vuxne kan vara en avgörande faktor för barnets upptäckarglädje och nyfikenhet. Dessutom 

drar det sig sällan undan på ett osunt sätt. Barnet älskar att utforska sin omgivning, vilket 

stimulerar kreativiteten och utvecklingen i hjärnan. Genom sitt utforskande, skaffar sig barnet 

egna erfarenheter som blir bestående kunskap (1999, s. 33). Vidare poängterar K. R. Nilzon 

att genom att ge barnet beröm, som en form av respons, förstärks nervbanorna mellan främre 

hjärnbalken och mellanhjärnan, där olympiska systemet, människans känslocentrum är 

beläget. Beröm är därför en viktig del i utvecklingen av självförtroende (1999, s 34).  

 

För utvecklingen av gemenskap i gruppen är det viktigt att alla respekterar varandra och när 

eleverna ska lära sig ramsan blir de förtrogna med kunskapen på ett naturligt sätt utan att 

känna sig utpekade eftersom alla gör likadant. Dessutom gynnas den musikaliska 

utvecklingen vid gemensam efterhärmning. Enligt Jernström och Lindberg ger det möjlighet 

för ”svaga” elever att få känna att de lyckas (1995, s. 22). Vidare poängterar Jernström och 

Lindberg att musiken kan användas som ett medel för att inom en barngrupp arbeta med 

relationer. Dessutom är den ett centralt uttrycksmedel i arbetet för internationell förståelse, 

inlevelseförmåga och solidaritet (1995, s. 22).  

 

För att eleverna ska få förståelse för vikten av att respektera en annan människa och för att de 

ska lära sig bry sig om varandra kan det i samband med denna övning vara ett bra tillfälle att 

samtala med sexåringarna och ge dem tid till att reflektera över vad det innebär att respektera 

varandra. Enligt Diderichsen m.fl. utvecklas sexåringens tänkande mer mot att föra ett inre 

logiskt resonemang, en inre dialog med sig själv i det som kallas reflexivt tänkande (1992, s. 

30). Utvecklingen av argumentationsförmågan och färdigheten att kommunicera är en väg till 

det reflexiva, inre tänkandet (1992, s. 30). Därför är samtalet och dialogen oerhört viktig för 

sexåringens utveckling och för att barnet ska få ge uttryck för sina inre tankar och känslor. 

 

Rytmikövning 2 

Syftet med denna övning är att arbeta med att utveckla elevens känsla för samhörighet och 

solidaritet. Genom att bygga upp en gemenskap i gruppen utvecklas samhörigheten och 

solidariteten. För att skapa gemenskap i en grupp förutsätter det att eleverna lyssnar på 
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varandra när någon talar. Gemenskap bygger upp trygghet och man kan skapa utrymme så att 

eleven utvecklar känsla för tillhörighet till sin grupp.  

 

Övningens upplägg  

Övningen startar med att alla sitter i ring.  Först säger alla ramsan från rytmikövning 1 några 

gånger så att hela gruppen säkert kommer ihåg hur den lyder. I tur och ordning säger sedan ett 

barn ett ord i ramsan. Därefter klappar alla ramsans stavelser, alltså: en – grön – björn – sjung 

– er – i – trä – det. Efter att ha klappat ramsan säger alla åter ramsan i kör samtidigt som alla 

gemensamt hittar på en rörelse som passar till stavelserna i respektive ord som sägs. Efter att 

alla kan rörelserna och ramsan säger barnen i turordning ett ord var i ramsan samtidigt som 

det gör ordets rörelse och gruppen härmar efter genom en upprepning av ord och rörelse. 

 

Vidare sprider alla ut sig på golvet. Eleverna får gå fritt i puls till inspelad musik. När 

musiken stoppas ska eleverna gå ihop med sin närmaste granne och tillsammans klappa mot 

varandras händer samtidigt som alla säger ramsan i kör. Musiken går igång igen. Nästa gång 

musiken stoppas ska alla gå ihop tre och tre, klappa mot varandras händer och samtidigt säga 

ramsan i kör. Musiken går igång och alla går återigen fritt till musikens puls. När musiken 

stoppas ska eleverna gå ihop fyra och fyra och återigen klappa mot varandras händer 

samtidigt som alla säger ramsan i kör. Så fortsätter övningen på likadant vis. När musiken 

stoppas en sista gång går hela gruppen ihop i ring och klappar mot grannarnas händer 

samtidigt som alla säger ramsan.  

