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Abstract 
 

Titel: What is violineurythmics? Students and parents thoughts and reflections about violi-

neurythmics 

Author: Lisen Helander 

 

The purpose of the investigation is to present students and parents thoughts and reflections 

about violineurythmics. Data consists of qualitative interviews with students and parents that 

experienced the method during the last years. Violineurythmics can be seen like a genre of the 

method of the rythmic. The result shows that the students and parents considered that violi-

neurythmics is a method that in a pleasurable way integrates song, music and movements with 

the instrument. The purpose of violineurythmics is to develop the students musical and per-

sonal capacity. Some of the attributes are special for the violineurythmics and are discussed in 

this study.  
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Sammanfattning 
 

Titel: Vad är fiolrytmik? Elever och föräldrars tankar och funderingar kring fiolrytmikunder-

visning 

Författare: Lisen Helander 

 

Syftet med undersökningen är att beskriva elever och föräldrars tankar och fundering kring 

fiolrytmik. I studien har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med elever och föräldrar som 

har erfarenhet av fiolrytmikundervisning. Fiolrytmik kan ses som en del av rytmikpedagogi-

ken. Resultatet visar att informanterna till stor del beskriver att fiolrytmik är en metod som på 

ett lustfyllt sätt integrerar sång, musik och rörelse med instrumentet. Fiolrytmik syftar till att 

utveckla eleverna såväl musikaliskt som på det personliga planet. Ett antal byggstenar har 

utkristalliserats vilket diskuteras i detta arbete.  
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1. Inledning 
 
Hur kan man integrera rytmik och instrumentalundervisning? Hur kan man fånga unga elevers 

intresse? 

 

Dessa frågor ställde jag mig efter att ha deltagit i en obligatorisk rytmikkurs på Instrumental- 

och ensemblepedagogutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Lektionerna minns jag med 

glädje där skrattet aldrig var långt borta. Under min musikaliska uppväxt kan jag inte minnas 

att jag deltagit i någon rytmikundervisning, men jag har fått berättat för mig att det har före-

kommit vid ett flertal Suzukiläger. Jag upplevde rytmiklektionerna på Musikhögskolan som 

lekfulla men ändå lärorika. Lektionerna gav mig som violinist en större förståelse för musik-

ämnet, och jag blev nyfiken på hur jag som pedagog skulle kunna ta tillvara på arbetssättet.  

 

Jag har under min studietid alltid strävat mot att bli kunskapsmässigt bred i min violinlärar-

roll. Vara läraren som med glimten i ögat vågar släppa taget och pröva nyfunna vingar, en 

lärare som kan gå från allvar till lek men också från lek till allvar. För att kunna ta till vara på 

alla elevers behov och önskningar vill jag kunna variera min undervisning. Musik för mig är 

något roligt som inte ska kännas som ett tvång. Som femåring började jag spela fiol efter Su-

zukimetoden. En metod som gav mig så mycket glädje att jag har utbildat mig till Suzukipe-

dagog. Inom Suzukiverksamheten har jag haft möjlighet att träffa många unga violinster.  

 

Då fiolrytmik inte finns i någon större utsträckning varken i Skåne eller i resten av Sverige 

har jag själv fått bilda mig en uppfattning vad det innebär. Jag har dock fått tillfälle att vara 

auskultant vid ett flertal olika fiolrytmikundervisningar, men tyvärr gav inte alla mig någon 

större inspiration. Det var inte alls vad jag tänkt mig och jag ställde mig frågande; Varför kal-

las det här fiolrytmik? Är detta verkligen det jag vill få ut med min undervisning? Jag minns 

speciellt en lektion som jag upplevde enbart som en vanlig grupplektion och inte hade något 

med rytmik att göra. Kanske var uppvärmningen att gå i en cirkel och göra ett antal rörelser 

rytmikdelen i undervisningen, eftersom resten av lektionen undervisades sittande med spel till 

cd-skiva. Jag ser fiolrytmik som en blandning av fiolmetodikens specificering av instrumen-

tet, rytmikpedagogikens helhetssyn och Suzukimetodens modersmålsinlärning och instrumen-

tala gruppundervisning. Genom att använda sig av alla våra sinnen anser jag att fiolrytmiken 

ger eleverna möjlighet att agera, känna och uppleva musiken.  

 

Varje instrument fordrar sina specifika förkunskaper. Fiolspelet kräver inte bara en relativt 

utvecklad fin- och grovmotorik utan även koordination mellan fiol- och stråkhand. För små 

barn kan detta vara svårt utan extra träning. Genom att integrera fioltekniska moment med 

rytmikpedagogiken anser jag att eleverna tidigt i undervisningen får tillfälle att närma sig 

moment som ofta kommer i skymundan till förmån för hållning. Fiolrytmik ger eleverna till-

fälle att i integration med rörelse på ett lekfullt sätt uppleva och träna teoretiska som praktiska 

element.  

 

För mig är fiolrytmik en gruppbaserad aktivitet som fokuserar på den instrumentala inlär-

ningsprocessen. Undervisningen är ett komplement till den ordinarie enskilda lektionen. Jag 

brukar utforma fiolrytmiklektionen som en saga eller ett tema med ett uttalat mål. Detta mål 

kan till exempel vara vibrato eller notvärden, som bearbetas och ”leks” in med hjälp av rörel-

se och musik. Fiolen följer med oss vart vi än befinner oss i sagans värld. Vi spelar stående, 

gående, sittande, liggande och som prickar på golvet. Vid en Suzukigrupplektion är det van-
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ligt att vi disciplinerat står i fina rader och spelar. För mig finns inte dessa rader på fiolrytmik-

lektionen. Jag anser att Suzukigruppen och fiolrytmiklektionen kompletterar varandra istället 

för konkurrerar. I jämförelse med Suzukigruppen är fiolrytmiklektionen odisciplinerad men 

på ett disciplinerat sätt.  

 

För mig är fiolrytmik en lektion fylld med glädje där fantasi och inspiration ger eleverna till-

fälle att fördjupa sina förmågor men också har roligt tillsammans med andra musikanter. Men 

hur upplever elever och föräldrar fiolrytmik? Med mitt arbete vill jag belysa vad fiolrytmik är 

med utgångspunkt från de som har erfarenhet inom området, det vill säga eleverna och föräld-

rarna. Många gånger har vi lärare en vision om hur vi vill utforma våra lektioner men det be-

höver möjligtvis inte vara det som förmedlas. Upplever elever och föräldrar det jag ser; det 

intressanta att integrera fiol och rytmik?  

 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av undersökningens syfte och forskningsfråga. I den 

teoretiska bakgrunden presenteras tidigare forskning kring områdena rytmik, lärande och mu-

sikundervisning. I uppsatsens fjärde kapitel beskrivs val av metod samt hur undersökningsar-

betet har fortlöpt. I kapitel fem presenteras undersökningens resultat vilket i det efterföljande 

diskussionskapitlet sammankopplas med den tidigare forskningen i kapitel tre.  
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2. Syfte 
 
Mitt syfte med undersökningen är att beskriva elevers och föräldrars upplevelser och tankar 

kring fiolrytmikundervisning. Med hjälp av samtal med elever och föräldrar från olika fiol-

rytmikgrupper hoppas jag kunna få en djupare förståelse vad fiolrytmik är ur ett deltagarper-

spektiv.  

 

Min forskningsfråga lyder: Vad är fiolrytmik ur ett elev- och föräldraperspektiv? 

 

Forskningsfrågan kan delas in i en rad delfrågor:  

1. Vad är fiolrytmikens plats i den instrumentala undervisningen? 

2. Kan fiolrytmik underlätta den instrumentala inlärningsprocessen? 

3. Stimulerar fiolrytmik elevens musikaliska utveckling? 

4. Hur påverkar fiolrytmik elevens helhetsutveckling?  

5. Har fiolrytmiken betydelse för elevens framtid?  
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3. Teoretisk bakgrund 
 

I den teoretiska bakgrunden presenteras rytmikpedagogiken och dess underrubrik instrument-

rytmik. Jag belyser även lärandeprocessens olika faktorer, hur vi alla har olika inlärningspre-

ferenser. Musikundervisningens tradition och förväntningar beskrivs med dess positiva re-

spektive negativa konsekvenser.  

3.1 Rytmikpedagogik 
Om vi slår upp ordet rytmik i Nationalencyklopedin (www.ne.se) finner vi nedan:  

 
Rytmik, läran om rytm. 

 
Rytmik, systematiserad övning av den musikaliska sensibiliteten genom 
kroppsrörelser. 

 

Nationalencyklopedin visar klart och tydligt att det finns två skilda betydelser på fenomenet 

rytmik. Dels det man i dagligt tal kallar rytm men också en pedagogisk metod.  

 

Den schweiziska pedagogen Émile Jaques-Dalcroze lät skapa en ny undervisningsmetod som 

bestod av ett system av övningar (Jaques-Dalcroze, 1997; Don Lind, 2007). Dessa övningar 

tränade den musikaliska känsligheten genom att översätta rytm till kroppsrörelser, och detta 

valde han att kalla rytmik. Jaques-Dalcroze ansåg att rörelse och improvisation var kärnan till 

inlärningsprocessen. Vid lärande av en rytm beskriver Jaques-Dalcroze att det inte enbart 

räcker med att förstå den intellektuellt. Med hjälp av rörelser sker en snabb kommunikation 

mellan hjärna och muskulatur vilket enligt Jaques-Dalcroze underlättar och främjar uppfatt-

ningen av rytmen. Jaques-Dalcroze utgick från principen att teori följs av praktik. Hans mål 

med rytmikundervisningen var att eleverna istället för att säga jag vet skulle säga jag upple-

ver. Jaques-Dalcrozes utvecklingsarbete ligger till grund för vad som nu beskrivs som rytmik-

pedagogik. 

