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SAMMANFATTNING 
 
Författare:   Rickard Samuelsson 
 
Titel:   Att röra sig med instrument, en omöjlighet? – integrering av 

rytmikämnet på enskilda instrumentallektioner 
 
Title in English:  To move around with an instrument, an impossibility? - integration 

of euhrythmics at individual lessons 
 
 
Studiens syfte är att undersöka om det finns en pedagogisk vinst, som gynnar elever, med att 
integrera rytmikämnet vid enskilda lektioner på musik- och kulturskolan. För att nå syftet har 
kvalitativa intervjuer genomförts med tre lärare på musik- eller kulturskola, vilka har studerat 
rytmik och arbetar med det i någon utsträckning. 
 
I resultatet framkommer det att lärarna uppfattar att det finns möjligheter till att integrera 
rytmikämnet på enskilda lektioner. De menar att genom rytmikämnet kan hela människan få 
bearbeta kunskapsstoffet och dessutom arbeta med olika sinnen. Genom rörelse ges eleverna 
möjlighet att lära sig t.ex. taktarter, svårlästa noterade rytmer, ackord och notvärden. Lärarna 
menar att en fördel med rytmikämnet är att då eleven arbetar med olika sinnen och dessutom 
får kunskapsstoff presenterat för sig på olika sätt gör att kunskapen befästs på ett djupare plan. 
Den enda nackdelen lärarna kan komma på med att integrera rytmik på enskilda lektioner är 
att det inte finns tid till att göra detta. De känner sig redan stressade då de har lektioner á 20 
minuter och att då lägga till ytterligare ett moment (rytmikämnet) som ska hinnas med gör att 
det skulle bli ännu mer stressigt.  
 
Nyckelord: Rytmik, enskild undervisning, anpassning till eleven, musik- och kulturskola 
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INLEDNING 
 
Under min utbildningstid på Musikhögskolan har jag fått delta i några kurser i rytmikämnet. 
Rytmiken hjälper människan, musikern och/eller elever att förstå musiken på ett djupare plan 
genom att musiken bearbetas och upplevs med hjälp av kroppen och rörelser istället för att 
bara spela på ett externt instrument. Att arbeta utan ett externt instrument gör att eleven kan 
lära sig utan att först behöva utveckla teknik på ett instrument. Till en början var det svårt för 
mig att förstå vad rytmikämnet var och dessutom sätta fingret på hur innehållet hängde ihop. 
Efter en tids arbete och reflektioner kring rytmikämnet har jag så smått börjat förstå och 
dessutom använda mig av delar ur arbetssättet på egen hand för att själv utvecklas som 
musiker och person. När jag sedan en tid tillbaka började undervisa enskilda elever på 
nybörjarnivå kände jag att rytmikämnet kunde komma väl till användning för att förklara 
musikaliska begrepp och termer. Ett bra användningsområde kan t.ex. vara för de elever som 
har svårt att känna musikpulsen i kroppen då de lyssnar till musik. Jag använder begreppet 
musikpuls för att skilja pulsen i musiken från den puls vi har i kroppen, hjärtats slag. 
Musikpulsen styr det tempo vilken en låt spelas i, skapar en tidsrymd med ett ständigt flöde.  
 
Inför denna termin då jag ska skriva uppsats har ett intresse för att använda rytmikämnet på 
enskilda lektioner vuxit fram. Jag har lärt mig att rytmikämnet fungerar bäst då arbetet sker i 
gruppform, då helst stora grupper (Wedin 2011). På några musik- och kulturskolor i Sverige 
undervisas det i instrumentalrytmik i grupp. Undervisningen är då uppdelad i ett rytmikpass 
och ett instrumentspelspass. De två passen kompletterar varandra och kunskaperna vävs ihop 
till en helhet. Trots att det ofta förespråkas gruppundervisning i rytmikämnet har jag fastnat 
vid att försöka finna möjligheter till att integrera rytmikämnet då undervisningen sker mellan 
en lärare och en elev. Vilka för- och nackdelar finns då rytmikämnet integreras på enskilda 
lektioner respektive grupplektioner? Går det att använda övningar menade för grupp vid 
enskild undervisning? 
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PROBLEMFORMULERING 
 
När jag undervisar vuxna elever på saxofon integreras rytmikämnet som en hjälp till att få 
eleverna att lära, uppleva och förstå musik. Arbetet kan ske både med och utan saxofon. I 
arbetet används ofta den del av rytmikämnet som går ut på att först praktisera för att sedan 
förklara det vi gjort. Tillsammans med elever utforskas nya tillvägagångssätt för att nå målet. 
Med hjälp av olika rytmikövningar presenteras kunskapen på olika sätt så att eleven på egen 
hand kan skapa sig en bild av det kunskapsstoff som bearbetas. Då jag upplever att 
integrationen av rytmikämnet på enskilda lektioner hjälper eleverna framåt på ett bättre sätt än 
om de bara spelat saxofon har ett intresse växt fram för att utveckla kunnandet inom ämnet. 
För att få mer kunskap inom området kommer uppsatsens fokus vara att söka svar på vilka 
möjligheter verksamma lärare på musik- och kulturskolor i Sverige ser i att integrera 
rytmikämnet på enskilda lektioner. Tycker lärarna att det är positivt för elever eller är det fel 
forum att använda rytmiken i? 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en pedagogisk vinst, som gynnar elever, 
med att integrera rytmikämnet vid enskilda lektioner på musik- och kulturskolan. Med 
individuella lektioner menas att en elev och en lärare deltar i undervisningen. 
 
Uppsatsens frågeställningar är: 
 

1. Vilka möjligheter uppfattar instrumentallärare att det finns för integrering av 
rytmikämnet på enskilda instrumentallektioner? 

 
2. Vilka för- och nackdelar finns det med att integrera rytmikämnet på enskilda 

lektioner? 
 

3. Vilken påverkan uppfattar lärarna i studien att rytmikundervisning har på deras 
elever? 
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AVGRÄNSNINGAR 
 
Inom rytmikämnet ses gruppen som mycket viktig i undervisningen då eleverna kan lära av 
varandra (Holmberg 2003). Undervisning av detta slag finns på högskolenivå men även till 
viss del ute i Sveriges musik- och kulturskolor, folkhögskolor och grundskolor med fler. Det 
finns tidigare forskning inom rytmikämnet men inte gällande enskild undervisning. 
Rytmikstart (C-uppsats) av Johanna Levin (2011) behandlar rytmik som förberedande studier 
till instrumentallektioner och där rytmiken bland annat används som ett rekryteringsverktyg i 
dessa fall. Kristina Holmberg beskriver i sin D-uppsats, Instrumentalundervisning med rytmik 
som grund från 2003, ett sätt att kombinera instrumentalspel med rytmikämnet. Hennes 
uppsats är inriktad på instrumentrytmik i grupp. Eftersom att det redan finns forskning om 
rytmikämnet i grupp och som förberedelse till instrumentallektioner har jag valt att i denna 
uppsats avgränsa mig till hur rytmiken kan integreras på enskilda lektioner, inte 
gruppundervisning, utan då bara en lärare och en elev närvarar vid lektionen. 
 
DEFINITIONER 
 
I uppsatsen tas Blomsterspråket upp. Inom musikämnet används mycket metaforer och 
liknelser då olika tekniska svårigheter bearbetas. Ofta handlar det om vad som händer inne i 
kroppen och som inte är synligt. Det kan också användas då elever ska lära sig spela på ett 
visst sätt. Exempel på blomsterspråk kan vara att ”sjung som om du hade en het potatis i 
munnen”. 
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TEORETISK BAKGRUND 
 
I bakgrunden presenteras en grundläggande bild av rytmikämnet för att sedan behandla två 
pedagoger som har varit viktiga inom ämnet. Med hjälp av litteratur ges en bild av vad 
begreppet didaktik kan innebära och en kort presentation av hur begreppet kan uppfattas ur 
olika perspektiv. 
 
Rytmikpedagogik 
 
Rytmikpedagogiken har sin utgångspunkt i ett arbetssätt vilket är baserat på rörelser: ”Den 
fysiska upplevelsen genom kroppsrörelser står i centrum för allt lärande av musik” 
(Vernersson 2003, s. 4). Anledningen till att rytmikpedagogiken är baserad på rörelser är att 
eleverna ska få uppleva, lära och förstå musik på så många plan som möjligt, inte bara genom 
att använda sitt intellekt. Jaques-Dalcroze menade att hans elever var tekniskt duktiga på sina 
instrument men känslan för musiken fattades och därför ville han att de skulle få uppleva 
musiken med hjälp av kroppen (Thor 1993). Gerda von Bülow (1974) använder även 
rytmikpedagogik för att elever ska lära musik men också andra ämnen så som språk, 
begreppsuppfattning, personlighetsutveckling, rörelse, kroppens funktioner och dramatik.  
 
I rytmikmetoden, som Jaques-Dalcroze (1997) benämner den, ingår en holistisk människosyn, 
det vill säga att människan uppfattas som en helhet. Organism, intellekt och emotion är en 
helhet, vilket enligt von Bülow (1974) kräver en helhetspedagogik för att kunna utvecklas. 
Lärostoffet ska bearbetas med alla dessa delar av människan i en balanserad nivå för att hon 
ska utvecklas. Detta istället för att bearbeta musiken intellektuellt och med ett externt 
instrument. 
 

Kroppen blir på så sätt musikinstrumentet, med vilket man utan tekniska mellanled (notläsnings och 
spelteknikens hämningar) musicerar liksom med ett annat fullt giltigt instrument, därigenom 
upplever man en fördjupning av musiken, inte bara utifrån isolerade aspekter, utan som en helhet, 
vilket är förutsättningen för en verklig musikalisk upplevelse (von Bülow 1974, s. 34)   

 
Inom rytmikpedagogiken förespråkas arbete i grupp då eleverna lär sig i gemenskap med 
andra. Kristina Holmberg (2003) poängterar flertalet gånger att hennes undervisning i 
flöjtrytmik sker i grupp. Då hon gör en jämförelse mellan enskild undervisning och 
flöjtrytmik lyfter hon fram att flöjtrytmiken bygger på en social gemenskap genom 
gruppundervisning. Eleverna ska genom undervisningen i grupp lära sig att vara en del av en 
större helhet och att kunna anpassa sig till andra människor. Genom gruppundervisning får de 
också möjlighet att öva upp en ledarroll. Att anpassa sig handlar om att kunna ta emot intryck 
och att uttrycka något, vilket hela tiden finns med i rytmikpedagogiken. Eleverna tar emot 
intryck och förmedlar uttryck då de samarbetar i olika övningar. Den ena eleven uttrycker 
något som den andra eleven svarar på (von Bülow 1974).  
 
Rytmikpedagogiken utvecklas hela tiden och sprids främst genom muntlig tradition. En viktig 
del inom rytmikpedagogiken som förts vidare muntligt och som Wedin (2011) beskriver är 
modellen att arbeta med praktik före teoretisk förklaring. Ibland presenterar inte lärarna 
lektionens mål innan genomförandet. Tanken är då att eleverna själva praktiskt ska få utforska 
lektionens mål. Därefter reflekteras gemensamt idéer, tankar och upplevelser. Praktik föregår 
teori. 
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Rytmikmetoder  
 
Sedan 1890-talet då Jaques-Dalcroze började forma sin idé kring rytmikmetoden och efter att 
den i början av 1900-talet spreds genom hans egna kurser på konservatoriet i Genève har det 
utvecklats flertalet olika rytmikmetoder. Jaques-Dalcroze uppmanar sina egna elever att ta 
vara på grundidén kring rytmikmetoden för att sedan anpassa den till den klass de undervisar 
och vilken stämning som råder i klassen (Thor 1993). Detta är en process som ständigt pågår i 
och med att det hela tiden utbildas nya rytmiklärare både i Sverige, men även utomlands. 
 