 

Kommentarer 

Enligt Diderichsen m.fl. är det viktigt att barnet når kunskap om världen utifrån sitt eget 

personliga förhållande till den för att utveckla tänkandet med hänsyn till det egocentriska 

grunddraget som innebär att barnet utgår från att andra tänker och känner på samma sätt som 

det själv gör (1992, s. 21). Med anledning till sexåringens tänkande är det viktigt att träna 

samarbete för att utvecklingen ska gå framåt i det som enligt Diderichsen m.fl. visar på en 

decentrering av tänkandet. En decentrering är en utvecklingsprocess i barnets förmåga att 

motivera sina egna synpunkter och kunna argumentera emot de vuxnas påståenden (1992, s. 

21). I övningsmomentet då eleverna ska koppla en rörelse till respektive ord i ramsan tränas 

taktkänsla då ordets stavelser och puls påverkar typen av rörelse.  Dessutom tränas eleven att 

stå i centrum då alla elever gör rörelser en och en i turordning.  
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I klappövningen tränas elevernas taktkänsla, tajming av musiken och tajming med grannen. 

Dessutom tränas de även här i turtagning och att stå i centrum. Detta bygger upp känsla av 

solidaritet då alla elever är beroende av varandra för att övningen ska kunna genomföras och 

för att momenten ska fungera. Samarbetsförmågan är avgörande för den del av övningen då 

eleverna går fritt på golvet. Ser eleverna varandra och tar hänsyn undviker de att krocka med 

varandra, vilket kräver samarbete.  

 

Eleverna lär sig att lyssna på varandra genom rytmik och fysisk rörelse då de måste ta ansvar 

för hur de rör sig och utnyttjar rummets ytor. Det är dessutom viktigt för tillhörighet och för 

utveckling av självförtroendet att ha ögonkontakt, kunna följa med och se vad som händer och 

att lyssna på varandra. Enligt Jederlund är rörelseaktiviteter viktiga för sexåringen då det 

stimulerar barnet och samtidigt hjälper dess utveckling på många plan (2002, s. 137). Vidare 

poängterar Jederlund att arbete med kroppen i dans och rörelselek innebär att barnet arbetar 

med kroppsspråk och tränas i rytm, balans, koordination och motorisk ansträngning (2002, s. 

137).  

 

Sångövning 1 

Syftet med övningen är att utveckla elevens tillit till den egna sångförmågan. Genom att ta 

ansvar för att man respekterar den enskilde elevens sätt att uttrycka sig och tolka olika 

moment tränas eleven i att våga lita till sin egen sångförmåga. Ingen elev behöver känna sig 

dum eller rädd för att misslyckas då alla genomgår samma moment. För att utveckla elevens 

tillit till den egna sångförmågan fostras eleven i att sjunga i grupp som en kör.  Eleverna får 

dessutom sjunga en eller flera i mikrofon samtidigt. Vidare sjunger eleverna i mikrofon två 

och två för att till slut känna tillit till sin egen sångförmåga och sjunga solo. Genom att fostras 

i att sjunga får eleven insikt om hur roligt man får genom gemensamt musicerande, där alla 

respekterar varandra. 

 

Övningens upplägg 

Alla samlas i ring. En mikrofon får vandra runt i ringen samtidigt som pedagogen kompar till 

en sång som alla eleverna är väl förtrogna med. Alla eleverna sjunger och den som har 

mikrofonen sjunger en fras av sången i mikrofonen, vilken sedan skickas vidare. När musiken 

tystnar får barnet som då håller i mikrofonen säga något som man bestämt innan, till exempel 

favoritfärg. Sedan spelar pedagogen vidare och barnen sjunger med medan mikrofonen 
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vandrar. Detta är en övning för att barnen ska känna sig bekanta med mikrofonen och för att 

den största nervositeten ska dämpas kring detta moment. Mikrofonen går fortfarande runt i 

ringen men nästa steg i övningen är att en elev i taget själv sjunger en fras i mikrofon i 

turordning.  