 

Vernersson beskriver i "Rytmik – lek på allvar" (2003) att rytmikmetoden ibland upplevs 

svårdefinierbar där tolkningar elever, lärare och rytmikutbildningar emellan kan skilja. Hon 

förklarar att rytmikpedagogiken i första hand förmedlas genom muntlig tradition och därför 

påverkas starkt av institutionernas traditioner. Det är ett problem att finna litteratur berättar 

Vernersson och därför kompliceras arbetet mot en gemensam syn. Hon påpekar även att det 

var hundra år sedan Dalcroze utvecklande sitt system och att tiden nu är mogen att våga ut-

vecklar sin egen rytmikmetod istället för att gemensamt försöka enas. Vernersson upplever att 

många är rädda att gå ifrån Dalcrozes principer även om han poängterade vikten av att anpas-

sa metoden till framtidens rådande situation. Mycket har hänt både i samhället och i undervis-

ningskulturen sedan Dalcroze var verksam. Därför anser hon att det är viktigt att ständigt dis-

kutera vad rytmik står för.  

 

Vernersson beskriver att metodens syfte är att med rörelse som hjälpmedel förstärka inlär-

ningen och upplevelsen av musikaliska element. Den fysiska upplevelsen genom kroppsligrö-

relse står i centrum för all musik. Vernersson skriver att "lärande via Rytmikpedagogik går 

från kroppslig och fysisk upplevelse till teoretiskt kunnande" (s 39). För att förtydliga att ryt-

mikmetoden har sitt centrum i musikvärlden vill hon bereda rytmikämnet ett antal underrubri-

ker. Dessa underrubriker belyser även rytmikmetodens breda användningsområde. Rytmik är 

http://www.ne.se/
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inte ett ämne som står för sig själv utan kan integreras med andra musikämnen som till exem-

pel ensembleledning och instrumentalundervisning.  

 
Rytmik – ensembleledning 
Rytmik – fysiskt gehör 
Rytmik – improvisation 
Rytmik – instrumentalundervisning 
Rytmik – komposition 
Rytmik – musiklyssning 

(Vernersson, 2003, s 39) 

  

Vernersson upplever att rytmikmetoden ofta betraktas som ett övningsämne och vill med un-

derrubrikerna visa på att pedagogiken även är en del av det musikaliska musicerandet.  

 

Wikenmo (1986) försöker återspegla rytmikmetodens helhetssyn på människan med hjälp av 

en figur som jag har inspirerats av och låtit utveckla.   

 
Figur 1. Rytmikmetodens helhetssyn (med inspiration av Wikenmo, 1986). 

 

Wikenmo beskriver att musikaliska färdigheter är helhetens centrum och med hjälp av ryt-

mikmetoden använder och utvecklar vi vår intellektuella, fysiska, emotionella och sociala 

förmåga. Här ges exempel på vad som enligt Wikenmo innefattas och utvecklas i den olika 

”delarna”. Den intellektuella delen omfattas av övningar som bland annat innefattar percep-

tion, sinnen, uppmärksamhet, reaktion och koncentration. I den fysiska delen förväntas ele-

vernas grov- och fin motorik, koordination, kroppsmedvetenhet, kroppskontroll och balans 

utvecklas och stärkas. Inom den emotionella innefattar blandat annat uttryck så väl kroppsligt 

som musikaliskt. I den sociala delen ges tillfälle med hjälp av rörelse och musik utveckla och 

stärka elevernas jaguppfattning, självkänsla, gruppkänsla, samarbete, hänsyn och anpassning. 

Jag har i min figur ovan låtit alla delar bindas samman. Med detta vill jag påvisa att eleverna 

under en rytmiklektion ges tillfälle att på ett sammankopplat sätt med hjälp av undervisning-

ens centrum, musikalitet, tränas på många olika utvecklingsområden. Vid senare benämning 
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av begreppet helhetsutveckling och att rytmikmetoden ser på människan som en helhet hänvi-

sar jag till Figur 1.  

 

Enligt citat av Vernersson på föregående sida kan vi se att instrumentalundervisning, instru-

mentrytmik, är en underrubrik till rytmikpedagogiken. Fiolrytmik är i sin tur en förgrening av 

instrumentrytmik. Metoden finns inte beskrivet i några läroböcker vilket kan leda till att synen 

på fiolrytmik är lika många som aktörer. Holmberg (2003) beskriver att instrumentrytmik i 

jämförelse med traditionell undervisning inte enbart fokuserar på det instrumentspecifika lä-

randet utan att elevernas sinnen, känslor och intellekt är en del av lärandet. Därmed menar 

Holmberg att undervisningen blir omväxlande och stimulerande för så väl elever som lärare. 

Musik är inte enbart något som förmedlas och syns genom noter utan känns, hörs och upplevs. 

Vid instrumentrytmik ges eleverna tillfälle att se musiken med hjälp av kropps- och spelrörel-

se, men också uppleva den rent fysiskt. Holmbergs studie visar att elever känner det lustfyllt 

att deltaga i instrumentrytmik. I studien av instrumentrytmik var undervisningen ett komple-

ment till den enskilda lektionen. Målet med verksamheten var att ge eleverna en musikalisk 

upplevelse men också innefatta övningar i kroppsmedvetenhet, gestaltning av musik, puls och 

rytm i rörelse. 

3.2 Lärande  
1983 lanserade professor Howard Gardner (1994) en teori om multipla intelligenser. Han talar 

om sju intelligenser: lingvistisk (språklig), musikalisk, logisk-matematisk, spatial (rumslig) 

taktik-kinestetisk, interpersonell (social) och intrapersonell (självkännedom). Enligt Gardner 

har inte alla människor samma kognitiva eller intellektuella förutsättningar, därför bör under-

visningen anpassas efter individens kvalifikationer och behov. Hans teori om multipla intelli-

genser tyder på att människan lär, minns och förstår olika. Om vi inte tar hänsyn till detta och 

behandlar alla människor lika straffar det, enligt Gardner, eleverna mycket snabbt.  
 

The Dunn & Dunn Learning Styles Modell (www.larstilscenter.se) som grundades av makar-

na Dunn beskriver även den att alla individer har sitt unika sätt att lära och därför har olika 

inlärningsstilar och inlärningsstilspreferenser. Modellen visar på att lärandet påverkas av fem 

stimuli: miljö, emotionell, sociologisk, fysiologisk och psykologisk, som i sin tur är uppdela-

de i 20 element. Enligt modellen lär vi oss bäst om vi involverar flera sinnen, så kallad multi-

sensoriskt lärande (Boström, 1998). För att kunskap ska bli djupgående krävs det att vi så fort 

som möjligt omsätter teori till praktik. Om vi får uppleva det vi har lärt oss bereds kunskapen 

en djupgående minnesbehållning. Även Molander (1997) påtalar vikten av att omsätta teori i 

praktik. Han menar att människan genom handling uppmärksammar vilket leder till att hon 

förstår. Detta kallar Molander kunskap i handling. Lärande sker genom att eleven själv får 

upptäcka och komma fram till vad och hur hon gör. I och med att det är studenten själv som 

omformar kunskapen bildas en personlig kunskap och inte en avbild av någon annans. En 

dialog mellan student och handledare krävs där handledarens roll är att leda studenten fram 

mot målet. Att lära är en långprocess som kräver omväxling mellan olika perspektiv men det 

är också viktigt att ge tid för reflektion.  

3.2.1 Sinnenas betydelse 

Boström (1998) beskriver att det speciellt är fyra sinnen som har störst betydelse för vår inlär-

ningsprocess; det visuella, kinestetiska, auditiva och taktila sinnet. För att kunna tillgodose 

alla elever och dess inlärningsprocess betonar hon vikten av att ha kunskap om de olika sin-

nesmodaliteternas egenskaper och styrkor. Hörsinnet är de auditiva personernas starkaste mo-

dalitet. De pratar oftast högt och vill i repetitionssyfte höra sin egen röst. Dessa personer pres-

terar mycket bra i grupp där de tillåts att prata och diskuterar sina tankar och idéer. De auditi-

http://www.larstilscenter.se/
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va stimuleras och lär sig genom musik, rytm och ton. Till skillnad från den auditiva vill den 

visuelle iaktta kunskap genom text eller bild. Innan han/hon vågar testa nya, främmande saker 

bör de ges tid att fundera och kalkylera eftersom de vill vara säkra på att allt kommer gå i lås. 

De visuella kännetecknas genom att anteckna, färglägga och vara uppmärksam på detaljer. De 

har också ett estetiskt tänkande, vilket visas tydligast i deras smakfulla känsla för inredning 

och kläder. De kinestetiska bygger sin inlärning på rörelser/kroppslig aktivitet och känslor. 

Till skillnad från de visuella så vågar de kinestetiska prova sin uppfinning utan fallskärm. 

Deras minne sitter i musklerna och därför kan det ta längre tid för dem att lära sig, men det de 

lärt sig sitter oftast för alltid. Det är lätt att såra de kinestetiska eftersom de är mycket ange-

lägna om sin personliga integritet. Taktila personer kan till viss del likna de kinestetiska. De 

kinestetiskas rörelser är till stor del baserade på grovmotorik medans de taktila det finmoto-

riska. Eftersom deras inlärning sitter i det finmotoriska vill de pilla och fingra medans de 

lyssnar. Likt de visuella överväger de taktila sina kommentarer och uppfattas då genomtänkta 

och skarpa (Boström, 1998). 