I detta avsnitt behandlas den grundidé som Jaques-Dalcroze hade när han skapade och 
utvecklade sin rytmikmetod. Efter det presenteras en av de lärare, Gerda von Bülow, som 
under 1900-talet utvecklat rytmikpedagogiken utifrån den Jaques-Dalcroze (1997) beskriver 
men som anpassats till samhället och tiden. 
 
Dalcrozemetoden 
 
När Jaques-Dalcroze började utforma sin rytmikmetod i början på 1900-talet tog han avstamp 
i musikens historia. Med sig i tanken hade han antikens sätt att se på musiken och musiska 
väsen. Synsättet på musik innebar något mer än bara spel av melodier på instrument. I 
musikbegreppet fanns bland annat även poesi och dans inräknat. Det som Jaques-Dalcroze tog 
vara på i antikens synsätt var att konst är ett uttryck som är till för att varje människa ska bli 
enhetlig och total (Bertolotti 1995). Utifrån detta tankesätt skapade Jaques-Dalcroze ett nytt 
sätt att arbeta med musik, dans, rörelse och teater (Vernersson 2003). 
 
Marit Elfström Larsen (2006) beskriver hur Jaques-Dalcroze kom till Alger och där skulle 
dirigera en orkester som hade ovanligt svårt för att spela med gemensam rytm och bra 
tajming. För att öva orkestern började Jaques-Dalcroze göra olika övningar med orkestern. 
Bland annat dirigerade han med större rörelser för att det skulle bli enklare för musikerna att 
följa honom. När Jaques-Dalcroze undervisade som gehörslärare vid konservatoriet i Genève 
uppfattade han att eleverna i tidigare undervisning inte fick bekräfta sina gehörsupplevelser 
med ett instrument. Detta upplevde Jaques-Dalcroze som ett problem då han tyckte det var 
orimligt att begära av eleverna att de skulle skriva ner något som de inte själva fått uppleva, 
han såg ingen mening med att bara skriva ner det rätta svaret då eleverna inte lär sig musiken. 
Jaques-Dalcroze arbetade fram olika övningar som skulle skapa kopplingar mellan öronen, 
hjärnan och strupen för att hela människan skulle vara aktiv i gehörsinlärningen (Bertolotti 
1995).  
 
Jaques-Dalcroze rytmikmetod utgår ifrån fyra olika huvudområden. Dessa är rytmik, solfége, 
improvisation och plastik. Genom rytmiken ska eleverna lära sig att använda kroppens och 
hörselns sinne för rytm (Vernersson 2003). Wedin (2011)  beskriver att här görs övningar 
gällande puls, rytmer olika taktarter och polyrytmik. Vidare beskriver Vernersson (2003) 
Jaques-Dalcroze tanke om att det inte räcker med att få rytm beskrivet för sig för att uppnå 
förståelse utan att hjärnans analytiska och kreativa förmåga i samspel med kroppen skapar 
förståelse. 
 
Vernersson (2003) beskriver hur Jaques-Dalcroze använde sig av solfége och Solmisation i 
kombination.  
 

Solfége (franska), italienska solfeggio, sångövning avsedd att utveckla gehör och förmåga att träffa 
tonerna rätt. Sjungs övningar enbart på vokaler kallas de vokaliser (Bonniers Musiklexikon 2003, s. 
469). 
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Solfége är enligt Wedin (2011) ”gehörsövningar i melodik, tonalitet och harmonik” (Wedin 
2011, s. 12). Solmisation är enligt Bonniers Musiklexikon (2003) ett sätt att öva sång- och 
notläsning och här används beteckningarna Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. När eleverna sedan 
gjort erfarenheter inom rytmik och solfége följer arbete med improvisation. I Jaques-Dalcroze 
metod gjordes detta framförallt vid pianot. Tanken är att eleverna ska använda sig av de 
musikaliska idéer de fått genom arbetet med rytmik och solfége, när de spelar piano. Detta 
innefattar både harmonik, rytmik och melodi och dessutom tränas motorik och det taktila 
sinnet i improvisationsmomentet (Vernersson 2003).  
 
Bertolotti (1995) beskriver plastiken som en konstform. I rytmikdelen av metoden handlar det 
om att eleven får erfarenheter som sedan kan användas i plastikmomentet. ”Rörelsen ligger till 
grund för all konst” (Bertolotti 1995, s. 14) är ett uttryck som ligger till grund för plastiken. 
När eleverna genom rytmiken gjort tillräckligt många erfarenheter, får plastiken sin plats då 
de förvärvade erfarenheterna används som ett uttrycksmedel riktat mot en publik (Bertolotti 
1995).    
 
Gerda von Bülow och RMU 
 
von Bülow (1974) är mycket noga med att skriva fram sin ståndpunkt om att hon inte ser 
rytmik som en metod, likt Jaques-Dalcroze. Hon menar att rytmikämnet är ett arbetssätt som 
inte kan kallas för ”rytmikmetoden”. Istället benämner hon arbetssättet ”Rytmisk Musikalisk 
Uppfostran” - RMU med motivationen att om hon benämner det som rytmikmetod skulle hon 
gå miste om den pedagogiska målsättning som finns invävd i RMU. 
 
I RMU läggs tyngdpunkten på en växelverkan mellan intryck och uttryck och därtill delar hon 
in arbetssättet i tre huvudgrenar: 
 
- Den metodiska grenen 
- Den uppfostrande grenen 
- Den terapeutiska grenen 
 
 
I den metodiska grenen arbetas det med olika lärostoff, bland annat musik, språk, 
begreppsbildning, uppmärksamhet, koncentration, fantasi, koordination, rörelse och dramatik. 
Inom musiken arbetas det med allt från grundläggande inslag till mer avancerade. Exempel på 
detta kan vara tempokänsla, enkla rytmer och musikens olika former. Inom språket kan det 
handla om betoningar, ordförråd, rytm, ramsor med mera.  
 
I den uppfostrande grenen ska eleverna lära sig att medvetandegöra det de ser, hör och 
känner. De övas dessutom i att anpassa sig och vidareutveckla sin fantasi. Inom denna gren 
arbetar läraren sedan med de viktiga ingredienserna ”rum, tid, kraft och form”, föra- och 
följa- principen och rytmikens tre motton ”Visa vad du hör, Beledsaga det du ser och Visa 
vad du föreställer dig” (von Bülow 1974, s. 15). Dessa tre ingredienser genomsyrar arbetets 
tankesätt som sedan utmynnar i spontan rörelse enligt von Bülow. De tre mottona innebär att 
du reagerar på ett ljud eller musik vilket du ska visa med en spontan rörelse. För att befästa 
ljudet eller musiken i hjärnan upprepas rörelsen som någon annan sedan försöker förstå 
genom att spela till rörelsen. Efter detta skapar eleven något nytt med hjälp av rörelsen. När 
en elev arbetar på det här sättet ska den också ha rummet, tiden, kraften och formen i åtanke. 
Här handlar det om att anpassa rörelser till rummet och att känna tidsflödet i musiken. För att 
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tydliggöra känslan i musiken används olika mycket kraft i rörelserna. Eleverna tar också 
hänsyn till rummets form under arbetet men arbetar också med form då de skapar något nytt 
med hjälp av rörelser utifrån den musik som just lärts (von Bülow 1974). 
 
Inom RMU ses människan som en helhet där organism, intellekt, kropp, ande och själ är tätt 
sammankopplade. von Bülow (1974) menar att denna syn på människor är något som krävs 
för att de ska utvecklas. RMU kan enligt von Bülow användas inom andra områden än i 
musikundervisning. Arbetssättet kan t.ex. användas för att lära elever förstå innebörden av 
olika begreppspar, öka deras rumsuppfattning och hur saker i ett rum förhåller sig till 
varandra. Hon menar att elever genom RMU övar sin uppmärksamhet, koordination, fantasi, 
ordningssinne och samarbete. von Bülow (1974) beskriver även att RMU har ett terapeutiskt 
moment i arbetssättet:  
 

Att utvecklingen inte bara sker hos var och en för sig, utan i kraft av föra- och följa-principen i lika 
hög grad i samarbete med partner eller grupper förökar intensiteten och glädjen i utvecklingen.  
Det växer således fram en vakenhet både inom en själv och gentemot omgivningen, en finkänslig 
inställning till kontakt med partner och grupp, var och en löser uppgiften självständigt skapande och 
ändå som ett oumbärligt led i helheten. Därmed växer en koncentrerad uppmärksamhet fram, en 
samling omkring uppgiften, som sätter organismen och personen i aktivitet och ger individen 
känslan till ökad livsduglighet, med övertygelse om alla de många möjligheter, som för fram till det 
för alla så livsbefrämjande konstaterandet: dynamik - JAG KAN (von Bülow 1974, s. 32). 

 
I undervisning genom RMU får eleverna enligt von Bülow en fördjupad upplevelse av den 
musik de arbetar med. Detta motiverar hon med att kroppen är instrumentet, vilket gör att det 
inte finns några tekniska hinder i vägen för elevernas musicerande. Eleverna har inget externt 
instrument som de ska ha lärt sig hantera och behöver inte förhålla sig till noterad musik, utan 
tar in musiken via flera sinnen och bearbetar den på så sätt med hela kroppen. I arbetet 
används då framför allt det auditiva, det visuella och det taktila sinnet.  Med hjälp av dessa 
sinnen arbetar eleverna med perception, det vill säga att de tar emot intryck från sin 
omgivning vilka hjärnan tolkar för att sedan skapa förståelse för det upplevda (ibid). 
 
Didaktik 
 
I detta avsnitt beskrivs vad didaktikbegreppet innebär enligt tre olika författare. Didaktiken 
har sin plats i denna uppsats därför att didaktiskt tänkande finns invävt i rytmikpedagogiken. I 
analysen av denna uppsats kommer didaktiken relateras till den empiri som samlats in 
gällande rytmikpedagogik. 
 
Vad är didaktik? 
 
Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen (1998) beskriver hur didaktikbegreppet kan används 
på olika sätt inom olika områden. Till exempel beskriver de hur didaktik används av lärare 
som metodiska frågeställningar. De metodiska frågeställningarna ställs i relation till ett mål 
och målets innehåll. De didaktiska frågorna har i uppgift att ge svar på vilken metodik en 
lärare ska använda för att eleverna ska uppnå ett visst mål. Hanken och Johansen menar att de 
frågor som lärarstudenter får med sig redan då de planerar sin undervisning vid praktik är vad, 
hur och varför en elev ska lära sig något.  
 
Leif Östman (2000) förklarar didaktik på ett lite annorlunda sätt än Hanken och Johansen. 
Han ger ett perspektiv på didaktik som forskningsfält och försöker på det sättet belysa vad 
didaktik kan vara. Östman försöker tydliggöra didaktik som forskningsfält på följande vis:  
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I. Relationen mellan de val som görs och deras konsekvenser i termer av lärande och socialisation: 
lärande av begrepp och teorier respektive lärande av omvärldsuppfattningar, t.ex. syn på vetenskap 
och natur 
II. Vilka faktorer som styr valen och bevekelsegrunderna för dem 
III. Hur de studerandes bakgrund påverkar deras lärande och socialisation (Östman 2000, s. 66). 