 

I nästa moment lär pedagogen ut sången ”Vattenkanon” (bilaga 1). Därefter delas gruppen i 

två delar för att sjunga sången i kanon. För att öka svårighetsgraden delas de två grupperna 

ytterligare en gång så att det blir fyra kanongrupper. Grupperna alternerar om vilka som får 

börja eller sluta i kanonsången. Pedagogen delar in eleverna i de mindre grupperna för att alla 

elever ska arbeta med varandra. 

 

Kommentarer 

För att avdramatisera sjungandet och få eleverna att känna sångglädje som väcker intresse att 

fortsätta sjunga sitter man i ring och sjunger något som alla kan. Det Jederlund menar med att 

musikupplevelsen berör människor känslomässigt och att lustkänslan kan ge längtan till nya 

upplevelser och inspirera till att söka vidare och fördjupa förståelsen kan visa sig hos eleverna 

genom sångglädjekänslan. Jederlund menar att musik och rytmik stimulerar kreativitet, 

nyfikenhet och lust att uppleva och ju mer genomgripande och engagerande upplevelsen är 

desto mer förtrogen och bestående blir kunskapen (2002, s. 29). Mikrofonen som vandrar runt 

i ringen när alla sjunger medför att eleverna vänjer sig att sjunga själva och om man 

återkommer till denna övning regelbundet blir upplevelsen lättare att hantera även för de 

elever som upplever det jobbigt att sjunga. På så vis närmar sig eleverna en känsla av tillit till 

den egna sångförmågan. 

 

Enligt Jernström och Lindberg är det av stor vikt att väcka intresse och nyfikenhet hos barnen 

om man ska introducera en sång eller dans (1995, s. 41). Sång betyder mycket för människan, 

då den väcker minnen till liv och är ett medel för att uttrycka känslor. Den animistiska 

tankegången som tas upp av Diderichsen m.fl. innebär att barnet uppfattar att det finns en 

inneboende mening eller avsikt med allt som sker, alla mänskliga aktiviteter och handlingar 

(1992, s. 22). Just för att väcka intresse är det viktigt att göra saker som är relevanta och 

meningsfulla för sexåringen. Av den anledningen valdes sången ”Vattenkanon” (se bilaga 1) 

som är lätt att lära sig då den handlar om vattnets kretslopp, vilket alla berörs och påverkas av. 

Sången ger även ett pedagogiskt underlag för samtal med barnen om att ta ansvar för 
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människors agerande och hänsynstagande till miljön och till vår omgivning. Själva övningens 

innehåll bygger på samarbete i gruppen och ansvar hos den enskilda eleven. Övningens syfte, 

att utveckla tillit till den egna sångförmågan tränas då eleverna sjunger i små grupper och då 

kanonsången är beroende av individens insats för att det ska fungera. På så vis blir det 

naturligt att sjunga och de största prestationskraven försvinner då det är samma sak som gäller 

för alla elever.  

 

Sång- och rytmikövning 

Syftet med denna övning är att utveckla ansvar och samarbetsförmåga hos eleven. I detta 

moment tränas eleven i att samarbeta och känna delaktighet. Det är elevens ansvar att se till så 

att man inte lämnar någon utanför. För att träna delaktighet måste eleven kunna samarbeta 

med vem som helst i gruppen (även om man i vanliga fall inte brukar leka ihop). Genom att 

arbeta med att utveckla elevens förmåga att kunna samarbeta i par och samarbeta fler än två 

personer utifrån att pedagogen bestämmer indelning tränas eleven i att ta ansvar för andra 

människor och utveckla samarbetsförmågan.  

 

Övningens upplägg 

Denna övning bygger vidare på sångövning 1 för att träna samarbetsförmågan. Alla står i ring 

och sjunger ”Vattenkanon” (bilaga 1). Pedagogen visar rörelser till sången och eleverna 

härmar efter. Eleverna delas in i grupper om fyra och varje grupp får nu en del av sången som 

de ska ta ansvar för och hitta på egna rörelser till. Efter en stund för varje grupp i turordning 

visa upp sin rörelsedel av sången samtidigt som alla sjunger. Vidare får alla grupper lära sig 

alla delar av rörelserna och sedan sjunger man hela sången och alla gör alla rörelser så att det 

resulterar i en liten dans. 