 

Boström menar att varje människa har en större fallenhet för en viss modalitet, men vanligtvis 

har vi inte bara en dominerande sinnesmodalitet utan två eller flera. Enligt Boström är alla 

sinnesmodaliteter fungerande men mer eller mindre aktiva. Lärandet förstärks om inlärnings-

processen stimuleras av flera sinnesmodaliteter. Hannaford (1997) menar att inlärning med 

många aktiva sinnen bygger viktiga förbindelser i hjärnan. Lärande på olika sätt, med många 

sinnen, leder till fler elektrokemiska spår som utvecklar och integrerar hela hjärnan genom 

fler förbindelser av nervceller.  

 
Ju närmare vi betraktar det invecklade samspelet mellan hjärna och kropp ju 

klarare framstår ett övertygande tema: rörelse är oumbärligt för inlärning. 
Rörelse väcker och aktiverar många av våra mentala kapaciteter. Rörelse in-
tegrerar och förankrar ny information och erfarenhet i våra neurala nätverk. 
Och rörelse är livsviktigt för alla de handlingar med vilka de vi förkroppsli-
gar och uttrycker vår inlärning och oss själva. (Hannaford, 1997, s 98) 

 

Vid sensomotoriskinlärning aktiverats alla sinnen och nätverk av nervceller. Ett komplext 

mönster bildas vilket leder till en djupgående lärande som erhålls förevigt. Jämför detta med 

hur vi lärde oss cykla eller simma, en kunskap som vi inte glömmer när vi väl har lärt oss det 

(Boström, 1998; Hannaford, 1997). 

3.2.2 Lekens betydelse 

Lek klingar enligt många negativt tillsammans med lärande, men ändå finns det en naturlig 

förbindelse. Vissa förknippar lek med den fria spontana leken utan regler och krav medan 

vissa menar på att lek fortfarande är lek även om det finns mål och regler inblandat (Schenck, 

2000; Fostås, 2002). Ordet, lek, härstammar från det gammalnordiska ordet leikr som innefat-

tar dans, spela och musisk gemenskap i grupp. I det engelska språket står ordet play både för 

spela och leka (Bjørkvold, 2005; Fostås 2002).  

 

Lek har en nära förbindelse till humor som öppnar våra sinnen. Schenck (2000) anser att lek 

och humor i lärandet leder till en glädjefull och stimulerande undervisning som påverkar lä-

rande positivt. Lek har en stark koppling till lusten av att experimentera och begripa omvärl-

den. Enligt Schenck är lek en förutsättning för kreativitet. Trots detta beskriver Fostås (2002) 

att många pedagoger upplever att lek påverkar lärandet negativt. Det vill säga att barnen inte 

bereds en djupare kunskap, de vet egentligen inte vad de har gjort och kan det därmed inte 

tillräckligt bra. Pedagogerna säger därför att man genom lekbetonade moment i undervisning-

en kan missgynna elevernas lärprocess. 
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Don Lind (2007) beskriver att barn lär sig genom lek. Leken är barnens arbete där kroppen 

utgör verktyget. Genom lek blir barnen medskapare och inte åskådare, och ett så kallad med-

skapande lärande sker.  Bjørkvold (2005) menar att vi inte bara ser med ögonen det finns även 

andra visuella banor i hjärnan som inte är kopplade till det visuella sinnesorganet. Han menar 

att lek men också musik stimulerar vårt inre bildskapande. Genom att leka fram sin kunskap 

skapar man struktur och form, där varje elev får bilda sig en egen personlig kunskap relaterad 

till sig själv. Leken ger människan tillfälle att ta paus från den prestigefulla verkligheten och 

får uppleva och känna något annorlunda och roligt. I leken vågar vi komma varandra närmare. 

Lisa Hallberg (personligkontakt, 2006) sa under en lektion att man alltid kan skylla på leken. 

Eleverna går in i en roll, en roll som inte alltid stämmer överens med de yttre förväntningarna. 

I leken är allt accepterat vilket kan hjälpa eleverna att släppa verkligheten och ta vara på sina 

förmågor och färdigheter. 

3.3 Musikundervisning 
I dagligt tal pratar instrumentallärare, föräldrar och elever om traditionell och icketraditionell 

undervisning. Vad som värderas traditionellt är upp till var och en att värdera men många 

anser att musik- och kulturskolornas arbete baseras på den traditionella undervisningen. Rost-

vall och West (2001) beskriver i sin studie kring interaktion och kunskapsutveckling i den 

frivilliga musikundervisningen att undervisningens fokus till stor del kretsar kring notläsning, 

motoriska och tekniska moment. Fokuseringen blir på bekostnad av det musikaliska arbetet. 

Notbilden är den som förmedlar musik i undervisningssituationen, därför anses den klingande 

förebilden överflödig. Enligt Rostvall och West riskerar läraren då, som de uttrycker sig, inte 

tappa ansiktet inför eleven, det vill säga att inte spela fel. En tränare eller mästare måste kun-

na gestalta och vara en förebild menar Molander (1996). Det är viktigt för elevens inlärnings-

process att det ges tillfälle att härma. Molander påpekar dock att förebilden inte behöver vara 

fysisk utan kan bestå av bilder och mönster. För att ge eleverna möjlighet att själva handla 

måste de ha en bank av förebilder och modeller. Rostvall och West beskriver att lärare vid den 

frivilliga musikundervisningen istället agerar kontrollant och ser till att elevens musicerande 

stämmer överens med den aktuella notbilden.  Deras studie visar att det inte lämnas utrymme 

för eget skapande och improvisation i den instrumentala undervisningen eftersom reproduce-

ring av notbilden står i fokus. De skriver att "notläsningen kan därmed ses som ett nålsöga 

som behöver passeras innan elever får ägna sig åt egna tolkningar och expressivt musiceran-

de" (s. 283). Detta tror de leder till att undervisningen blir ensidig och slentrianmässig. Ge-

nom gehörsspel och improvisation ges eleverna utrymme att själva uttrycka sig och vara del-

aktiga i undervisningen. Detta kan leda till att eleverna i större utsträckning utanför skolans 

ramar musicera och skapa musik. Det finns en uppfattning inom den instrumentala undervis-

ningen att förmåga till musikaliskt uttryck endast erhålls hos elever med specifik begåvning. 

Begåvning i detta avseende mäts i förmåga att läsa noter och den motoriska hanteringen av 

instrumentet. Det Rostvall och West beskriver förknippas eller benämns i allmänhet som den 

traditionella undervisningen.  

 

Förväntningar kring musikundervisning är många och kan även skilja sig föräldrar, barn och 

lärare emellan (Schenck, 2000). Föräldrarnas primära mål med undervisningen är att ge bar-

nen den glädje och gemenskap som de anser att musik kan förmedla. Detta är även lärarens 

mål men oftast inte prioritet ett. Det primära för läraren är den instrumentala progressionen, 

att eleven ska lära sig sitt instrument. Elevernas mål sammanstrålar nödvändigtvis inte med 

lärarens (Lilliedahl, 2007; Schenck, 2000). Schenck beskriver att om musikupplevelsen för 

eleverna ska upplevas positivt måste de undervisande lärarna sätta sig in i elevens samman-

hang och hur musiken värderas för dem. Dagens ungdomar lyssnar eller har musik omkring 
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sig flera timmar per dag (Fostås, 2002). Ungdomar som söker sig till musik- och kulturskolan 

är inga nybörjare inom området musik, de är vana vid populärmusikens ”tjocka” klanger. Att 

komma till musik- och kulturskolan som nybörjare och dess avskalade nybörjarmusik kan för 

dem kännas tunt och fattigt. Detta ställer högre krav på dagens instrumentalpedagoger anser 

Fostås. Elever vänder sig till musikskolan för att få uppleva och lära sig musik. De vill erfara 

det lustfyllda som musik kan ge och inte den specifika fingersättningen eller rätta ansatsen.  

 

Lilliedahls (2007) studie kring föräldrars förväntningar på kommunal musik- och kulturskola 

visar att föräldrar inte vill att kraven på eleverna ska vara för höga. Föräldrarna i undersök-

ningen motiverar det med att eleverna har musik som sitt fritidsintresse och därmed ska det 

inte ställas samma krav som i den obligatoriska skolan. Lärarens engagemang tycks vara syn-

nerligen viktig både för elevernas utveckling men också vid förankringen av musikintresset. 

Föräldrarna önskar att barnens utveckling infinner sig i centrum av undervisningen  och att 

lärandet sker med glädje. Eftersom föräldrarna har flera syften kring elevernas musikdelta-

gande har Lilliedahl i sin studie valt att behandla barns utveckling ur ett helhetsperspektiv. 

För att ta till vara på föräldrarnas skilda mål beskriver Lilliedahl att undervisningen bör vara 

elevinriktad där inslag av olika didaktiska metoder används. Att ständigt utgå från elevens 

värld, som föräldrarna önskar, kan lätt påverka lektionernas progression negativt. Undervis-

ningen uppfyller då endast förväntningarna av en lustfylld undervisning. Det vill säga, andra 

mål blir mindre viktiga och kommer som prioritet två. Lilliedahl menar även att en upplevel-

sebaserad undervisning inte alltid är att bygga på då föräldrarnas förväntningar inte kan till-

godoses. Barnens utveckling blir då det sekundära medans upplevelsen det primära. 