 
Östman belyser att det finns många olika sorters didaktik. Han tar upp exempel som 
skoldidaktik och universitetsdidaktik. Östman förklarar att didaktikerna innefattar olika ramar 
som påverkar lärarens planering. Inom grundskolan måste en lärare förhålla sig till 
skolplikten då de planerar. Eleverna är inte alltid motiverade men ska trots detta utbildas till 
allmänbildade medborgare. Den största delen av ansvaret till att eleverna lär sig något ligger 
på läraren. På universitet som är en fri skolform är det tvärtom. Studenterna har själva valt att 
studera och är oftast motiverade till att läsa det valda ämnet och dessutom ligger det största 
ansvaret att lära hos studenten (Östman 2000). 
 
Östman (2000) målar upp en bild av vad didaktisk kompetens kan innebära. Jämfört med 
Hanken och Johansen tar Östman endast upp två didaktiska frågeställningar till hjälp i sin 
beskrivning. Den första är ”Hur skall vi göra?” (a.a, s. 69) och den andra är ”Vilka är våra 
alternativ?” (a.a, s. 70). Den första frågeställning använder sig läraren av då den befinner sig i 
en undervisningssituation och behöver ta omedelbara beslut. Beslutet bestäms utifrån vilket 
sammanhang läraren befinner sig i och frågan ”Hur ska vi göra?” besvaras genom aktivt 
handlande.  
 
För att kunna besvara fråga två om vilka didaktiska alternativ vi har, behöver läraren ha 
teoretiska kunskaper. En lärare som anses vara didaktiskt kompetent behöver enligt Östman 
(2000) mycket teoretisk kunskap inom sitt ämne men också kunskaper om det samhälle och 
den omvärld eleverna befinner sig i. En tredje ingrediens som Östman anser vara viktig är att 
läraren behöver mycket erfarenhet i att undervisa i det aktuella ämnet och om möten med 
elever och deras tidigare erfarenheter av det aktuella ämnet. 
 
Didaktisk design 
 
Anna- Lena Kempe och Tore West (2010) skriver i sin bok Design för lärande i musik om hur 
didaktik kan ses ur ett annat perspektiv. Författarna beskriver hur didaktik handlar om att 
kommunicera kunskap och kunskapsutbyte vid ett aktivt lärande. De beskriver hur det snäva 
sättet att redovisa kunskap genom skriven text kan upplevas som förlegad då textbegreppet 
har fått en annan innebörd genom det mediala samhälle vi lever i. Kunskap kan nu redovisas 
på en mängd olika sätt vilka läraren tolkar. Sättet att redovisa eller kommunicera sin kunskap 
påverkar hur den fortsätta lärandeprocessen ser ut. Kempe och West förklarar att design i den 
här meningen ska ses som ”den meningsskapande processen” (a. a., s. 82). Eleverna är aktiva 
vid meningsskapandet då de använder sig av sina tidigare erfarenheter för att förstå nya saker. 
Dessa erfarenheter påverkar i sin tur hur läraren planerar och förhåller sig till eleverna.  
 
Kempe och West (ibid) beskriver att valet av metod för lärande också påverkar innehållet och 
kan begränsa det eleverna lär sig. Författarna tar upp ett exempel då de pekar på att byta från 
noter till gehörsspel också förändrar innehållet som bearbetas under en lektion. Att byta 
metod påverkar enligt författarna vilka kunskaper eleverna kan utveckla, men är också 
beroende av hur läraren presenterar materialet eller uppgiften. En lärare har tillgång till en 
mängd olika sätt att presentera eller förklara en uppgift. Att förevisa genom att spela en given 
låt passar en del elever bättre än att läraren berättar utifrån en given notbild.  
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METOD 
 
Kvalitativ intervju 
 

En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och situerade 
aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som 
personer i kontrast till ”teknifierade” sätt att studera människolivet (Brinkmann & Kvale 2009, s. 
28). 

 
I denna uppsats används kvalitativ forskningsintervju som redskap för att samla empiri 
gällande uppsatsens syfte. Valet av metod beror på att det som ska undersökas är lärares 
uppfattning och syn på rytmikämnet. Det som är intressant är alltså lärares egen uppfattning 
om hur rytmikämnet kan integreras på enskilda lektioner, vilket är uppsatsens ena 
frågeställning (Brinkmann & Kvale 2009).  
 
När forskaren gör sin undersökning i form av intervjuer ska den ha i åtanke att människor 
påverkar varandra vid samtal. Vid en intervju kan forskaren t.ex. formulera sina intervjufrågor 
på ett sådant sätt att informanterna inte känner till vilka undersökningens huvudfrågor är. 
Däremot känner de till syftet med undersökningen. Detta skapar en slags maktposition hos 
forskaren som både kan vara till fördel och nackdel. Dessutom kan informanterna aktivt 
undanhålla information som de inte vill ska komma med i forskningsrapporten. De kan också 
försöka tillfredsställa forskaren genom att ge de svar de tror forskaren vill höra även om dessa 
inte är deras verkliga uppfattning om ett ämne eller fenomen (ibid). Det är viktigt att ha i 
åtanke både som forskare och läsare att detta kan påverka studiens resultat. 
 
För att stärka validiteten i uppsatsen har en så utförlig bild som möjligt eftersträvats då 
bakgrundskapitlet har författats. Bakgrundskapitlets tydlighet påverkar om det studerade 
ämnet upplevs sanningsenligt eller inte. För att lyckas ska forskaren försöka lyfta fram olika 
perspektiv på det ämne som undersökningen gäller. Detta kan göras genom att tydligt skriva 
fram vilka uppfattningar som är lika hos de som intervjuats och vad som skiljer dem åt (Patel 
& Davidsson 2003). 
 
Urval 
 
De lärare jag valt att intervjua ska ha gått kurser i rytmik på högskolenivå. Dessutom ska de 
vara instrumentallärare, vilka jobbar med rytmikämnet i någon utsträckning. För att få 
perspektiv på det studerade anser jag att minst tre intervjuer behövs och med tanke på 
studiens nivå, (C-uppsats), är det bra om undersökning inte blir för omfattande. För att hitta 
lärare till undersökningen ställde jag frågan om medverkan på ett rytmikforum på internet, 
utifrån de kriterier som satts upp för undersökningen. När jag fått förslag på lärare 
kontaktades dessa via mail eller telefon. Då lärarna visat intresse för studien bestämdes tid 
och plats för intervju. 
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Informanterna 
 
De informanter som valts för studien kommer från olika delar av Sverige. De har alla tagit del 
av informationen om att de kommer vara anonyma i undersökningen (Vetenskapsrådet 2012) 
och har därför tilldelats fiktiva namn. I uppsatsen kallas lärarna Klara, Ida och Stina. 
 
Klara 
 
Klara är lärare på en musikskola i Mellansverige där hon undervisar i blockflöjt, kultur i 
skolan, träblåslek och musiklek. Klara är utbildad på musikhögskola med blockflöjt som 
huvudinstrument. Hon läste kurserna ”Musik för barn” och ”Musik för förskola och 
lågstadiet” där rytmik fanns integrerat. Utöver det har hon haft fortbildning i rytmik inom sitt 
arbete. Klara berättar att kursen innehöll både rytmik, sång, dans och rörelse. 
 
Ida 
 
Ida är lärare på en musikskola i norra Sverige. Hennes tjänst på musikskolan består av 
undervisning i saxofon, piano, sång och spel och kompanjonledarskap där hon undervisar 
klass 2 och 3. Ida är utbildad på musikhögskola och gick en inriktning som då kallades 
rytmik- och ensemblelärare (RE). I huvudämnet rytmik har hon läst 50 högskolepoäng. 
Innehållet var varierat med pedagogik, metodik, praktik i förskola, grundskola och 
musikskola, musik- och rörelsekomposition, integrerade moment med dans, kropp och 
rörelse, rytmensemble, ensemblespel samt ensembleledning. 
 
Stina 
 
Stina är lärare på en kulturskola i mellansverige där hon undervisar i saxofon, musik med 
varierande innehåll för elever med funktionsnedsättning och hon undervisar blåsgrupper med 
ackompanjemang. Stina är utbildad på musikhögskola i saxofon och hade blockflöjt som 
specialinriktning. Hennes rytmiklärarutbildning var treårig och gjordes vid 
Dalcrozeseminariet. 
 
Genomförande 
 
Då rytmikämnet ofta lärs genom muntlig tradition och ett praktiskt görande kan det vara svårt 
att skapa sig en tydlig bild av ämnet genom att endast läsa tidigare forskning och litteratur. 
Att Jaques-Dalcroze (1997) ville att hans elever dessutom skulle utveckla den 
rytmikundervisning han lagt grunden för gör att varje lärare inom ämnet kan ha en egen bild 
av rytmikämnet. För att få en ökad kunskap inom ämnet har jag valt att samla in lärarnas egna 
bilder eller uppfattningar om hur de ser på ämnet och hur det kan integreras på enskilda 
lektioner med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. 
 
För att samla in information som motsvarar uppsatsen syfte och frågeställningar framställdes 
en intervjuguide (Bilaga 1). De olika teman som användes i guiden utgår från reflektioner 
kring möjliga svar på uppsatsens tre frågeställningar (Kvale 2009). För att intervjuerna skulle 
bli så avslappnade som möjligt var det viktigt att samtalet blev ostört och mitt förhållningssätt 
varmt och välkomnande. Med tanke på detta mötte jag informanterna på platser som de själva 
valt, deras arbetsplats eller i hemmet. För att samtalet skulle kännas mer naturligt ställde jag 
inte frågor i någon särskild ordning utan bestämde mig för att samtalet skulle styras av 
intervjuguidens olika teman (Bilaga 1). Varje tema inleddes med en inledande fråga som 
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uppstart. För att samtalet skulle föras framåt och för att inte gå miste om viktig information 
fanns ett antal stödfrågor under varje tema vilka kan relateras till undersökningens 
frågeställningar.  
 
Innan intervjuerna skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) ut till lärarna där det tydligt 
framgår att lärarna kommer att vara anonyma i undersökningen, enligt Patel och Davidssons 
(2003)  resonemang och Vetenskapsrådets riktlinjer (2012) gällande att värna om 
informanternas integritet. I brevet skrevs också fram att de när som helst har möjlighet att 
tacka nej till medverkan (Vetenskapsrådet 2012). Väl på plats fick lärarna frågan om de 
godkänner att intervjun spelas in med ljudupptagning, då endast för mitt eget minnes skull. 
Tydligt gavs information om att det endast är jag som har tillgång till det inspelade materialet. 
Efter lärarnas godkännande spelades intervjuerna in med en iPad 2. Intervjun med Ida skedde 
med hjälp av Skype och iPad 2 då avståndet mellan oss var för långt för att träffas. Ida valde 
själv att var i hemmet vid intervjun med anledningen av att nätverket på Idas arbetsplats inte 
var kompatibelt med Skype, Ida besöktes alltså inte i hemmet.  
 