 

Alla står i ring. Inspelad musik startas och pedagogen går i innering medsols och klappar fyra 

klappar mot sin grannes händer efter musikens puls. Grannen kommer efter och klappar fyra 

klappar mot sin grannes händer som sedan kommer efter och klappar fyra klappar mot sin 

grannes händer och så vidare.  

 

Kommentarer 

Enligt Jernström och Lindberg är sånglekar bra för gruppdynamiken (1995, s. 41) såsom i 

övningen med ”Vattenkanon”. Här kommer också sexåringens argumentationsförmåga och 
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lust att diskutera till nytta då eleverna ska kunna samarbeta och komma fram till olika rörelser 

som de ska kunna visa upp för varandra. Sexåringens utveckling i att kunna tänka sig igenom 

ett händelseförlopp från början till slut och följa orsak och verkan, det vill säga att barnet kan 

göra en dissacossiering innebär att eleverna lättare kan samarbeta och få större förståelse för 

konsekvenserna av sitt agerande i grupperna. Med små arbetsgrupper kan alla elever komma 

till tals och det stärker självförtroendet hos alla för att är det viktigt att låta barnet visa vad det 

kan uträtta, ge det en chans att berätta om sin upptäckt och få förklara vad det lärt sig.  

 

Eleverna visar upp sina små danser för varandra och det är utvecklande för deras 

självförtroende. Enligt K R. Nilzon (1992) är den vuxnes förtroende för barnet det som 

medför att det fortsätter att utforska omvärlden, utan att det känner sig fördömt eller 

misslyckat. Den struktur där innehållet pendlar mellan ordning och kaos, rumslig organisering 

och disposition samt moment med härmande av olika slag är utvecklande för sexåringen. 

Eleven tränar sin rumsuppfattning och att härma efter rörelsemönster. Båda momenten tränar 

eleverna i pendlande mellan grupp och individ, parbildning, att välja och bli vald och att stå i 

centrum. 
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Slutdiskussion 

Syftet med undersökningen var att arbeta fram och ge förslag på ett antal musik- och 

rytmikövningar med syfte att ge sexåringar goda förutsättningar att utvecklas till starka, 

självständiga och trygga personer. Musik- och rytmikövningarna är baserade dels på tidigare 

forskning om sexåringars psykologiska och musikaliska utveckling, dels på valda strävansmål 

för normer och värden i Lpo 94 och valda strävansmål i grundskolans kursplan i musik. 

 

I övningarna tog jag fasta på att arbeta genomgående med samarbetsövningar och med temat 

gemenskap. Jag värdesätter att arbeta med alla barns delaktighet, att alla barn lär sig 

argumentera för sina egna åsikter och att alla barn lär sig lyssna till och ta hänsyn till 

varandra. Det innebär att alla ska lära sig att respektera sina medmänniskor, vilket då medför 

att alla kan känna sig trygga och på så vis utveckla självförtroende i skolan. 

 

Med utgångspunkt från de utvalda strävansmålen i Lpo 94 och i grundskolans kursplan i 

musik sammanställde jag och delade in strävansmålen i sex huvuddelar vilka är: träning i att 

utveckla känsla för respekt för andra människors egenvärde, känsla för samhörighet och 

solidaritet, tillit till den egna sångförmågan, träning i att bli medveten om den sociala 

betydelse tilliten till sångförmågan har, att ge eleverna möjlighet att använda sången i 

gemensamt musicerande och att träna eleverna i känsla för ansvar och samarbetsförmåga. 

Utifrån huvuddelarna slog jag upp ordförklaringar till begreppen respekt, samhörighet, 

solidaritet, tillit i Svenska akademiens ordbok (1997) på internet. 

 

De sex huvuddelarna och de underkriterier jag arbetade fram utgjorde sedan, med hänsyn till 

sexåringens psykologiska och musikaliska utveckling, utgångspunkten för utformandet av 

musik- och rytmikövningarna. Det resulterade i fyra musik- och rytmikövningar med träning i 

framförallt sång och rörelse som medel för att utveckla och träna sexåringarnas förmågor i de 

utvalda strävansmålen.  