3.4 Alternativa undervisningsformer 
Vid sidan av det som vi i dagligt tal kallar traditionell undervisning finns ett antal olika alter-

nativa metoder. Här nedan presenterar jag två: Suzukimetoden och gruppundervisning. 

Gruppundervisning ser jag som ett alternativ eller tillägg till den traditionella undervisningen. 

Jag väljer därför att beskriva gruppundervisning vid sidan av Suzukimetoden. Grupplektion i 

detta avseende innefattar inte orkesterspel. 

3.4.1 Suzukimetoden 

 

Hur kommer det sig egentligen att alla japanska barn kan tala japanska? (Su-
zuki, 1977, s. 119) 

 

Talent Education vilket i Sverige kallas Suzukimetoden, grundades av den japanska violinis-

ten och pedagogen Shinichi Suzuki (Suzuki, 1977; Svenska Suzukiförbundet, 2003). Han in-

såg att modermålsinlärningen, hur barn lär sig sitt modersmål, var den perfekta inlärningsme-

toden och ville därför överföra detta till den instrumentala undervisningen. Alla barn kan, alla 

barn har till en början samma förutsättningar. Varje människa föds med en naturlig begåv-

ning. Denna begåvning utvecklas och påverkas av den kulturell-sociala miljön och av beting-

else och stimuli. För att barn ska utvecklas måste vi ge henne den bästa möjliga påverkan, 

därför bör musik finnas med i barns miljö tidigt.  Enligt Suzuki föds vi inte med en inre musi-

kaliskförmåga eftersom detta inte går i arv utan utvecklas. Däremot påverkas och inspireras vi 

av föräldrarnas agerande vilket Suzuki tog tillvara på i utvecklingen av sin metod. Undervis-

ningen inleds med en så kallad föräldrakurs där föräldern utbildas av läraren till barnets hand-

ledare och hjälpare. Lärandet sker i samverkan mellan barn och förälder. Alla barn kan lära 

sig sitt modersmål vilket för oss är naturligt. Vi härmar vår omgivning eftersom vi vill vara 

som dem. Detta gäller allt som vi lär oss de första åren inte bara vårt modersmål. Undervis-

ning efter Suzukimetoden sker därför på gehör men när barnet är symbolmogen tas noter in i 
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undervisningen, vilket avgörs av läraren. Genom ständig repetition får eleven tillfälle att ut-

veckla erfarenhet och förmåga. Han påtalar därmed att detta kräver så väl eleven som föräl-

derns tålamod och vilja. Suzukis största önskan med Talent Education var inte att skapa eller 

forma elever till professionella musiker utan att träna dem till att bli fina medmänniskor. 

Konst och musik har, enligt Suzuki, en god inverkan på oss människor. När vi musicerar trä-

nar och utvecklar vi också vår karaktär. Vare sig det är musik eller matematik var hans önskan 

att eleverna skulle ha nytta av arbetssättet. Med dessa utgångspunkter lät Suzuki utveckla Ta-

lent Education. 

3.4.2 Gruppundervisning 

Gruppundervisning i vår frivilliga musikverksamhet kan ha två innebörder. Antingen som i 

Suzukiverksamheten, ett komplement till den ordinarie undervisningen där fokus ligger på att 

musicera tillsammans. Eller som blir allt vanligare enligt Fostås (2002) i den kommunala mu-

sik- och kulturskolan att den enskilda lektionen byts ut mot gruppundervisning. Vid uteslut-

ning av enskild lektion är vinsten oftast av ekonomisk karaktär men också att nå ut till så 

många elever som möjligt. Fler får i och med grupplektion möjlighet till musikundervisning. 

Fördelarna att spela i grupp är många enligt Fostås. I en grupp får eleverna tillfälle att spela 

tillsammans och därmed förberedelse till ensemble- och orkesterverksamhet. Detta gäller så 

väl den kompletterande som den alternativa gruppen. Även den tekniska progressionen kan 

dra fördelar av grupplektion. Teknik är ett kapitel som många elever upplever tungt och job-

bigt. Studenterna kan stötta och uppmuntra i processen, men också lära av varandra. Grupp-

lektionen ger även plats till ett gemensamt skapande som är svårt att genomföra när man är 

ensam. Tillsammans skapar man en musikgemenskap och en trygg miljö. Fostås beskriver 

vidare att det även finns negativa sidor med gruppundervisning. Att som enskild person får 

uppmärksamhet av läraren kan vara svårt. Den osäkra och blyga eleven kommer lätt i bakhåll 

och blir mer tillbaka dragen än vid den enskilda lektionen. Enligt Fostås dras även den in-

strumentala progressionen ner i och med gruppundervisning. Det kan också vara svårt att be-

arbeta och komma med personliga kommentarer och uppmuntringar. Stöttningen eleverna 

emellan kan också vändas till det motsatta och istället bli konkurrerande, det vill säga att ele-

verna jämför med varandra. Att finna homogena grupper menar Fostås är svårt och egentligen 

omöjligt.  

 

Maria Calissendorff (2005) har studerat en grupp förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel. 

Föräldrarna i hennes studie beskriver att gruppen under den första terminen hade en social 

betydelse för barnen. Eleverna själva ansåg däremot inte att gruppen hade någon social me-

ning. De uttryckte sig att fördelen med gruppen var att de hade någon att titta på och se hur de 

skulle gå till väga. Eleverna i Calissendorffs undersökning var i förskoleåldern vilket hon ser 

som en förklaring till elevernas syn på gruppen. Calissendorff likt Fostås beskriver att elever-

na har svårt att bli sedda i en grupp. Den viktiga individuella kontakten försvinner i och med 

gruppen, men också tillfället att bemötas på sin egen nivå och eleverna får då inte ut det max-

imala av undervisningen.  

3.5 Sammanfattning 
I den teoretiska bakgrunden har framgått att rytmik är en pedagogik som genom rörelse för-

stärker lärandet av de musikaliska momenten. Detta främjar elevernas musikaliska upplevelse 

och bereder dem praktisk kunskap före teoretisk. Instrumentrytmik kan ses som en del av 

rytmikpedagogiken. 

 

Gardner och makarna Dunn menar att alla lär, minns och förstår olika och bör tas hänsyn till i 

inlärningsprocessen. Genom att applicera teori till praktik bereds kunskap den bästa möjliga 
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minnesbehållning. Eleven får då tillfälle att bilda sig en personlig kunskap och inte enbart 

återge någon annans. Vi människor har oftast ett eller två dominerande sinnesmodaliteter; 

visuellt, auditivt, kinestetiskt och taktilt. Lärande på olika sätt, med hjälp av flera sinnen, leder 

till att viktiga förbindelser i hjärnan bildas vilket påverkar inlärningsprocessen positivt.  

 

Lek har en nära koppling till musik och lärande. Lek är barnens arbete där arbetsverktyget är 

kroppen. Genom lek får eleverna på ett roligt och lustfyllt sätt tillfälle att bearbeta och sätta 

kunskap i ett sammanhang. Det finns delad mening huruvida leken stimulerar lärandet eller 

inte. En del pedagoger upplever att eleverna inte bereds en djupgående kunskap eftersom de 

inte vet vad syftet är. Medan andra pedagoger finner att lekbaserad undervisning ger eleverna 

tillfälle att bilda sig en personlig kunskap som eleverna kan relatera till. 

 

I den frivilliga musikundervisningen, kultur- och musikskolan, läggs fokus kring notläsning 

och tekniska och motoriska moment på bekostnad av det musikaliska arbetet. Den klingande 

förebilden upplevs överflödig i och med att notbilden förmedlar musiken. I den traditionella 

undervisningen upplever många att musikalisktuttryck endast är för de speciellt begåvade, det 

vill säga när de har en välutvecklad notläsnings- och tekniskförmåga. Föräldrarna önskar att 

musikundervisningen ska stimulera och utveckla barns helhetsutveckling. De vill även att 

musiklektionerna ska vara en glädjefull lektion där kraven inte kan jämföras med den obliga-

toriska skolan då musikundervisning är frivillig. Med utgångspunkt till ovan beskriver Lillie-

dahl att en upplevelsebaserad undervisning inte är att föredra då barns utveckling inte blir det 

primära målet.  

 

Ett alternativ till den traditionella undervisningen är Suzukimetoden, eller moders-

målsmetoden som den också kallas. Alla barn kan, alla barn föds med samma förutsättningar. 

Våra begåvningar utvecklas genom stimuli och betingelser. Shinichi Suzukis tanke med me-

toden var inte att få fram begåvade musiker utan fina medmänniskor.  

 

Gruppundervisning kan inneha två olika aspekter, kompletterande eller uteslutande. Vid 

grupplektion får eleverna tillfälle att tillsammans musicera och skapa. De förbereds därmed 

inför kommande ensemble- och orkesterverksamhet. Tyvärr sker grupplektion på bekostnad 

av det personliga bemötandet men även den instrumentala progressionen. Den sociala aspek-

ten anser föräldrarna vara viktig medan det inte har visat sig vara av lika stor vikt för elever-

na.   
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4. Metod 
 
I metodkapitlet kommer jag att redogöra mitt val av metod och hur jag har gått tillväga, så 

som urval och etiska överväganden. 