Bearbetning av insamlad data 
 
När de inspelade intervjuerna transkriberades återgavs samtalen ordagrant och detta med 
anledning att inte gå miste om väsentlig information som kan vara värdefull för studiens 
validitet. Jag var också medveten om min egen påverkan på studiens resultat och att då 
transkriberingen skedde påbörjades en analys av det som sagts på ljudupptagningen. Att inte 
plocka bort pauser och att försöka återge det som sagts på ett så riktigt sätt som möjligt var ett 
av mina mål (Patel & Davidsson 2003). Efter transkriberingen lästes intervjuerna igenom och 
strukturerades. Jag färgkodade viktiga meningar och argument som motsvarade fördelar och 
nackdelar till att använda rytmik på enskilda lektioner. I övrigt markerades frågorna med fet 
stil för att underlätta orientering i materialet. I analysen var jag noga med att skilja på vad 
informanterna berättade gällande rytmik i klass och enskild undervisning då de saker som 
handlade om klassundervisning inte är relevant för uppsatsen. För att kontrollera att 
informanternas svar var relaterade till mitt fokus på enskilda lektioner gjorde jag flertalet 
genomläsningar av vilket svar som hörde till vilken fråga i intervjuguiden. Innan ett argument 
användes som en tråd att ta tag i kontrollerades också om det tydligt framgick om informanten 
syftade på klassundervisning eller enskild undervisning. 
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RESULTATPRESENTATION 
 
I det här kapitlet presenteras, i relation till uppsatsens forskningsfrågor, resultatet utifrån 
empirin som samlats in vid de kvalitativa forskningsintervjuerna.  Rubrikerna i kapitlet 
relateras till uppsatsens forskningsfrågor. För att kunna få svar på vilka möjligheter lärarna ser 
till att integrera rytmikämnet på enskilda lektioner fick de svara på frågan om vilken bild de 
hade av ämnet i allmänhet. 
 
Lärarnas bild av rytmikämnet 
 
De tre musiklärarna beskriver rytmikämnet på olika sätt men har med gemensamma nämnare. 
Klara som har minst utbildning inom rytmikämnet beskriver att det handlar om att röra sig 
mycket. Vidare förklarar hon att rytmikämnet kan användas som ett redskap för att lära sig 
noter: ”Jag tänker på det här med noter, att man får in det i kroppen genom att klappa, stampa, 
man rör sig”. Variation är en viktig del då eleverna ska få bearbeta materialet på olika sätt och 
ur olika perspektiv. Eleverna kan till exempel få ”forma notvärden med sina kroppar” eller 
rita. När Klara fortsätter berätta om rytmikämnet under intervjun kommer det upp flera 
moment som tydliggör hennes bild av ämnet. Övningar som kan ingå är till exempel 
pulsövningar, eleverna får i grupp forma noter med sina kroppar där någon utgör nothuvudet 
och några skaftet. Det sista hon nämner är att hon i slutet av grupplektioner brukar göra någon 
rytmiklek. 
 
Ida förklarar vid intervjun att rytmiken är hennes metod då hon undervisar. När hon får frågan 
om vad rytmik är för henne så svarar hon att: ”rytmikmetoden är det sättet jag använder för att 
lära barnen det de behöver”. Rytmikämnet handlar om att lära sig genom rörelser vilka kan 
delas in i olika övningar. Till detta lägger Ida till att inom rytmikutbildningen belyses vikten 
av att elever lär sig på olika sätt: ”Man lär både genom att se och lyssna och sedan att göra 
själv. Att man får med olika sinnen”. Med anledning av detta behöver läraren presentera ny 
kunskap på olika sätt eller ur olika perspektiv för eleverna. Ida beskriver också att hon fått 
med sig från rytmikundervisningen att göra först och förklara sen, är ett sätt att arbeta. Inom 
vissa områden som t.ex. improvisation är det inte alltid nödvändigt att sätta ord på det som 
görs: ”man behöver ju inte alltid tränga in allting i ord för då kan man förstöra själva 
upplevelsen för att man kanske inte har rätt ord för just den här upplevelsen och då ska 
upplevelsen få vara omotiverad”. Ida förklarar vidare att rytmikundervisningen sker i grupp 
och att hon använder rytmik mycket i sin klassundervisning. Exempel på användningsområde 
kan vara när eleverna ska lära sig taktarter, notvärden och ackord.  
 
Stinas definition av vad rytmikämnet är då läraren jobbar ”med hela kroppen, hela människan 
i alla moment som har med musik att göra”. I Stinas undervisning i rytmik är musiken själva 
målet, alltså ”rytmiken i sig var ju inte målet” utan är ett sätt att arbeta för att lära sig musik. 
Andra lärare kan t.ex. ha en dans som slutmål i arbetet med rytmik medan Stina ibland 
använder dans som ett moment i processen, men fokus ligger på ”att jobba med musikaliska 
element”. I rytmikämnet är processen genom arbetet lika viktig som en slutprodukt. 
Produkten kan till exempel vara någon slags musik. 
 
Inom rytmikämnet arbetar Stina mest med att lära ut olika musikaliska element, som hon 
benämner det. Hon beskriver hur hon arbetar ”från stort till litet”, det vill säga att ”hela 
kroppen” är med från början och sedan kan arbetet fokusera på olika stora delar. Stina 
beskriver att hon i arbetet använder sig av ”hela kroppen… rytminstrument… och ljud”. I 
rytmikundervisningen får eleverna ”med rum, tid, hörsel och syn” vid lärandet. 
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Vad är syftet med att använda rytmik enligt lärarna? 
 
Det huvudsakliga argumentet lärarna för fram är att ”barn lär på olika sätt”. Här kommer 
rytmikämnet in som metod då det inom rytmikämnet arbetas med flera sinnen och ”att det 
(stoffet) kommer från så många håll som möjligt”. Ett annat syfte som Klara lyfter fram är att 
rytmik är bra att använda sig av på mindre barn för ”dom inte orkar sitta still i 50 minuter utan 
de vill ju upp och röra på sig”. Istället för att bara spela sittandes på sin stol får eleverna 
arbeta vidare med musiken, med hjälp av rytmik. Klara beskriver också att eleverna blir glada 
och positiva då de får arbeta med rörelse. 
 
Användning av rytmik vid enskilda lektioner 
 

…man klappar rytmer om det är svårt att spela någonting och då kanske man sätter text till rytmen 
och klappar den. (Klara) 

 
Alla tre informanter använder sig av rytmikövningar på enskilda lektioner i någon 
utsträckning. De ger alla exempel på att när elever har svårt att läsa noterade rytmer kommer 
rytmikövningar väl till pass. Eleverna får då sätta pulsen i fötterna och klappa rytmen som 
står. Klara beskriver hur hon har varierat sig med att ibland låta eleven sätta text till rytmen. 
 
Ida beskriver att hon använder rytmik på de enskilda lektionerna i lite större utsträckning än 
vad Klara och Stina beskriver. Ida använder sig t.ex. av rytmik då hon introducerar notvärden 
för eleverna. De får t.ex. ”gå pulsen och klappa halvnoter och så byter vi.” Ida menar då att 
sätta pulsen i händerna och notvärdet i fötterna. Vidare förklarar Ida: ”jag använder rytmik 
mest i den delen där jag jobbar med rytmer och taktarter”. Ibland har hon också använt sig av 
taktering när eleverna ska lära sig taktarter. 
 
När jag ställer frågan till Stina om hon använder sig av rytmik på sina enskilda lektioner med 
eleverna svarar hon först spontant ”inte alls”, men efter att ha funderat lite kommer hon fram 
till något annat. Hon beskriver att hon inte använder sig av specifika övningar men att hon 
använder sig av ett ”synsättet… att hela människan är med” i undervisningen, som hon lärt sig 
på rytmikutbildningen. Då hon presenterar en ny låt för eleverna är det inte endast spel på 
instrument som gäller utan de får bearbeta musiken på olika sätt. Stina beskriver ”att man 
lyssnar, känner och sjunger med och sådär” innan låten spelas. 
 
Argument för att inte använda rytmik på enskilda lektioner 
 
De tre lärarna börjar efter ett tag då vi pratat om rytmik på enskilda lektioner uttrycka att de 
kan använda mer rytmik på lektionerna men att de av olika anledningar (tidspress och barnens 
val av instrument) har valt att göra det i olika utsträckning. De för fram sin åsikt om att det 
säkert går att använda sig mer av rytmik men radar också upp en del motargument.  
 
Tidspress 
 

När de har valt ett instrument så vill de liksom hålla på med det. (Stina) 
 
De tre informanterna menar att då de bara har tjugo minuter att arbeta med varje elev vid den 
enskilda lektionen är det för kort om tid för att över huvud taget hinna med att göra separata 
rytmikövningar, då instrumentet som eleverna är där för att lära sig, inte används. Stina 
beskriver dock att då hon har så kallade specialelever i 1,5 timma använder hon mycket 
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rytmik. Hon förklarar hur hon på lektionerna varvar rytmik med spel på olika instrument. 
Klara säger: ”Om man tänker mer på det så skulle man säkert göra det samtidigt som man för 
varje elev bara har 20 minuter. Vi hinner bara spela läxan och en ny”. 
 
Vad är vinsten med att använda rytmik på enskilda lektioner? 
 
Stina lyfter fram att läraren måste fråga sig ”vad vill man, vad är det man vinner” då rytmik 
integreras på enskilda lektioner. Hon menar att om en lärare planerar sina enskilda lektioner 
för en hel termin och håller fast vid rytmik som metod så kan det utgöra ett hinder för att möta 
varje elev där de befinner sig i stunden. Stina tycker att rytmik hellre ska ha en plats som en 
introduktion till instrumentalspel på kulturskolan. Om eleverna börjar med rytmik när de är 
små och dessutom (i rytmikundervisningen) ”provar man en massa olika instrument” så är 
den pedagogiska vinsten större. Likt det Stina tar upp beskriver Klara hur hon arbetar med 
både träblåslek och musiklek i sin tjänst där eleverna får prova på tvärflöjt och chalumeau 
(klarinettmunstycke med blockflöjtskropp). Detta är ett sätt för att rekrytera elever till att 
börja spela klarinett och tvärflöjt på enskilda lektioner. 
 
Gruppen som tillgång i motsats till att möta varje elev på bästa sätt 
 
Ida tar upp ett motargument där hon menar att gruppen är en tillgång i rytmikundervisningen 
då ”gruppen ses som en ensemble” där eleverna lär av varandra på olika sätt. Det momentet 
går läraren miste om då hen använder rytmik på enskilda lektioner. På enskilda lektioner ”å 
andra sidan kan man ägna sig åt bara den elevens behov och det är ju en fördel”, förklarar Ida. 
Att aktivt arbeta med de olika sinnena då en elev kan få se och lyssna innan hen spelar. 
 
Lärarnas sätt att undervisa 
 
Att anpassa undervisningen till varje elev 
 
Klara och Stina beskriver att de oftast använder sig av samma material till sina elever. De 
följer en bok, framför allt när eleverna är små och vid sidan av detta lägger de till övrigt 
material. Klara använder sig oftast av ”lösa stycken” till sina äldre elever och att hon ibland 
spelar på gehör med dem. Hon säger också att hon valt bort material där eleverna inte känner 
igen särskilt mycket av innehållet. Om ett, för eleverna, okänt material används i 
undervisningen behövs en CD-skiva som hjälp då de kan lyssna och härma. Stina förklarar att 
hon använder samma bok till alla nybörjarelever men att hon sedan anpassar arbetssättet 
utifrån varje elevs behov med det givna materialet som utgångspunkt. 
 