 

Mitt syfte att ge sexåringar goda förutsättningar att utvecklas till starka, självständiga och 

trygga personer grundar sig i frågeställningen: Hur kan musik- och rytmikövningar utformas 

för att ge sexåringar goda förutsättningar att utvecklas till starka, självständiga och trygga 

personer utifrån valda strävansmål för normer och värden i Lpo 94 och valda strävansmål i 

grundskolans kursplan i musik? 
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Genom detta syfte utkristalliserades för mig, tre viktiga delar som varit drivande i 

undersökningen: sexåringens psykologiska utveckling, sexåringens musikaliska utveckling 

och vilka förutsättningar som krävs för att sexåringen ska kunna utvecklas till en stark, trygg 

och självständig person. En huvuddel i min frågeställning är min utgångspunkt från valda 

strävansmål i Lpo 94 och grundskolans kursplan i musik.  

 

Rytmikövning 1 syftar till att utveckla elevens förmåga att visa respekt för andra människors 

egenvärde genom att eleven tränas i att ge uppmärksamhet och bry sig om sina 

medmänniskor. Förhoppningen är att eleven lär sig ta hänsyn till sina medmänniskor och 

utvecklar en känsla för att respektera människors egenvärde. Denna övning är väldigt 

grundläggande och utifrån elevens musikaliska utveckling består den av två huvudmoment, 

vilka är att lära sig en ramsa och att lära sig innebörden med puls.  

 

Övningen skulle dock behöva något kompletterande samtal och diskussion med eleverna om 

vad det innebär att ta hänsyn till sina medmänniskor. Det kan annars försvåra möjligheten att 

utvärdera övningens genomförande då pedagogen inte helt säkert vet om alla elever förstår 

vad det innebär att ta hänsyn till en annan människa. I övningen tränar ändå eleverna i att ta 

hänsyn just för att momenten kräver att eleverna tar hänsyn till varandra när de rör sig fritt på 

golvet så att de inte ska krocka. För att ska stärka möjligheten att kunna utvärdera övningen 

på ett bra sätt är det viktigt att pedagogen gör barnobservationer som enligt Jernström och 

Lindberg är en fördel eftersom eleverna ofta visar andra sidor under musikaktiviteterna än 

under ett teoripass (1995, s. 22). På så vis kan man eventuellt upptäcka vissa tendenser i 

elevernas beteende och vidare använda observationerna som ett underlag för diskussioner med 

dem.   

 

Rytmikövning 2 syftar till att utveckla elevens känsla för samhörighet och solidaritet genom 

att bygga upp en gemenskap i gruppen. En förutsättning för att skapa gemenskap är att man 

lyssnar på varandra och lyssnar när någon annan talar. Övningen är varierande med moment 

som både tränar eget ansvar och rumsuppfattning då eleverna går fritt i rummet till musikens 

puls. Den ger en allsidig fysisk motorisk grundträning då hela övningen tränar taktkänsla och 

tajming, rörelse- och koordinationsförmåga. Eleverna tränas i att fördela sig i olika 

gruppsammansättningar såsom två och två, tre och tre, och så vidare. Elevernas frihet under 

ansvar kan dock leda till att det blir rörigt, vilket kan leda till problem när alla ska gå ihop i de 

olika gruppkonstellationerna. Det kan då förebyggas genom att eleverna får träna övningens 
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delmoment under längre tid. Övningen kan till exempel förenklas genom att eleverna endast 

varierar mellan att gå en och en och att gå ihop i par. 

 

Sångövning 1 syftar till att utveckla elevens tillit till den egna sångförmågan genom att varje 

elev tar ansvar för att respektera den enskilde elevens sätt att uttrycka sig och tolka olika 

moment. Eleven tränas i att våga lita till sin egen sångförmåga och ingen behöver känna sig 

dum eller rädd för att misslyckas då alla genomgår samma moment. Momentet med 

mikrofonen som bygger upp övningen gör att det förhoppningsvis blir en rolig känsla att 

sjunga i mikrofon. För många barn kan detta trots allt vara väldigt jobbigt och då de ska säga 

något i mikrofonen kan det kännas skrämmande. Jag tror ändå att detta är något som de flesta 

barn tycker är roligt och häftigt då de hör sin egen röst via högtalaren.  