4.1 Forskningsinriktning 
Mitt syfte med undersökningen är att tolka och beskriva elevers och föräldrars upplevelser 

och tankar kring ämnet fiolrytmik. Som forskare har jag, utifrån mitt undersökningssyfte, två 

val av forskningsinriktning: kvalitativ eller kvantitativ (Thurén, 2007; Patel & Davidson, 

2003). Vilken inriktning min forskning kommer att ha beror på hur jag formulerar mitt under-

sökningsproblem. Om vi är intresserade av svar som berör frågorna var, hur och vilka skillna-

der bör vi enligt Patel och Davidson använda oss av statistiska bearbetnings- och analysmeto-

der, det vill säga kvantitativa metoder. En kvantitativ forskning innebär mätningar vid datain-

samling som bearbetas och analyseras med statistiska metoder. Resultatet förväntas vara så 

generellt som möjligt. Det innebär att resultatet ska kunna generaliseras till personer som an-

ses motsvara undersökningens urvalsgrupp. Till skillnad från den kvantitativa bearbetningens 

fragmentiserade kunskap där större mängd information bearbetas är den kvalitativa forsk-

ningsinriktningens avsikt att få fram en djupare kunskap av fåtal forskningsobjekt. Syftet med 

kvalitativ forskning är att identifiera och upptäcka egenskaper av något, till exempel infor-

mantens uppfattning av ett visst fenomen. Jag som forskare har möjlighet att, som Patel och 

Davidson skriver, komma åt det ”mjuka”, det vill säga hur människan tänker, uppfattar och 

upplever ett fenomen. Inom de kvalitativa metoderna finns det flera olika tillvägagångssätt att 

genomföra en undersökning, till exempel observation, enkäter, intervjuer och dagböcker. Den 

kvantitativa forskningsinriktningens bearbetningen av datainsamling sparas till all material är 

insamlad medan den kvalitativa bearbetningen vanligtvis sker löpande. Ny och oväntad in-

formation betraktas berika den kvalitativa studien. Jag har funnit det mest lämpligt att i den 

här undersökningen tilldämpa den kvalitativa forskningsinriktningen då mitt forskningssyfte 

är att beskriva elevers och föräldrars upplevelser och tankar kring ämnet fiolrytmik. Då den 

kvantitativa forskningsinriktningens syfte är att statistiskt mäta datainsamling såg jag det 

orimligt att komma åt elevernas och föräldrarnas upplevelser. Jag hade dessutom gått miste 

om möjlighet av informationsdjup om jag istället valt den kvantitativa forskningsinriktningen.  

4.2 Urval 
Genom att involvera flera fiolrytmikgrupper med olika undervisande lärare var min förhopp-

ning att få tillgång till ett undersökningsmaterial som inte inspireras av endast en lärares upp-

fattning. På grund av geografiska begränsningar valdes fiolrytmikgrupper från två olika stä-

der. Efter kontakt med respektive grupp har intresseanmälningar tagits upp. Min undersökning 

var frivillig och ingen har behövt känna sig tvingad att medverka. Med detta som underlag har 

jag sedan slumpmässigt valt ut fyra informantpar bestående av en elev och förälder. Vem av 

elevernas föräldrar som har valt att deltaga i studien har jag inte haft någon inverkan på. Var-

ken antal fiolspelande år eller deltagande år i fiolrytmik har tagits hänsyn till i urvalsarbetet.  

 

Under läsår 2007-2008 har jag haft möjlighet att auskultera på instrumentrytmikundervisning, 

men också starta ett fiolrytmik-prova-på-projekt under en termin i samarbete med Musikhög-

skolan i Malmö. Mina informanter kommer både från fiolrytmikgrupper jag har auskulterat på 

och mitt prova-på-projekt. Jag anser att min kunskap inom arbetssättet gynnar min undersök-

ning, både vid intervjusituation och bearbetning. Jag känner till elevens undervisningsmiljö 
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och förutsättningar men också termer som är specifika för metoden. Vid intervju och analys-

arbetet har jag enbart varit intervjuare och forskare och därmed lagt min lärarroll helt åt sidan. 

Mitt syfte med undersökningen har inte varit att utvärdera eller upphöja mitt personliga arbete 

i prova-på-projektet utan att undersöka deltagarnas uppfattning av fenomenet fiolrytmik. Jag 

upplever inte att intervjuerna har påverkats av min dubbelroll som lärare och intervjuare.  

4.3 Intervjusituation 
I en kvalitativ intervju skapar intervjupersonen och intervjuaren samtalet tillsammans (Patel & 

Davidson, 2003). Intervjuarens roll är att leda konversationen framåt till ett meningsfullt sam-

tal i det avseende undersökningen fordrar. Intervjuaren bör behärska sitt språk, men också 

kunna tolka kroppsspråk och gester. Man bör dessutom lägga sig på en nivå som liknar infor-

mantens för att han/hon ska känna sig trygg. I undersökningen har jag sett föräldrarna som en 

förlängning av respektive barn, detta med hänsyn till elevernas ringa ålder. Eleverna har där-

för intervjuats tillsammans med respektive förälder. För att informanterna ska känna sig tryg-

ga har de själva fått välja plats och tidpunkt för intervjun. Dessa har skett i café- och skolmil-

jöer i olika svenska städer i september månad år 2008.  På grund av sjukdom vid avtalat inter-

vjutillfälle har en intervju gjorts per telefon efter överrenskommelse med informanterna. Vid 

telefonintervjun vågade inte eleven på grund av blyghet prata med mig. Detta löstes genom att 

föräldern vidarebifogade mitt ord till eleven som svarade till föräldern med mig lyssnande i 

luren. Varken min undersökning eller eleven har påverkats av detta då denna trepersonskom-

munikation fungerade utmärkt. Jag upplever heller inte att telefonintervjun och de övriga in-

tervjuerna har skiljt sig åt då upplägget har varit densamma och skiljer därför inte på det in-

samlade materialet. Vid en telefonintervju kan jag som intervjuare inte ta del av informantens 

kroppsspråk. Då de övriga intervjuerna endast har dokumenterats med hjälp av ljudinspelning 

har jag inte analyserat informanternas kroppsspråk då det inte finns dokumenterat. Därmed 

anser jag att alla informanters uttalande kan vägas lika. Samtalen har varat i omkring 30 mi-

nuter, där knappt en tredjedel har varit med fokus på eleven. Som inledning har jag repeterat 

mitt syfte med undersökningen och fått ett godkännande att spela in samtalet för vidare konfi-

dentiell hantering.   

 

Vilken grad av standardisering man som intervjuare väljer handlar om vilket utrymme man 

vill att informanten ska få (Patel & Davidsson, 2003). Då jag eftersträvat att ge informanterna 

stor frihet har jag valt att i största mån arbeta med tämligen hög grad av standardiserade inter-

vjuer med låg grad av strukturering. Det intervjustöd jag nedtecknat inför intervjuerna använ-

de jag inte som ett rent frågeformulär utan mer som minnesstöd för att kunna hålla samtalet 

vid liv. Intervjustödet har också fungerat som en livlina att kunna leda samtalet fram i den 

riktning undersökningens syfte kräver. Detta har givit mig möjlighet att följa informanternas 

tankebanor men också anpassa till rådande intervjusituation. Med hänsyn till hälften av in-

formanternas ringa ålder har detta varit särskilt viktigt. För att inte riskera att färga eller på-

verka mina informanter använde jag mig av öppna frågor (Patel & Davidsson, 2003). Jag har 

dock valt att avsluta varje samtal med 12 snabba frågor med fasta svarsalternativ. Trots detta 

har informanter fått möjlighet, om de önskat, att kommentera sitt val av svarsalternativ vilket i 

de flesta fall har skett. Med inspiration av Maria Calissendorff (2005) har eleverna i under-

sökningen ombeds att måla en teckning som får dem att tänka på fiolrytmik. Min förhoppning 

var att genom bilderna få en större förståelse för deras tankar och funderingar kring fiolryt-

mik, med hänsyn till den språkliga utvecklingsfasen.   
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4.4 Bearbetning av material 
Tre intervjuer har dokumenterats med hjälp av ljudinspelningar och den fjärde av skriftlig 

minnesanteckning. Det inspelade intervjumaterialet har jag ordagrant transkriberat till skrift. 

Vid transkriberingen har jag valt att ta bort utfyllnadsord som ”hum” och ”mm” eftersom jag 

anser att de varken tillför eller missgynnar min bearbetning av materialet. Genom att transkri-

bera den inspelade datainsamlingen har mitt analysarbete underlättats genom att jag har fått en 

tydligare överblick över materialet. Under telefonsamtalet förde jag anteckningar och 

renskrev sedan materialet omedelbart efter avslutad intervju. Detta skickades sedan till infor-

manterna för ett godkännande. Jag ville med detta gardera att inga missförstånd uppstått då 

jag inte har haft möjlighet att dokumentera samtalet ordagrant. Ingen anmärkning kom tillba-

ka. Jag anser inte, som tidigare har nämnts, att min undersökning har påverkats negativt av att 

en intervju har gjorts per telefon. Efter transkribering och renskrivning av material har jag 

kategoriserat intervjuerna och jämfört kategorier mot varandra, föräldrar och elever för sig. 

Detta för att hitta lik- respektive olikheter men också låta informanternas uttalande komplette-

ra varandra.  