… man känner att man har jobbat för mycket med någonting. Då får man känna efter… nu är det 
nog, nu får vi ta en paus ifrån det här… (Ida) 

 
De tre lärarna beskriver hur de försöker känna in var eleverna befinner sig i sin utveckling och 
framför allt hur elevers dagsform är då de kliver in i lektionssalen. Lektionen anpassas på 
olika sätt utifrån elevens dagsform och önskemål i någon mån. Exempel på detta kan vara att 
elever inte hunnit öva på sin läxa då läraren istället väljer att spela något helt annat på 
lektionen. Ett annat exempel är att känna in då en elev har fått jobba för länge med ett stycke 
eller ett visst moment som gör att den börjat bli trött på detta. Då är det läge att gå vidare och 
börja med något nytt för att senare återkomma till föregående moment.  
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jag kanske inte kan ta det samma gång men gången efter så man har det inplanerat så det inte blir 
bara sådär, nu tar vi den… Men dom får var med och bestämma, det tycker jag. 

 
När det gäller elevers önskemål att spela olika låtar eller egna förslag på vad de vill lära sig, 
tillgodoses dessa på olika sätt. Om det inte är genomförbart att spela eller lära ut önskemålet 
vid tillfället då önskan framförs ber Klara om att få planera och återkomma med låt eller 
övning vid nästkommande lektion. När eleverna kommer med önskemål om olika låtar kan 
det vara svårt att spela. Ida beskriver hur hon då förenklar för att det ska bli spelbart för 
eleverna. Klara beskriver hur hon förenklar låtar med mycket synkoper för att notbilden 
annars blir för svår för eleverna att läsa. 
 
I kontrast till att ta vara på elevens egna önskemål känner lärarna även in när elever enligt 
dem har ”speciella problem” eller saker som behövs arbetas med. Stina beskriver att anpassa 
sig till båda dessa delar i undervisning på ett plan är automatiserad hos henne, det är ett 
förhållningssätt som genomsyrar undervisningen. 
 
När elever lär som bäst 
 

… när de är som mest mottagliga. Det är ju när de frågar själva. När de har problem och de 
frågar hur ska jag göra det här. Det tror jag är det ultimata sättet.(Ida) 

 
Tätt sammankopplat med att ta in elevens önskemål ligger lärarnas resonemang om när en 
elev lär sig som bäst. Ida förklarar att en elev är som mest mottaglig för kunskap då de 
kommer med egna önskemål på att de vill lära sig olika låtar, spelsätt på instrumentet eller 
ackordföljder till improvisation.  
 
Alla lärarna beskriver att de är inkännande i någon mån och Ida håller symboliskt upp ett 
finger och känner efter var vinden blåser medan Stina uttrycker det: ”att jag liksom har alla 
spröt ute...”. Detta hänger ihop med Idas argument om att eleven själv kommer med egna 
önskemål. Då eleverna själva önskar lära sig olika saker är de som mest motiverade och då 
gäller det att ta vara på det. 
 
Att inte använda didaktikens frågeställningar  
 
När lärarna får frågan om de använder sig av de didaktiska frågorna då de planerar enskilda 
lektioner ser svaren lite olika ut. Något som är gemensamt för alla tre är att de inte medvetet 
använder sig av de didaktiska frågorna då de planerar enskilda lektioner. 
 
Klara beskriver sitt upplägg av undervisningen och hur hon genom detta anpassar innehållet. 
”Det blir oftast att vi följer boken.” Böcker används som ett standardmaterial och utöver detta 
ger hon eleverna ”lösa stycken” som är passande för just deras nivå. Med de elever som är 
nybörjare har Klara använt sig av del två ur den bok som används vid träblåsleken. I övrigt 
använder hon sig av material eller böcker där eleverna kan lyssna på låtarna hemma och på så 
sätt få hjälp vid inlärningen. Det är ofta en bok med tillhörande CD som används. ”… då har 
dom skivan till och det låter lite roligare”, förklarar Klara. 
 
Ida funderar ett tag när frågan om hon använder de didaktiska frågorna kommer och efter en 
stunds eftertanke kommer hon fram till att ”jag borde ju göra det, det känner jag”, och syftar 
på då hon undervisar enskilda elever. Hon hänvisar till att de didaktiska frågorna har varit till 
god hjälp och en bra utgångspunkt då en lokal kursplan har upprättats till den 
klassundervisning hon bedriver tillsammans med andra kollegor. Då Ida får frågan om  då hon 
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anpassar undervisning så att eleverna arbetar med olika sinnen inte kan vävas samman med de 
didaktiska frågeställningarna svarar hon: 
  

Ja, de gör dom ju. Jag har inte tänkt på det sättet tror jag. Allting är mycket tydligare i grupp där 
man känner att man behöver få koll…(Ida) 

 
Stina menar att genom att anpassa undervisningen i stunden på varje enskild lektion får hon 
med de didaktiska frågorna i sitt arbete. Stina gör alltså ingen långtidsplanering med ett mål 
att sträva mot utan anpassar undervisning utifrån vad eleven behöver i stunden. Hon utvecklar 
resonemanget och fortsätter med att hon också anpassar undervisning nästan omedvetet då 
eleven kommer med ny ”input” vid lektionerna. Detta motiverar hon med sin långa 
yrkeserfarenhet på 30 år och beprövade metoder, vilket innebär att hon har ett arbets- eller 
förhållningssätt till elevernas lärande, som är inarbetat. Då Stina sagt att de didaktiska 
frågorna kommer med per automatik och att hon anpassar undervisningen nästan omedvetet, 
tvekar hon och tänker. Efter några sekunder säger hon att ”det är jätteviktigt att tänka igenom 
och det är jätteviktigt speciellt som nyutexaminerad tror jag, men det är viktigt att få det 
perspektivet också att det faktiskt ändrar sig från individ till individ”. Stina lägger sedan till 
att en lärare som fastnar i en metod eller sitt sätt att undervisa kan upplevas som tråkig och 
stel, vilket också kan göra att eleverna blir omotiverade till att spela och därför slutar. 
 
Rytmikens påverkan på eleverna 
 
Kopplat till den tredje frågeställning i undersökningen, vilken påverkan uppfattar lärarna i 
studien att rytmikundervisning har på deras elever, lyfter lärarna fram väsentliga svar genom 
att resonera kring lärande. Det första som alla tre tar upp när de svarar på frågan är att elever 
lär sig på olika sätt med hjälp av olika sinnen. Genom att använda rytmikpedagogik på 
enskilda lektioner kan undervisningen anpassas till elevers olika sätt att lära. 
 

Det låter som att dom kan och förstår både intellektuellt när man pratar och när dom spelar men sen 
kan det visa sig att dom inte har en aning... nåt sätter sig men vad som sätter sig och hur det sätter 
sig, om det verkligen, det sätter sig väl inte i, fingrar, kropp och huvud och alla ställen samtidigt... 
Det är väl när det väl gör de som man har kunskapen ordentligt... (Stina) 

 
Stina svarar på frågan om när kunskapen sätter sig hos eleven. Det händer ibland att hon tror 
att en elev kan något som de arbetat mycket med, men sen när det kommer en vikarie eller 
praktikant och frågar om samma sak på ett annat sätt än Stina, vet eleven inte vad den pratar 
om. Hon resonerar vidare att kunskapen inte har behandlats på tillräckligt många olika sätt för 
att den ska ha blivit befäst i hela människan. 
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RESULTATANALYS 
 
I det här kapitlet lyfts teman fram vilka är hämtade i resultatpresentationen. Dessa teman 
kopplas samman med uppsatsens syfte, frågeställningar och med litteraturen i 
bakgrundskapitlet. De lärare som intervjuats har, även då alla inte varit helt överens om att 
rytmikämnet har sin rätta plats på enskilda lektioner vid vårt möte börjat reflektera över hur 
elever lär och hur aktiv planering till enskilda lektioner kan vara en viktig del i det dagliga 
arbetet. I slutet av kapitlet presenteras de svar som framkommit på studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
Att arbeta med rytmer, taktarter och notvärden 
 
Att lära rytmer, taktarter och notvärden med hjälp av text, klapp och gång ses av lärarna som 
att de använder rytmik i sin enskilda undervisning. Att lära rytmer på detta sätt används 
endast då eleven inte kan läsa den noterade rytmen och samtidigt spela den. I relation till 
rytmikpedagogiken, (jmf. Jaques-Dalcrozemetoden och von Bülows RMU) är dessa delar 
bara en liten del av rytmikämnet. Att klappa rytmer och att gå pulsen och klappa rytmer 
innebär precis som Vernersson (2003) beskriver att arbeta med kroppsrörelser. Ida beskriver 
också hur eleverna får gå pulsen och klappa olika notvärden i händerna för att sedan byta. 
Detta moment innefattar koordinationsövning som von Bülow (1974) skriver om. Då 
rytmikpedagogik innefattar att arbeta med en holistisk människosyn, att arbeta med uttryck 
och intryck (ibid), att uppleva musik (Thor 1993) så innebär inte de övningar lärarna 
beskriver att arbeta med rytmikpedagogik. Enligt författarna bör alla dessa delar finnas med 
för arbetet ska bli rytmikpedagogiskt. Lärarna utgår i sitt arbete från ett fokus på intellektuellt 
arbete då eleverna läser en rytm som ska spelas på ett instrument. Rytmikpedagogiken arbetar 
efter idén som Wedin (2011) beskriver det att praktik föregår teori. För att göra detta bör 
rytmen bearbetas praktiskt på olika sätt innan den förklaras med hjälp av en notbild.  
 
Bearbeta kunskapsstoff på olika sätt 
 
Även om lärarna inte arbetar rytmikpedagogiskt så berör de i sitt arbete delar av 
rytmikmetoder som beskrivs i bakgrundskapitlet. Då eleverna får bearbeta svåra rytmer 
genom att klappa rytmen och sätta text till använder de som sagt kroppsrörelser som är ett 
fundamentalt inslag i rytmikpedagogik (Vernersson 2003) men också det taktila och auditiva 
sinnet som von Bülow (1974) tar upp. Eleven får då uppleva musiken (Thor 1993) på ett nytt 
sätt än att bara läsa noter, och lär därigenom.  
 
Jag tolkar det som att lärarna menar att genom att aktivt tänka på att arbeta med olika sinnen 
fastslås inte en metod för att lära en elev något. Eleven får istället möta kunskapen på många 
olika sätt och får därför flera perspektiv av det stoff som ska läras in. Detta kan relateras till 
didaktikens hur- fråga, hur ska eleverna lära sig det kunskapsstoff som presenteras för dem 
(Hanken & Johansen 1998)? Lärarnas undervisningssätt ger därför en fördjupad förståelse av 
det material som bearbetas i undervisningen. 
 