 

Sång- och rytmikövning syftar till att utveckla elevens ansvar och samarbetsförmåga genom 

att tränas i att kunna samarbeta med vem som helst i gruppen (även om man i vanliga fall inte 

brukar leka ihop) och att känna delaktighet. Det är elevens ansvar att se till så att man inte 

lämnar någon utanför. Genom att utveckla elevens förmåga att kunna samarbeta i par och 

samarbeta fler än två personer tränas eleven både i samarbetsförmågan och att ta ansvar för 

andra människor.  

 

I övningen tränas samarbete och rumsuppfattning samt tajming med grannen och tajming med 

musiken. Det kräver ganska mycket koncentration eller fokusering av eleverna och medför att 

övningen kan vara ganska svår då eleverna måste göra vissa vändningar och gå i olika 

riktningar. Först står eleven i ytterringen precis som vanligt och ska sedan vända sig ett halvt 

varv om sin vänstra axel för att hamna mittemot grannen som stod på dess vänstra sida. 

Därefter ska eleverna som står mittemot varandra klappa mot varandras händer i puls med 

musiken. 

 

Denna övning förutsätter att eleverna vet och kan höra musikens puls i den låt som spelas, att 

eleven vet vad det innebär att gå i puls med musiken, och att eleven förstår och känner pulsen 

så att den kan klappa efter musikens puls. Övningen kräver ganska mycket av barnet och det 

kan bli svårt att få med hela gruppen på samma nivå så att genomförandet fungerar. Det kan 

därför bli viktigt att dela uppövningen och träna delarna var för sig.  

 



32 

 

I övningarna har jag tagit hänsyn till litteraturgenomgången, Lpo 94 och grundskolans 

kursplan i musik, vilket har varit avgörande för dess utformande. I samband med 

litteraturgenomgången och undersökningen har jag lärt mig en hel del om grundläggande 

utvecklingspsykologi och då främst innebörden med den psykologiska utvecklingen hos en 

sexåring. Genom att barnet får samtala med vuxen om egna tankar och funderingar bidrar det 

till utveckling av barnets argumentations- och kommunikationsförmåga. 

 

Trots att min avgränsning medfört att jag inte kunnat pröva övningarna med några elever i 

skolan ger den tydliga strukturen och röda tråden i de delar som bygger upp undersökningen 

för utformandet av övningarna stark inverkan på trovärdigheten av att utformandet är 

genomförbart och hållbart i praktiken. De tydliga delarna som bygger upp utformandet av 

övningarna är: litteraturstudien kring sexåringens psykologiska utveckling och sexåringens 

musikaliska utveckling, analys och ordförklaring av tillämpningen av strävansmål för Lpo 94 

och för grundskolans kursplan i musik, kopplingen mellan litteraturstudiens innehåll, läroplan 

och kursplan med utgångspunkt från strävansmålen och med hänsyn till konsekvenser för 

litteraturstudiens innehåll i utformandet av musik- och rytmikövningarna.  

 

Att arbeta med värdegrundsfrågor utifrån vänskap anser jag är ett viktigt komplement till 

mina övningar och en annan aspekt som jag skulle kunna utveckla till att täcka arbetet för ett 

helt läsår. Utvecklingen av tänkandet hos en sexåring medför att det är oerhört viktigt att ge 

utrymme för reflektion då det är mycket som sker i barnet under denna tid. Tankar om hur 

världen ser ut, varför människor agerar och handlar som de gör är vanliga funderingar. I 

samtal med en vuxen kan det vara ett bra sätt att arbeta med tema vänskap och låta barnet 

bearbeta känslor inom detta område. Frågor som Vad är vänskap? Hur är man en bra vän? Är 

du en bra vän? skulle i så fall kunna utvecklas i ett tematiskt arbete inom musik, matematik 

och svenska. Mina övningar skulle då kunna passa in som grund för att utveckla elevens 

värderingar attityder och känslor för värdegrundsfrågor med utgångspunkt från Lpo 94.   
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