4.5 Etiska överväganden 
Inför samtalet har jag haft kontakt med föräldern i varje informantpar. Föräldrarna har sedan i 

sin tur förberett barnen inför intervjutillfället. Jag har berättat att syftet med undersökningen 

har varit att få ta del av deras tankar och upplevelser av fiolrytmikundervisning. I samband 

med det förberedande telefonsamtalet gav föräldrarna sitt samtycke till inspelning av inter-

vjun. Eftersom eleverna var minderåriga godkände föräldrarna deras medverkan. Materialet 

har hanterats konfidentiellt, vilket deltagarna har blivit informerade om. Det är endast inter-

vjuare och forskare som har tillgång till vilka informanter som har deltagit (Patel & Davids-

son, 2003). I och med de konfidentiella förutsättningarna var min förhoppning att ge infor-

manterna en trygghet att våga prata personligt och fritt utan att riskera personliga konsekven-

ser. Speciellt viktigt anser jag detta är när barn finns med i bilden men också när undervisning 

och lärande är inblandat, då de berörda lärarna kan ta illa upp. Även om undersökningen har 

behandlads konfidentiellt har de undervisande lärarna informerats om undersökningen och att 

elever och föräldrar från deras grupper deltagit, men dock inte vilka. Som jag tidigare har 

nämnt innehar jag, för vissa informanter, en dubbelroll. Trots den konfidentiella hanteringen 

vet jag i min lärarroll vilka informanter som deltagit från prova-på-projektet. Då projektet är 

avslutat ser jag inte att jag kan missgynna eller ta till vara på den konfidentiella information 

på ett negativt sätt som skulle kunna skada eleverna och dess familjer. För att värna om in-

formanternas identiteter kommer varken hemort eller informanters och lärares namn att näm-

nas i undersökningen. Jag har därför bytt ut informanternas namn till fingerade och endast valt 

att använda lärarnas titlar. I citaten har jag skrivit de fingerade namnen i kursiverad stil. 



 

15 

5. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från informantsamtalen. Jag har valt att presentera föräld-

rarna respektive eleverna var för sig för att sedan sammankopplas i slutet av kapitlet. Innan 

presentation av resultatet kommer en kort beskrivning av varje informantpar bestående av en 

förälder och en elev. Jag har valt att varva citat med min berättarröst. När det gäller infor-

mantpar 3 citeras mina renskrivna anteckningar från vårt telefonsamtal. För att skilja på de 

andra informanternas citat har jag valt att kursivera informantpar 3:s anteckningscitat.  

5.1 Presentation av intervjupar   

Informantpar 1 

Lina, nio år, har spelat fiol i drygt ett år. Hon spelar efter Suzukimetoden och har deltagit i 

fristående fiolrytmikundervisning vidsidan av den ordinarie lektionen i en termin. Just nu går 

inte Lina på fiolrytmik på grund av aktivitetskrock. Mamma Karin har eller sitter som åskåda-

re vid varje fiol- och fiolrytmiklektion. Familjen kom i kontakt med fiolrytmik genom tips av 

Linas fiollärare. 

Informantpar 2 

Siri, nio år, har spelat fiol i drygt ett år. Under en sommarvecka deltog Siri i en prova-på-kurs 

i fiolrytmik och började sedan påföljande höst på riktigt. I Siris fiolundervisning ingår vid 

sidan av den enskilda fiollektionen även en timme fiolrytmik i veckan som leds av den ordina-

rie fiolläraren. Siri spelar dessutom fiol i sin grundskola där de har instrumentalspel i grupp 

som ett obligatoriskt ämne. Denna undervisning har ingen koppling till Siris val av fritidsin-

tresse, fiol. I Siris fiolrytmikgrupp sitter föräldrarna och väntar utanför lektionssalen med un-

dantag när deras assistans behövs. Som liten deltog Siri och hennes mamma Elisabeth i ryt-

mikundervisning tills hon var tre år då föräldrarna inte längre är med på lektionerna. Siri slu-

tade på rytmikundervisningen vid fyra års ålder men är nu tillbaka på skolan i fiolrytmikun-

dervisningen. I och med att Siris lillebror började på babyrytmik blev fiolrytmik aktuellt.  

Informantpar 3 

Edith, sex år, har deltagit i fiol- och fiolrytmikundervisning i tre terminer. Likt Siri är fiolryt-

mikundervisningen en del av undervisningskonceptet på den aktuella skolan. Att det blev just 

denna skola var en slump. Då Edith är för liten för att spela fiol i den kommunala musiksko-

lan fick Birgitta, Ediths mamma, ett tips från en musikhögskola i Sverige om fiolrytmikun-

dervisning. Birgitta sitter likt Elisabeth bara med på den enskilda lektionen och hänvisas på 

fiolrytmiken till ett sidorum. Birgitta och Edith har inte varit i kontakt med varken rytmik 

eller fiolrytmik tidigare.  

Informantpar 4 

Erik, sex år, spelar fiol efter Suzukimetoden sedan drygt ett år tillbaka. Vid sidan av sin ordi-

narie fiolundervisning har Erik under en termin deltagit i fiolrytmikundervisning. För närva-

rande har fiolrytmikgruppen ett uppehåll men Erik och hans familj väntar spänt på att gruppen 

ska börja igen. På fiolrytmiklektionerna har mamma Sofia, suttit med som åskådare. Familjen 

har varit i kontakt med rytmik tidigare men Sofia är skeptisk till om den tidigare undervis-

ningen har varit, som hon uttrycker sig, riktig rytmik. Just fiolrytmik blev de tipsade om ge-

nom Eriks fiollärare.  
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5.2 Fiolrytmik – Vad är det ur föräldrarnas perspektiv? 
Här presenteras upplevelsen av fiolrytmik ur föräldrarperspektiv. Jag har valt att dela upp det i 

fyra underkategorier. Kategorierna var från början fyra olika intervjufrågor men komplettera 

varandra och härleder oss fram till hur föräldrarna beskriver fiolrytmik.  

Vad är rytmik för dig? 

Enligt Elisabeth är rytmik att röra sig till musik. Hon sammanfattar rytmik och säger: 

 
Jag tycker det är att röra sig till musik eller i takt eller… Det tycker jag är 
rytmik. Sång, takt och musik i en kombination. 

 

Även Karin är inne på samma spår: 

 
Jag tänker nog bara till musik, använda sin kropp. Inte i form av dans utan 
i form av att göra en takt.  

 

Karin poängterar här att rytmik för henne inte är dans utan rörelse. Vad rörelse är för Karin 

framgår inte i hennes uttalande mer än att det inte är dans. Vidare ställer sig Karin lite frågan-

de vad rytmik egentligen är. 

  
Rytmik är egentligen, känns egentligen lite halvflummigt så där. Vad är det 
egentligen? 

 

Karin berättar att hon tycker det är spännande med rörelse och dess betydelse för lärandet. 

Hon gör en liknelse med undervisningen på grundskolan. 

 
Lika väl som man kan lära sig i skolan att prata engelska med musik / … / 

så tror jag att man kan lära sig att få in rytm genom att röra sig med hela 
kroppen. 

 

På frågan vad fiolrytmik är svarar Brigitta: Det är taktkänsla, rörelse. Musik i olika former.  

 

Vid samtal med Sofia berättar hon att hon är lite skeptisk till hur begreppet rytmik används.  

 
…det finns så mycket rytmik nu för tiden. Det ska ju va babyrytmik och det är jättemyck-
et rytmik överallt.  

 

Enligt henne är det just nu en rytmiktrend. Sofia berättar att när hon hör ordet rytmik associe-

rar hon till en början till rytminstrument.  

 
Ja, först när man hör det så tänker man mest på rytminstrument, för att det låter så.  

 

Sofia berättar vidare att hon har vidgat sina vyer.  

 
Att använda hela kroppen för att lära sig och få in fler sinnen /…/ Men jag 
tänker väl att det är lite förberedelse för att spela fiol, där man inte bara kon-

centrerar sig på själva spelandet.  

 

Hon nämner även att rytmik kan vara en förberedelse för att spela instrument, i detta fall fiol. 

Det är svårt att avgöra om hon nu redan pratar om fiolrytmik eller är det så att hon ser rytmik 
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som en förberedelse till att spela instrument? Informanterna vet trots allt att samtalets tema är 

fiolrytmik. 

 

Informanterna har en relativ gemensam syn kring vad de upplever rytmik är. Deras åsikter 

skiljer sig heller inte föräldrarna emellan trots deras olika förkunskaper och bakgrunder kring 

rytmikundervisning. Det primära för dem alla är rörelser, det vill säga att använda kroppen 

och musik i olika former. 

Vad är fiolrytmik för dig? 

Birgitta förklarar att fiolrytmik för henne är ett pedagogiskt arbetssätt. Fiolen är det primära 

men man lägger också bort instrumentet och arbetar med trummor, klappar, studsar med bol-

lar, går på notlinjer och sjunger dess namn. Att på ett lekfullt sätt, ett mer pedagogiskt sätt. 

Det lekfulla kopplas till gehör och det teoretiska. Birgitta nämner att hon upplever arbetssättet 

som mer pedagogiskt. Vad hon jämför med specificeras inte. Birgitta berättar vidare: Rörelse 

är också ett stort moment i fiolrytmiken. Rörelser och dans med instrument. Fiol är både ett 

instrument och ett redskap. Birgitta upplever att fiolen innehar en delad roll i undervisningen, 

både som instrument och som redskap. På fiolrytmiken spelar man men utnyttjar också in-

strumentet som ett redskap i rörelse och dans.  

 

Karin berättar att hon tror att fiol kan uppfattas som ett allvarligt instrument.  

 
Folks uppfattning är att det är ett ganska allvarligt instrument. Det är så klas-
siskt.  
 

Hon beskriver även att hon upplever att fiolrytmiklektionerna avdramatiserade fiolen som 

instrument och berättar vidare: 

 
Jag kände nog mer att fiolrytmikläraren försökte göra, avdramatisera fiolen 

som instrument, att det mer var som en leksak som man kunde använda på 
olika saker, se dom roliga bitarna som man kunde göra med fiolen, det är 
klart att det är på deras nivå /…/ jag tror att det är ett sätt att väcka intresse.  
 