Att bearbeta kunskapsstoff på olika sätt kopplas samman med didaktiken 
 
Lärarna svarar att de inte använder de didaktiska frågorna hur, var och varför (Hanken & 
Johansen 1998) med syftet att långtidsplanera. Däremot lyfter de alla fram att de försöker 
anpassa undervisningen utifrån varje elev beroende på var eleven befinner sig och på så sätt 
arbeta med didaktik. Detta kan tolkas som att lärarna anpassar undervisningen genom att på 
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lektionen, i nuet, kommunicera med eleven utifrån vad som händer på lektionen. Läraren och 
eleven påverkar varandra och responderar på varandras handlingar för att lärandeprocessen 
ska fortskrida (Kempe & West 2010). Eleven använder enligt Kempe och West sina tidigare 
erfarenheter för att skapa mening i nytt kunskapsstoff. När sedan läraren ser hur eleven tagit 
till sig det nya stoffet planerar den eller ger eleven respons i nuet utifrån detta. Dessa två 
aspekter av didaktiken ger två olika perspektiv. Har långtidsplanering bara sin plats i grund- 
och gymnasieskolan eller går det implementera långtidsplanering även i musik och 
kulturskolan? Är Kempe och Wests sätt att se på didaktiken rimligare att använda på musik- 
och kulturskolor än att använda de didaktiska frågeställningarna?  
 
Att inte långtidsplanera  
 
Stina motiverar att inte långtidsplanera (terminsplanera) med att det kan utgöra ett problem 
om läraren står fast vid sin planering. Lärare som gör detta kan upplevas som tråkig och stel 
och kan leda till att eleven slutar på kulturskolan. Hanken och Johansen (1998) beskriver hur 
de didaktiska frågorna ska hjälpa läraren med att få en elev att klara av uppsatta mål. Då 
lärarna som intervjuats inte långtidsplanerar är det viktigt att ställa sig frågan om vilka mål 
lärarna har med sina elever, är målet att eleverna ska utvecklas i största allmänhet?  
 
Stina lyfter fram ännu ett argument för att inte långtidsplanera. Hon beskriver att hon får med 
de didaktiska frågorna automatiskt då hon anpassar undervisningen till eleven i stunden när 
hen kommer med ny ”input”. Som beskrevs ovan kan detta liknas vid den kommunikation och 
påverkan mellan lärare och elev som Kempe och West (2010) skriver om. Frågan är hur 
mycket ansvar en lärare har att planera för enskilda lektioner på musik- och kulturskola. 
Dessa skolor är en frivilliga skolformer likt universitetsstudier som Östman (2000) lyfter fram 
som en faktor, vilken påverkar lärarens planering. Han menar att det största ansvaret för 
studierna ligger hos eleven. Hur mycket ansvar ska läggas på en elev som tar lektioner på 
musik- eller kulturskola?  
 
Praktik före teori  
 
Ida beskriver hur hon på rytmikutbildningen fått lära sig att praktik föregår teori, alltså att 
först göra och sedan förklara det som gjorts (jmf. Wedin 2011). Ida framhäver dock att den 
teoretiska förklaringen inte alltid har sin rätta plats: ”Man behöver ju inte alltid tränga in 
allting i ord för då kan man förstöra själva upplevelsen för att man kanske inte har rätt ord för 
just den här upplevelsen och då ska upplevelsen få vara omotiverad”, förklarar hon då hon tar 
improvisation på instrument som exempel. Hanken och Johansen (1998) tar upp frågan om 
varför en elev ska lära sig en viss sak. Jaques-Dalcroze tyckte att hans elever saknade något 
då de var tekniskt duktiga men att känslan och uttrycket i musiken saknades (Thor 1993). 
Som svar på frågan ”varför” eleverna ska lära sig något (Hanken & Johansen 1998) ville 
Jaques-Dalcroze att eleverna, genom rörelse, skulle få uppleva musik för att få mer känsla och 
uttryck (Thor 1993). Att uppleva musiken genom att praktisera och sedan få den teoretiska 
förklaringen gör att kunskapen presenteras på två olika sätt med hjälp av flera sinnen (von 
Bülow 1974). Enligt författarna behövs både upplevelse och förklaring för att få en ökad 
förståelse kring det kunskapsstoff som bearbetas. Att inte få en förklaring då en improvisation 
på ett instrument skett kan detta innebära att en elev inte förstår kunskapsstoffet fullt ut. Att 
läraren inte för tillfället har rätt ord för att förklara så att eleven förstår det som gjorts kan 
bero på lärarens yrkeserfarenhet (Östman 2000). Läraren behöver enligt Östman mycket 
erfarenhet kring det ämne som undervisas, i detta fall improvisation, och hur eleverna ser på 
ämnet och hur de uppfattar detta. Nackdelen med att inte förklara det eleven praktiserat kan 
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eleven fortfarande ha en god upplevelse vilket gör att den vill fortsätta med improvisation. Att 
däremot inte förklara kan göra att eleven inte förstår kunskapsstoffet tillräckligt bra för att 
göra samma sak igen. Om eleven på detta sätt inte vet hur hen spelade för att uppnå den goda 
musikupplevelsen kan detta leda till att det blir svårt att hitta tillbaka till ett likvärdigt 
musicerande och kan förhindra att eleven utvecklas. Om läraren inte har tillräckligt med 
erfarenhet för att sätta ord på det kunskapsstoff som bearbetas kan lärare och elev hjälpa 
varandra genom att kommunicera med varandra enligt vad Kempe och West (2010) lyfter 
fram. Läraren och eleven utbyter idéer med varandra som påverkar hur de reagerar i samspel 
med varandra. Tillsammans på detta sätt kan de komma fram till en förklaring utifrån elevens 
tidigare erfarenheter, vilket gör att eleven förstår det som praktiserats. 
 
Stina målar upp en motsägelsefull bild  
 
von Bülow (1974) beskriver att RMU är ett arbetssätt där människan ses som en helhet och 
där läraren arbetar med flera sinnen samt delar in arbetet i olika övningar. Wedin (2011) tar 
upp i enlighet med den muntliga traditionen att i rytmikpedagogik arbetar läraren med praktik 
innan en teoretisk förklaring ges. Stina beskriver, precis som von Bülow (1974) och Wedin 
(2011) lyfter fram, att hon arbetar med att presentera kunskapsstoff på olika sätt och hur 
eleverna får praktisera innan de läser noter (teori). Stina benämner sitt sätt att arbeta som 
förhållningssätt istället för att säga att hon använder sig av rytmikpedagogik eller att arbeta 
med vissa delar av rytmikpedagogik. Hon lyfter också fram att hon inte arbetar särskilt 
mycket med rytmikövningar. Enligt von Bülow (1974) arbetar Stina med olika sinnen då hon 
presenterar en låt på olika sätt. Att lyssna och sjunga kan härledas till Wedins (2011) 
beskrivning av praktik som sedan förklaras med hjälp av spel efter noter (teori). Att arbeta på 
det här sättet är rytmikpedagogiskt men Stina benämner det inte så. 
 
Lärarnas känsla av tidspress gör att de väljer bort rytmiken 
 
Då Stina enligt von Bülow (1974) och Wedins (2011) sätt att beskriva rytmikpedagogik 
använder en del av pedagogiken blir lärarnas resonemang om varför de inte vill använda mer 
rytmik på enskilda lektioner motsägelsefullt. Lärarna syftar för det mesta på konkreta 
övningar som innefattar rörelse då de säger att de använder rytmik på enskilda lektioner, inte 
på rytmikpedagogiska delar. Detta kan vara en förklaring till varför de anger tidspress som 
argument för att inte integrera rytmik mer på enskilda lektioner. Då lärarna tänker att elevens 
instrument inte används i arbetet med rytmik, utan att kroppsrörelser (Vernersson 2003) ses 
som det fundamentala i arbetet anser lärarna att tiden inte räcker till för att lägga instrumentet 
åt sidan. Det stämmer till viss del överens med von Bülow (1974) och Vernerssons (2003) 
beskrivning av att arbetet sker genom rörelse för att eleverna ska få uppleva musiken, men det 
behöver inte utesluta att instrumentet finns med då övningarna görs. Här handlar det mer om 
det Kempe och West (2010) beskriver, att anpassa undervisningen till den elev som ska lära. 
Genom detta ges läraren möjlighet att prova olika idéer, till exempel att använda instrumentet 
integrerat med rytmikämnet, för att få respons av eleven för att sedan arbeta vidare.  
 
Stina ifrågasätter rytmikens plats 
 
Holmberg (2003) och von Bülow (1974) beskriver hur rytmikpedagogik bland annat handlar 
om intryck och uttryck. Genom detta arbetssätt ska eleverna samarbeta och ge och ta, lära av 
varandra. Att arbeta i grupp skapar också en social gemenskap, enligt Holmberg (2003). Stina 
ställer den didaktiska frågan varför (Hanken & Johansen 1998) rytmik ska integreras på 
enskilda lektioner. Hon menar att det kan bygga upp hinder för att anpassa undervisningen till 
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eleven. Istället föreslår hon hur rytmiken ska ha sin plats som förberedande undervisning till 
enskilda lektioner på ett instrument. Stina säger också att detta är ett bra sätt att låta eleverna 
prova olika instrument innan de väljer. Klara beskriver i sin musiklek och träblåslek hur de 
försöker rekrytera fler elever till att spela flöjt och klarinett. Detta sker genom 
gruppundervisning. Holmberg (2003) hävdar att undervisning i grupp skapar social 
gemenskap mellan eleverna. Är syftet med rytmik att skapa gemenskap mellan elever vilket i 
sin tur gör att de fortsätter spela instrument på musik- och kulturskolan? Är syftet med rytmik 
att rekrytera elever till att börja spela opopulära instrument som flöjt och klarinett? 
 
Gruppundervisning och enskild undervisning 
 
Holmberg (2003) förespråkar att elever lär sig samarbeta och lär av varandra i 
gruppundervisning. von Bülow (1974) beskriver att eleverna i samarbetet lär av varandra 
genom att ta emot intryck från varandra och å andra sidan uttrycker något som den andra tar 
emot. Eleverna lär sig genom ett givande och tagande i kommunikation med varandra. 
Holmberg (2003) lyfter fram att gruppundervisning i jämförelse med enskild undervisning 
skapar en social gemenskap och att det är genom gemenskapen eleverna utvecklas med hjälp 
av varandra. Ida förmedlar likt Holmberg (2003) och von Bülow (1974) att då hon använder 
rytmik på enskilda lektioner går hon miste om att eleverna utvecklas med hjälp av varandra. 
Ida ser gruppen som en ensemble vilken lär i gemenskap.  Kempe och West (2010) lyfter 
genom sitt begrepp didaktisk design fram en annan syn på kommunikation och samarbete. De 
menar att på enskilda lektioner kommunicerar läraren och eleven med varandra och påverkar 
varandras handlingar. Läraren provar en metod som eleven handlar utefter. Beroende på 
elevens erfarenheter får läraren olika respons av den elev som undervisas och på så sätt 
anpassar läraren sin planering och undervisning. Likt det intryck och uttryck som von Bülows 
(1974) RMU innefattar gällande elever beskriver Kempe och West (2010) intryck och uttryck 
mellan lärare och elev. De kommunicerar, samspelar och ingår i en social gemenskap. 
 
Människan som helhet 
  

... nåt sätter sig men vad som sätter sig och hur det sätter sig, om det verkligen, det sätter sig väl inte 
i, fingrar, kropp och huvud och alla ställen samtidigt... Det är väl när det väl gör de som man har 
kunskapen ordentligt...(Stina) 

 
Bertolotti (1995) beskriver att de övningarna som Jaques-Dalcroze utformade skulle skapa 
kopplingar mellan öronen, hjärnan, och strupen för att hela människan skulle vara aktiv. 
Dessutom skriver Bertolotti fram att Jaques-Dalcroze tog vara på antikens synsätt att konst är 
ett uttryck vilket har syftet att göra varje människa enhetlig och total. Von Bülow (1974) 
beskriver att hon i undervisningen har en holistisk människosyn, det vill säga att människans 
organism, intellekt och emotion är en helhet. Författarna och informanten lyfter fram vikten 
av att se människan som en helhet. När de sedan ska beskriva vad det innebär har de svårt att 
göra det utan att använda sig av en uppdelning. Alla vill de sträva mot en hel människa men 
gör tydligt en uppdelning av densamma samtidigt som det vill ta avstånd ifrån fenomenet. Är 
det språket som gör det svårt att uttrycka att de vill se människan som en helhet? 
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Slutsats 
 
Vilka möjligheter uppfattar instrumentallärare att det finns för integrering av 
rytmikämnet på enskilda instrumentallektioner? 
 
Lärarna har uppfattningen att det går att integrera rytmikämnet på enskilda lektioner vid 
musik- och kulturskola. De möjligheter som lärarna uppfattar är att eleverna kan lära sig 
musikaliska element med hjälp av rytmikämnet. Exempel som tas upp är att eleverna får lära 
sig taktarter, svårlästa noterade rytmer, notvärden och ackord genom rörelse. Lärarna 
uppfattar också att det finns möjligheter till att aktivera hela människan och att arbeta med 
olika sinnen då eleverna ska lära sig nytt kunskapsstoff.  
 
Vilka för- och nackdelar finns det med att integrera rytmikämnet på enskilda lektioner? 
 
Lärarna menar att integrering av rytmikämnet på enskilda lektioner är positivt då eleverna får 
möjlighet att arbeta med kunskapsstoff på olika sätt eller ur olika perspektiv. Detta gör att 
eleven får en fördjupad kunskap av det som bearbetas. De lyfter fram att det som kan vara en 
nackdel med att integrera rytmikämnet på enskilda lektioner är att lärarna redan känner sig 
stressade då de har lektioner som är tjugo minuter långa. Om de ska integrera rytmikämnet på 
lektionen finns risken att de känner sig ännu mer stressade. 
 
Vilken påverkan uppfattar lärarna att rytmikundervisning har på deras elever? 
 
Till skillnad från den traditionella undervisningen där eleven bara spelar på sitt instrument 
och läser noter hjälper rytmikämnet eleven att tillägna sig kunskapen på ett djupare plan. 
Genom att kunskapsstoffet presenteras på olika sätt ökar möjligheterna för eleven att förstå 
musiken som bearbetas. Att arbeta med olika sinnen gör att eleven också förstår 
kunskapsstoffet på flera olika sätt. Detta gör att kunskapen ”rotar” sig bättre hos eleven än om 
den bara hade presenterats på ett sätt. Lärarna ger exempel på att när en elev inte kan spela en 
noterad rytm bearbetar de den genom att klappa och att sätta text till rytmen. Rytmen 
presenteras ur olika perspektiv vilket ger en fördjupad kunskap hos eleven. Stina lyfter fram 
att genom rytmikens sätt att arbeta med hela människan gör att kunskapen sätter sig bättre hos 
eleven än om bara en del av människan arbetar. Det är först när kunskapen satt sig hos hela 
människan som den blir total. 
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DISKUSSION 
 
I följande kapitel diskuteras de frågeställningar och teman som presenteras i resultatanalysen. 
Frågor och teman relateras till skola, samhälle och lärande. I slutet av kapitlet ges förslag på 
vidare forskning utifrån lärarnas svar på uppsatsens frågeställningar, uppsatsen resultatanalys 
och diskussion. 
 
Planering av enskilda lektioner på kulturskolan 
 
När lärarna får frågan om de använder sig av de didaktiska frågorna vid planering till enskilda 
lektioner svarar de nej. De svarar också att de inte långtidsplanerar termin för termin eller på 
ett liknande sätt. Istället lyfter de fram att de bemöter eleverna och anpassar undervisningen 
utifrån vad som händer vid varje enskild lektion. Vad är då anledningen till att lärarna inte 
långtidsplanerar? Kan det vara så att musik- och kulturskolelärare inte har några särskilda mål 
med sina elever mer än att de ska utvecklas, fortsätta musicera och ha roligt. Vad beror detta 
på? Är det likt det Östman (2000) tar upp att lärare inom frivilliga skolformer inte ska ta lika 
mycket ansvar då de är just frivilliga. Är det upp till eleven vad som görs på lektionerna? En 
problematik kan vara att lärare använder musik- och träblåslek till att rekrytera elever till 
opopulära instrument. Till dessa instrument är det inga elever som står i kö och därför värnar 
lärarna om varje elev för att behålla sitt jobb. Detta kan ligga till grund för att det ställs små 
krav på eleven och att läraren istället ser till att den enskilda lektionen blir rolig för eleven, 
vilket i sin tur gör att hen fortsätter att spela. Läraren bör ställa sig frågan hur en lektion kan 
bli både rolig och utvecklande på samma gång. Dessa två komponenter hänger ihop, om en 
lektion är rolig så ger det större möjlighet till utveckling hos eleven. För att lyckas med detta 
behöver läraren hitta nya vägar och metoder för att eleverna ska lära och utvecklas. Att öppna 
upp ögonen för nya möjligheter till undervisningssätt kan vara ett steg i rätt riktning. I hur 
många år har enskilda instrumentallektioner bestått av att eleven spelar på sitt instrument 
läsandes i en bok? Kan detta hänga ihop med att elever inte känner sig tillräckligt stimulerade 
till att öva hemma och att lärare känner sig som en CD-spelare med hack i skivan. Det är dags 
att hitta nya vägar för lärande av instrument på musik- och kulturskolan. 
 
Att vidga synen på lärande 
 
Lärare använder eller kan tänka sig att använda rytmikinslag för att rekrytera elever till att 
spela opopulära instrument. Den undervisning som bedrivs är gruppundervisning och skapar 
säkerligen gemenskap mellan de elever som deltar. Frågan är om att skapa gemenskap, öva 
elever i social träning och att rekrytera elever till opopulära instrument är de viktigaste syftena 
med rytmikämnet? Holmberg (2003) och von Bülow (1974) lyfter fram elevernas samarbete 
som en viktig del i rytmikpedagogiken. Dessa aspekter av rytmikämnet är något som kan tas 
med även till enskilda lektioner på musik- och kulturskolan då eleven och läraren arbetar med 
intryck och uttryck. Läraren bör ha som mål att möta elever på deras nivå och på så sätt hjälpa 
eleven framåt i utvecklingen. Kempe och Wests (2010) sätt att se på didaktik handlar just om 
att läraren och eleven ska kommunicera och att läraren ska anpassa sig utifrån elevens 
erfarenheter och respons. Detta betyder inte att läraren behöver stå fast vid någon metod eller 
att den behöver vara helt säker på sin sak i varje moment. Lärare och elev bör samarbeta och 
utforska nya möjligheter tillsammans och på så sätt lär sig båda parter av varandra. Här finns 
även utrymme för läraren att prova att integrera fler delar av rytmikämnet i undervisningen 
för att få respons från eleven. Som lärare måste man våga satsa och kasta sig ut för stupet. Det 
kan vara så att efter avslutad utbildning på högskola är det lätt att fastna i de metoder som 
man tillägnat sig som student. En viktig del i en lärares arbete är att ha i åtanke att aldrig 
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fastna i sina undervisningsmetoder. För att undervisningen ska bli bra krävs att läraren hela 
tiden utvärderar sig själv för att bli bättre på att undervisa. Dessutom bör en lärare hålla sig 
uppdaterad gällande utbildning och nya metoder och tekniker som växer fram. Att fortbildas 
är ett måste som lärare och det är efter avslutad högskoleutbildning viktigt att inse att steget 
från student till lärare innebär att man inte bara blir andras lärare, utan även sin egen. Läraren 
måste våga ta steget mot nya världar och prova nya idéer. Här behövs en nyfikenhet som 
genererar nya sätt att se på undervisning, ett genuint intresse för att utveckla sig själv som 
lärare och person.   

Fokus på enskild undervisning i relation till dagens samhälle 
 
Uppsatsens fokus läggs vid att integrera rytmikpedagogik på enskilda lektioner. Många 
rytmiklärare förespråkar ofta gruppundervisning som ett argument för att elever ska lära av 
varandra genom uttryck och intryck och dessutom skapa social gemenskap (Holmberg 2003). 
Kan det vara så att det handlar om hur vi ser på definitionen av grupp då vi förespråkar 
gruppundervisning gällande rytmikpedagogik? Är det fokus på att eleverna ska lära sig 
samarbeta med varandra och leva tillsammans i en god gemenskap som sätts i fokus? Det är 
då viktigt att fråga sig vilken roll läraren får i undervisningen. Är läraren en person som står 
helt utanför gruppen och bara finns till för att guida eleverna på rätt väg mot gemenskap?  Om 
läraren ses som delaktig i samarbetet och i gruppen, räcker det då inte med att en grupp består 
av en lärare och en elev som på en enskild lektion och att dessa övar intryck och uttryck 
tillsammans? Kempe och West (2010) belyser hur viktig kommunikationen är mellan lärare 
och elev och att de hela tiden påverkar varandra. Beroende på hur de responderar varandra 
väljs metoder och strategier för att en elev ska fortsätta utvecklas. Då läraren provar nya 
metoder och sätt att anpassa sig till eleven lär sig även läraren nya saker i gemenskap och 
samarbete med eleven. Här ges läraren möjlighet att kasta sig ut för stupet och prova nya sätt 
att anpassa undervisningen till sina elever. Eleven responderar och utvärderar lärarens arbete 
genom att prova och kommunicera utifrån sina erfarenheter.  Istället för att en lärare fastnar i 
sin metod, likt det Stina beskriver, kan läraren utforska och förnya sig för att minska risken att 
upplevas som tråkig och stel. Exempel på idéer kan just vara att integrera rytmikpedagogik då 
arbete sker med kroppsrörelser, både med och utan instrument. 
 
På musik- och kulturskolorna styrs lärarna inte av kunskapskrav (kursplaner) som eleven ska 
uppnå men undervisningen ska ändå anpassas till varje individ. Att jag förespråkar att 
rytmikämnet även borde få en plats på enskild undervisning betyder inte att jag har den 
åsikten att gruppundervisning på något sätt är negativt. Båda undervisningsformerna bör få 
sin plats i dagens skolor. Att ha gruppundervisning i rytmikämnet menar jag är något positivt 
då det på ett sätt lär eleverna att samarbeta och leva tillsammans som kollektiv. Frågan är bara 
vilka kollektivet består av, elever i gemenskap eller lärare och elever tillsammans. Att skola 
och samhälle under de senaste åren lagt mycket fokus på individen och vikten av att klara sig 
själv har enligt mig skapat ett slags tabu att ta hjälp av staten eller andra människor för att 
klara av vardag och arbetsliv. Det jag menar är att rytmikämnet hjälper eleverna till att ta 
hjälp av varandra, att tillsammans utvecklas och skapa men att lärarna också måste ses som 
delaktiga i detta, som en jämlike med eleverna. Samarbetet måste ske över 
generationsgränserna då vi lever i ett samhälle tillsammans.  
 