Fiolrytmiken kan hjälpa till att avdramatisera och marknadsföra instrumentet. Likt Birgitta 

nämner även Karin att instrumentet har en delad roll. Att få tillfälle att leka med fiolen tror 

Karin hjälper till att tona ner det allvar som föreligger i instrumentet. Karin nämner också att 

hon tror att inlärningen underlättas genom att använda alla sina sinnen. Hon berättar: 

 
…det är ett lättare sätt att lära tror jag när man använder alla, hela, alla sin-
nen. Så är det säkert i mycket annat också. Att man, som jag sa, använder sig 
av musiken för att lära sig engelska. Man använder inte bara örat och ögonen 
utan att det är en förstärkning. 

 

Karin poängterar här att man inte enbart kan lära sig med hjälp av de auditiva och visuella 

sinnena utan att de istället agerar förstärkning. Hon berättar åter att man i grundskolan använ-

der sig av musik för att lära sig engelska, och att man kan använda sig av rörelse för att lära 

sig musik.  

 

Även Sofia är inne på samma spår. På frågan hur hon skulle beskriva fiolrytmik för andra 

svarar hon: 
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… man använder mer hela kroppen för att lära sig spela /…/ allt vad ni fick 
in genom rörelse till exempel och det får man ju inte in på samma sätt när 
man bara spelar. /…/ Just det att här med att använda hela kroppen för att 
lära sig och få in lite fler sinnen och så i lärandet, det tror jag helt klart på. 
Och just när dom är så här små.   
 

Sofia berättar att hon upplever att fiolrytmikmetoden använder sig av hela kroppen och tar in 

fler sinnen. Hon påtalar även att hon tror att fiolrytmikens arbetssätt gynnar det instrumentala 

lärandet för elever som börjat spela fiol i tidig ålder, vilket hennes son har gjort.  

 
Och sen förberedelserna för notvärden och sånt som fiolrytmikläraren har 
tagit upp det kan man ha stor nytta av när man väl ska börja med noter.  

 

Hon säger här att fiolrytmik förbereder instrumentalisterna, med rörelser som ska hjälpa till i 

den efterföljande instrumentala utvecklingen, både teoretiskt och tekniskt.  

 

Elisabeth menar att fiolrytmik är en påbyggnad av rytmik.  

 
Ja då tänker jag, lite, att det är en påbyggnad, det är fortfarande mycket sång, 
rörelse, dans, takt och musik, och sen är det lite fiol också.  

 

Elisabeth beskriver att stommen är den samma som de vanliga rytmiklektionerna men att fiol 

nu finns med i undervisningen. Elisabeth är den enda informant som anser sig har deltagit i 

rytmikundervisning tidigare. Hon nämner att varje enskilt moment integreras med varandra 

och bildar en helhet, vilket hon upplever som positivt. 

 
…man får en helhet, känsla för musik som helhet. Just det här med taktkäns-
la och alltihopa. Och sen är det just i det här fallet fiol man spelar. Men jag 

tror just att det är den här förmågan att ta till sig musik som man får på ett 
helt annat sätt. /…/ Det är ganska, det är inga fasta former, det är ju fasta 
former men ändå inte. Det finns ju utrymme för improvisation och alltihop.  

 

Elisabeth säger att lektionerna är fria med plats för improvisation och eget skapande. Just att 

fiolrytmiklektionerna är lustfyllda, vilket hon upplever att de är, värderar Elisabeth synnerli-

gen högt. Hon vill att det ska vara kul att lära sig ett instrument, det ska inte kännas tvingat.  

 
Jag inbillar mig att det är ett roligt sätt att lära sig ett instrument… 

 

Informanterna ser fiolrytmik som en förlängning av rytmik där fiol integreras och blir det 

primära syftet i undervisningen. De upplever fiolrytmik som något lustfyllt och roligt där 

formen inte är förutbestämd utan det finns även plats för improvisation och eget skapande. 

Fiolrytmiken tar till vara på den instrumentala progressionen och förbereder instrumentalis-

terna på vad som komma skall.  

Vad fick Er att anmäla Er son/dotter? 

Trots att de fyra informantparens bakgrund till fiolrytmikundervisningen skiljer sig förenas de 

i en positivitet kring metoden.  

  

Som inledning av vårt samtal berättar Birgitta varför de anmälde Edith till fiolrytmikunder-

visning. Birgitta hade inte hört talas om detta tidigare men tyckte det verkade intressant och 

roligt. Birgitta upplever det som ett positivt sätt att komma i kontakt med fiol och musik, rytm 

och takt. Det som var mycket positivt var grupplektionerna. Att eleven inte är själv med fiollä-
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raren utan tillsammans i en grupp. Hon berättar att det var detta som avgjorde att de valde att 

anmäla Edith. Just att eleverna undervisas i grupp upplever Birgitta som positivt och åter-

kommer ofta till det under vår intervju. Vad som inte framgår i samtalet är om Birgitta har 

undersökt andra metoder som innehar gruppundervisning eftersom fiolrytmik inte är den enda 

metoden som tillhandahåller den sorts undervisning. Som tidigare har nämnts blev Birgitta 

tipsad om fiolrytmik och visste inte ingenting om arbetssättet innan och gick därför in i un-

dervisningen med en öppenhet utan förväntningar.  

 

När Siri skulle börja spela fiol ville Elisabeth det skulle vara lustfullt, roligt och på ett lek-

fulltsätt.  

 
Jag vill inte att [Siri] skulle hamna och traggla skalor, utan jag ville att hon 

skulle ha det i ett roligare sammanhang. För jag har ju själv gått på sådant 
där piano och bara sitta och läsa noter och spela. Och det tycker inte jag var 
bra liksom.  

 

I och med att de tidigare har varit i kontakt rytmik på den aktuella skolan var det naturligt för 

dem att börja där och de visste också vad de hade att vänta. Det framgår inte i Elisabeths utta-

lande om det var arbetssättet, fiolrytmik, som fick dem att välja just instrumentet fiol eller 

tvärtom. Elisabeth berättar om valet av metod och instrument: 

 
I och med att jag viste att hon hade pratat om det då, i och med att min pappa 
spelar och så där då. Så det var så vi hamnade där då. Så då kom vi tillbaks 
igen! 

 

Elisabeth berättar att hennes pappa spelar fiol och att instrumentet därmed är bekant för famil-

jen. Huruvida det har påverkat valet av instrument och om det var instrumentet eller själva 

arbetssättet som lockade nämner inte Elisabeth. Skulle Siri ha spelat trumpet om det fanns 

trumpetrytmik på vederbörande skola? 

 

När Sofia och Erik blev tipsade om fiolrytmikundervisning tyckte Sofia att det verkade intres-

sant och trevligt. Hon berättar: 

 
Och i och med att Erik är så liten som han är ändå när han har börjat med 
fiol så kan det behövas träna fiol på lite andra sätt. Man är ju inte färdig med 

finmotorik och grovmotorik och allt det som behövs till att spela. 

 

Sofia återkommer flera gånger under samtalet till vikten av fin- och grovmotorik i fiolspelet.  

 

Som tidigare har nämnts upplever Karin instrumentet som tungt och allvarligt och tror att fiol-

rytmik kan hjälpa till att avdramatisera det. Detta återkommer Karin ofta till under vårt samtal 

och därför verkar detta vara något primärt för henne.  

 

Vi kan här se att även om vägarna och förutsättningarna är olika så har alla familjer ändå valt 

fiolrytmik eftersom de anser att metoden har en positiv inverkan på elevernas instrumentala 

lärande. Föräldrarna upplever att det är viktigt att eleverna får en positiv inlärningskänsla, 

som Birgitta nämner att fiolrytmik ger. Det ska vara roligt att lära sig spela fiol.  
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Rekommendationer  

Vid frågan om de har eller skulle rekommendera fiolrytmik svarar Birgitta: Har redan re-

kommenderat det. Rekommenderar hela konceptet, allt är bra. Som tidigare har nämnts gick 

Birgitta in i undervisningen med en öppenhet utan några förkunskaper.  

Elisabeth säger det samma: 

 
Ja, jag skulle absolut göra det! Helt klart! 

 

Även Sofia säger att hon skulle rekommendera undervisningsmetoden.  

 
Och just att ha roligt när man faktiskt spelar, det kan ju bli lite långtråkigt 
och bara vá där hemma och träna samma låt om och om igen. Och kunna 

göra lite andra saker, och trilla på bananskal och röra i grytor och de här med 
muggarna som gick runt och lite sånt där.  

 

Vad Sofia uttrycker är att övningarna fyller två syften. Övningarna är matnyttiga och lärande 

men också roliga och skapar en gemenskap.  

 

Karin däremot säger att hon nog skulle göra det.  

 
Ja det tror jag nog. Ja för jag tror att det är ett sätt att väcka intresse. 
  

Hur stor vikt som läggs på ordet nog framgår inte, men det visar att hon inte är lika övertygad 

som de resterande informanterna. Hon nämner att fiolrytmik kan hjälpa till att väcka ett mu-

sik- och fiolintresse. 

 

Informanterna är överrens att de rekommenderar fiolrytmik till andra.   

Sammanfattning  

Föräldrarna berättar att fiolrytmik är en lekfull, upplevelsebaserad och lärorik metod att lära 

sig ett instrument. En kombination av sång, spel och rörelse utgör lektionerna. Informanterna 

upplever att fiolrytmik har två syften; utvecklande och matnyttig men också rolig och lekfull. 