I sammanhanget är det också viktigt att läraren vågar ändra sin syn på lärande och inte lägga 
allt för mycket fokus på att hen innehar mer kunskap än eleven. Att istället se sig själv som en 
medelev då de lär i samarbete och kommunikation med varandra är något som jag ser som 
positivt. Människan slutar aldrig att lära då hon hela tiden matas med intryck från omvärlden, 
frågan är hur hon väljer att uttrycka sig. 
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Att uppleva musiken 
 
På instrumentallektioner läggs mycket fokus på tekniskt spel. Å andra sidan är en musikers 
huvuduppgift att förmedla en känsla eller ett budskap till sin publik. Jaques-Dalcroze tyckte 
att hans elever saknade känsla och uttryck i sitt musicerande och frågade sig vad det berodde 
på (Thor 1993). Därför försökte han hitta en metod som fick eleven att bearbeta musiken på 
ett annat sätt än att bara öva teknik och använda intellektet som det huvudsakliga redskapet i 
arbetet. I undersökningen framkommer det att resonemang kring att upplevelsen av musiken 
kan förstöras om den alltid förklaras i ord i efterhand. Det finns två aspekter av detta som jag 
vill lyfta till diskussion. Det ena är att teknik på ett instrument krävs för att en musiker ska 
kunna uttrycka sig, frågan är bara hur mycket teknik som krävs. Det kan räcka med att en 
musiker använder sig av en eller ett par toner, ett ljud eller en rörelse för att uttrycka något 
eller förmedla en känsla. Huvudsaken är att musikern har en intension och gör det på ett 
medvetet sätt så att budskapet når publiken. Ofta handlar det om mental fokusering och att 
musikern har bestämt sig för vad hen vill förmedla. Här är intellektet delaktigt i allra högsta 
grad men för att uttrycka sin intention för publiken krävs det att känslan hörs, blir tillgänglig 
för publiken. Här kommer den andra aspekten av diskussionen in. Musikern måste ställa sig 
frågan ”hur ska jag synliggöra min intention och hur övas detta?” Att först praktisera något 
för att själv få en upplevelse av musiken kan vara en hjälp på vägen. Genom att praktisera 
fångar musikern själv upp en känsla i kroppen. Den här känslan ska sedan förmedlas vidare 
till en publik och det är häri svårigheten ligger. För att kunna förmedla känslan till publiken 
behöver musikern ha redskapet att själv hitta tillbaka till känslan. Detta kan uppnås genom att 
en förklaring ges på det som praktiserats. Läraren kan genom att förklara det som praktiserats 
hjälpa eleven att hitta tillbaka till den upplevelse eller känsla som infann sig i det praktiska 
arbetet. Om läraren inte har rätt ord för att få eleven att förstå vad som gjorts får de hjälpas åt 
att komma fram till något gemensamt. Inom musikämnet finns det en svårighet att beskriva 
olika moment och delar med ord. Inom musikutbildningen används ett så kallat 
”blomsterspråk” fyllt med metaforer vilka ska hjälpa eleven att förstå hur läraren tänker. 
Frågan är om språket verkligen räcker till för att beskriva musikämnets alla delar så att 
eleverna förstår. 
 
Begränsningar i språket 
 
Inom rytmikämnet strävas det efter en holistisk människosyn, alltså människan ses som en 
helhet. När man skriver eller pratar om rytmik görs ändå ofta en uppdelning av människan. Är 
det språket som begränsar författarna i deras beskrivning eller är det kanske deras egna 
språkkunskaper? Att lägga fokus på en sak för att lyfta fram en annan är svårt. Språket räcker 
kanske inte alltid till när vi vill förklara saker genom att skriva. När vi klär något i ord tolkas 
det också på olika sätt av mottagarna beroende på vad de har för språkliga erfarenheter. Om 
jag inte hade läst om rytmikmetoderna utan fått den holistiska människosynen visad eller 
muntligt beskriven för mig kan det hända att budskapet sett annorlunda ut. Trots att jag 
belyser en språklig svårighet vill jag här delge ett förslag till att förklara en holistisk 
människosyn inom rytmikpedagogiken med att då vi pratar och skriver benämna det som att 
”hela människan” är delaktig i arbetssättet. 
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Forskningsprocessen 
 
Arbetet med denna uppsats har tagit många vändningar och har därför blivit annorlunda än 
vad som var tänkt från början. När informanterna söktes upp visade sig att det var svårt att 
hitta instrumentallärare som läst högskolepoäng i rytmikämnet och som dessutom i någon 
utsträckning arbetade med ämnet. Det blev till slut tre intervjuer som var inom gränsen för det 
urval som satts upp. Däremot blev det ett litet missförstånd mellan mig och Klara då jag 
tolkade det som att hon utöver sina kurser med integrerad rytmik hade läst rena rytmikkurser i 
sin musikhögskoleutbildning.  
 
Intervjuerna kom att fokuseras på anpassning till eleverna i förhållande till didaktik mer än 
vad som tänkts och detta medför att didaktiken fick en större plats i uppsatsen. Didaktik och 
anpassning är ämnen som är tätt sammanvävda med rytmikämnet och är därför relevant även 
om jag som forskare inte tänkt mig detta från början. Detta kan bero på intervjuguidens 
utformning och att mina tidigare forskningserfarenheter är föga. Även om fokus blev 
annorlunda än det som tänkts har jag fått svar på mina forskningsfrågor och jag har genom 
arbetet fått ökad kunskap om rytmikpedagogik och lärares sätt att se på enskild undervisning. 
 
Fortsatt forskning 
 
Uppsatsens huvudfokus har legat på rytmikämnet och hur det kan integreras på enskilda 
lektioner. Kopplat till rytmikämnet har det lagts mycket fokus på vilken bild lärarna har av 
lärande och långtidsplanering. Frågor som dykt upp men som inte hör till denna uppsats syfte 
är: 
 

• Vilka mål har musik- och kulturskolelärare med sina elever? 
• Hur ser musik- och kulturskolelärare på lärande då samma undervisningsmetod har 

använts under många år? 
• Hur mycket ansvar ligger på eleven då musik- och kulturskolans verksamhet är 

frivillig? 
• Hur kan musik- och kulturskolans undervisningsmetoder utvecklas för att skapa 

intresse hos eleverna? 
 
Genom denna undersökning har jag fått svar på mina frågor och ökat min kunskap gällande 
rytmikämnet och dess möjligheter till integrering på enskilda lektioner. Det vore av intresse 
för fortsatt forskning att försöka konkretisera hur rytmikämnet och rytmikpedagogik kan 
integreras på enskilda lektioner. I den undersökning som genomförts ställdes inga krav på 
informanterna att konkretisera exakt vilka möjligheter de såg till att integrera rytmikämnet på 
enskilda lektioner. För att få svar på detta bör de intervjufrågor som ställs lägga ett större 
fokus på just konkret användning av rytmikämnet på enskilda lektioner till skillnad från denna 
undersökning där fokus läggs mer vilka möjligheter lärarna uppfattar att det finns att integrera 
rytmikämnet på enskilda lektioner. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Möjligheter  2. Faktorer  3. Påverkan 
DIN UTBILDNING OCH RYTMIKBAKGRUND 
 
1a. Var har du utbildat dig och inom vilken profil (IE, GG, Gr, Klass)? 
1b. Vad har du för utbildning inom rytmikämnet? 
 
DIN TJÄNST PÅ KULTURSKOLAN 
 
2. Hur ser din tjänst ut? 
 
DIN LÄRARROLL 
 
3a. Hur skulle du beskriva dig själv som lärare?  
3b. Hur tror du att du uppfattas av dina elever? 
 
DIN SYN PÅ LÄRANDE 
 
4a. Kan du beskriva på vilket sätt använder du dig av de didaktiska frågeställningarna När, 
Var, Hur, Varför & Vem? 
4b. När tror du att en elev är som mest mottaglig för ny kunskap? När ”fastnar” den nya 
kunskapen som bäst? 
4c. Kan du beskriva som vad bekräftar att en elev lärt sig något? 
 
DIN BILD AV RYTMIKÄMNET 
 
5a. Vad är rytmik för dig? 
5b. Kan du beskriva hur du ser på rytmikpedagogik? Vad är rytmikundervisning för dig? 
5c. Varför finns rytmik enligt dig? Vad kan det vara bra för? 
5d. Vad säger du om jag säger rytmikpedagogik, rytmikmetoder och rytmikövningar? 
 
GRUPPUNDERVISNING/INDIVIDUELL UNDERVISNING 
 
6a. Skulle du säga att du i någon utsträckning använder dig av rytmik i din individuella 
undervisning? 
6b. Om ja, på vilket sätt?  nej? 
6c. Upplever du att det finns fördelar med att använda rytmik på en individuell lektion? 
6d. Om ja,Vilka fördelar och motivera varför och hur de kan användas. 
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KOMMUNIKATION MED ELEVEN/ATT ANPASSA 
UNDERVISNINGEN 
 
7a. Hur ser du på elevinflytande i undervisningen? Är det något du tänker på och försöker 
arbeta med? I så fall hur? 
7b. Strävar du efter att hitta arbetsätt/tillvägagångssätt tillsammans med eleverna? 
7c. Hur kommunicerar du val av inlärningsmetoder med dina elever, behövs de? 
7d. Tror du att dina åsikter gällande musik och musikundervisning smittar av sig till dina 
elever? 
7e. Tror du att ditt sätt att undervisa påverkar vilken bild eleverna får av musikundervisning? 
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BILAGA 2 
 
Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Tack för att ni vill delta i min undersökning gällande min C-uppsats. 
 
Jag heter alltså Rickard Samuelsson och går min sista termin på musikhögskolan i Örebro. 
Mitt huvudinstrument är saxofon men jag spelar även de andra instrumenten inom 
träblåsfamiljen på olika nivå. 
Under min utbildning på musikhögskolan har jag fått upp ögonen för rytmikämnet vilket jag 
tycker hjälper mig mycket i min egen utveckling. Därför handlar min uppsats just om rytmik 
eller instrumentalrytmik. Med tanke på att jag främst kommer att jobba på kulturskola och då 
mycket individuell undervisning så kommer min uppsats att lägga fokus på kopplingen 
mellan rytmikundervisning och individuell undervisning, alltså ”en-till-enundervisning”. 
 
1. Deltagandet i undersökningen är FRIVILLIG och det är tillåtet att när som helst avsäga sig 

sitt deltagande. 
 
1. I min undersökning kommer ni som deltar att vara anonyma då jag kommer att använda 

mig av fiktiva namn. 
 
- Intervjuerna kommer att vara max 1 timma långa. Om vi båda anser att vi behöver mer tid 

för att behandla ämnet får vi bestämma ett nytt möte. 
 
A. Om ni efter att vi bestämt tid för intervju kommer på att ni vill avsäga er medverkan 

eller mot all förmodan skulle bli sjuka eller liknande så är jag tacksam för att ni hör av er till 
mig så fort som möjligt per telefon, sms eller mail. 

 
 
Innan vi ses vill jag inte påverka er i allt för stor utsträckning med mina tankar och idéer kring 
rytmik. Därför kan jag inte skicka er färdiga intervjufrågor i förväg. Däremot skickar jag med 
förslag på teman som kan tas upp på intervjun beroende på vilka vägar vårt samtal tar. 
 
Jag ser fram emot vårt möte och hoppas vi ska få en trevlig stund tillsammans! 
Om ni har några frågor, tveka inte att ta kontakt med mig. Om jag inte svarar får ni gärna 
lämna ett meddelande. I vilket fall hör jag av mig er så fort jag får möjlighet. 
 
Mvh Rickard. 
 
Mobil: 070- 28 71 322 
 
Mail: musicminder@gmail.com 
 
 
 
 
 
 