Fiolrytmiken tar tillvara på sinnenas betydelse för inlärningen. Den stora skillnaden mellan 

fiolrytmik och rytmik är fiolrytmikens fokus på instrumentet. Fiolens plats i undervisningen 

innehar två syften, dels som instrument att spela på men också som redskap i rörelse och lek.  

5.3 Fiolrytmikens påverkan ur föräldrarnas perspektiv 
Informanterna tror att fiolrytmik påverkar barnens musikalitet men också den personliga ut-

vecklingen. Jag har valt att dela upp kategorin fiolrytmikens påverkan i olika underrubriker. 

Resultatet sammanställs i kategorins avslutande sammanfattning.   

Instrumentspecificerat 

Elisabeth är övertygad att fiolrytmikundervisningen har påverkat Siris fiolspel.  

 
Ja det tror jag absolut! Ja, ja, ja det tror jag! 

 

Vidare säger hon att eleverna inte blir lika fjättrande till instrumentet och detta beskriver Eli-

sabeth vara av positivart för den instrumentala inlärningsprocessen.  
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Jag är helt fascinerad över hur snabbt hon har gått fram, alltså hur duktig hon 
är på att spela, alltså hur fort hon har utvecklats då, på ett helt annat sätt. Det 
tror jag, just det här att dom hör, just gehör, och att dom får en känsla för hur 
toner, noter, alltihopa på en helhet, på ett annat sätt. Att dom inte bara är 
fjättrade vid [instrumentet]… 
 

Hon beskriver att dottern har utvecklats vad det gäller fiolspelet på ett annat sätt. Vad hon 

menar med ”att lära sig på ett annat sätt” förklarar hon inte vidare. Med hjälp av intervjun 

som helhet kan man tyda att hon värderar det egna skapande, den fria formen och rörelserna 

som ”andra sätt”. Vid frågan om fiolrytmikens inverkan på instrumentaltekniken svara Elisa-

beth: 

 
De lär ju känna sitt instrument och just det här att Siri har dansat med fioler-
na. Det bli ju en helhet på ett annat sätt.  

 

Elisabeth tror att rörelse eller som läraren säger, dansa med fiolerna, hjälper eleverna att lära 

känna sitt instrument som i sin tur underlättar tekniken.  

 

I jämförelse med Elisabeth berättar Sofia att det är svårt att avgöra huruvida Eriks fiolutveck-

ling har påverkats av rytmiklektionerna eller om han helt enkelt följer den ”normala” utveck-

lingskurvan. Att Erik bara har deltagit i undervisningen i en termin kan vara en av orsakerna. 

Men hon är noga att nämna att det i alla fall inte har försämrat hans lärande. Sofia berättar:  

 
Jag vet inte om det har egentligen påverkat så jättemycket för han har ganska 
lätt för att lära sig det ändå. Men han tycker att det är väldigt roligt alla de 
här övningarna fiolrytmikläraren har gjort. Bara det, det räcker ju långt. Sen 
tror jag, det har ju säkert, det har ju inte försämrat saken i alla fall. /…/ Sen 
har det ju inte varit så jättemånga gånger heller.  

 

Att ha roligt och leka fram något påverkar inlärningsprocessen positivt. Sofia fortsätter: 

 
För fiolrytmikläraren tränar ju ändå samma saker som man ska träna tar fiol-
rytmikläraren upp på andra sätt. Så alla lär sig olika. Så jag tror absolut att 
det är jättebra. Speciellt för de små barnen innan dom har allt färdigt.  

 

Sofia tror att fiolrytmikmetoden tar till vara på att alla lär sig olika, vilket hon upplever har 

varit positivt för hennes son. Lektionen speglar fiolspelandet på ett annat sätt i jämförelse med 

den ordinarie undervisningen.  

 

Birgitta nämner, likt Sofia, att även hon upplever fiolrytmiklektionerna lustfyllda och roliga 

vilket i sig har en positiv inverkan på instrumenttekniken. Birgitta berättar: Fiolrytmik är lust-

fyllt och roligt. Ett roligt sätt att lära sig något svårt. Rytmikens lustfylldhet ger en positiv 

inlärningskänsla. Att eleverna får tillfälle att känna en positiv känsla på lektionerna tror hon 

har en stor inverkan på elevernas lärande.  

 

Karin säger åter att hon tror att fiolrytmik kan hjälpa till att avdramatisera fiol som instru-

ment. Hon upplever att omvärldens uppfattning till instrumentet ibland behövs ändras. 

 
Folk har nog ändrat uppfattning, jag har definitivt gjort det för jag tycker det 
är ett fantastiskt instrument. Att man kan spela liksom allt möjligt, det behö-
ver inte va liksom jätte tråkigt bara för att man tar fram fiolen.  
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Karin berättar att hon har ändrat inställning till instrumentet de senaste åren. Hon nämner inte 

vidare vad hennes inställningar var eller är nu men i och med att hon tar upp det kan man ut-

skilja att hon har fått en positivare uppfattning.  

 

Informanterna är överrens om att fiolrytmik har en positiv inverkan på elevernas instrument-

hantering. De är inte överrens om hur stor inverkan är, men detta kan härledas till elevernas 

skilda undervisningssammanhang. Vissa har det som en del av den ordinarie undervisningen 

medan vissa har valt det som sidoundervisning. Fiolrytmikens lust- och lekfulla syn anser de 

främjar instrumentets tekniska utveckling då tekniken inte upplevas som krävande och tving-

at.  

Musikalitet 

Fiolrytmiklektionerna påverkar inte bara elevernas instrumentala utveckling utan även deras 

musikalitet menar Elisabeth. Det är den stora skillnaden i jämförelse med den traditionella 

undervisningen som enbart erbjuder enskilda lektioner, tror hon. Elisabeth berättar: 

 
Att man får en helhet, en känsla för musik som helhet. Just det här med takt-

känsla och alltihop. Och sen är det i just i det här fallet fiol man spelar. Men 
jag tror just att det är den här förmågan att ta till sig musik som man får på 
ett helt annat sätt.   

 

Karin, Sofia, Birgitta och Elisabeth är alla överrens att fiolrytmik främjar barns kreativitet.  

Elisabeth berättar att hon tror att musikalitet och kreativitet hör ihop.  

 
…det tror jag hänger ihop. Just det här när de hittar på sina egna rörelser och 
att det finns utrymme för att… att allt inte är bestämt liksom, när de jobbar 

fram de här sagorna.  

 

Allt är inte förutbestämt utan undervisningen ger eleverna utrymme att improvisera och själv 

vara med att skapa, vilket Elisabeth upplever positivt.  

 

Karin berättar följande när vi i intervjun pratar om fiolrytmikens påverkan: 

 
…dels tror jag i för sig att taktkänsla. Det här att man liksom rörde de er.  
 

Karin tror att puls- och taktkänsla är ett centralt moment i metoden, en byggsten som hon an-

ser uppfylls och har påverkat dotterns taktkänsla positivt.  

 

Även de andra informanterna påtalar en synnerligen positiv inverkan på elevernas taktkänsla, 

både med som utan instrument. Den enda som inte är lika övertygande är Sofia, i alla fall 

nämner hon inte det i vårt samtal. Även om hon ställer sig positiv till att fiolrytmik har påver-

kat sin sons puls- och taktkänsla säger hon följande: 

 
Alltså det är positivt allt som man förbereder dom för inför det vanliga spel-
ningen om så säger är ju bara positivt. 

 

Karin säger: 

 
Fiolrytmikläraren hade helnoter och halvnoter att dom liksom fick det i sig 
och inte egentligen vad det var för någonting mer än att det betydde olika, att 
man rörde sig på olika sätt.  
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Karin berättar att hon tror att fiolrytmikens moment påverkar dottern i en förlängning. Hon 

nämner också att dotter faktiskt redan har börjat reflektera över momenten.  

 
Hon sa faktiskt en gång till fiolläraren och också när dom pratade om olika 
rytmer: ”Det har jag redan gjort”. Att hon själv hade observerat det, det är 
rätt häftigt. Utan att fiolrytmikläraren hade sagt att det här är en helnot eller 

det här är en halvnot. 

 

Detta tyder på, som Karin också nämner, att dotterns musikalitet och pulskänsla har påverkats 

positivt.  

 

Informanterna tror att elevernas musikalitet och kreativitet befrämjas genom den känsla för 

musik som eleverna utvecklar vid fiolrytmikundervisning. 

Notläsning  

I och med att Lina och Erik spelar efter Suzukimetoden har de ännu inte börjat med notläs-

ningen. Sofia säger följande kring fiolrytmik och notläsning.  

 
Men det är ändå en förberedelse för det.  

 

Sofia tror, som hon tidigare har nämnt, att fiolrytmiken förbereder eleverna både tekniskt, 

teoretiskt och musikaliskt för vad som komma skall. Hon menar därför att fiolrytmiken förbe-

rett eleverna inför momentet. Karin däremot väljer att avböja frågan med hänvisning till Su-

zukimetoden.  

 
Pass, vi har inte jobbat… 
 

Hon tror, som tidigare har nämnts, däremot att arbete med notvärden har stärkt dotterns spel.  

 

Både Elisabeth och Birgitta menar att notläsning har varit ett centralt element från första bör-

jan både på fiolrytmiken och individuella lektionen. Birgitta berättar: Ja, notläsning har varit 

en viktig och del enda från början. Hon tror därmed att det har haft en positiv inverkan på 

Ediths spel. Tyvärr nämner varken Elisabeth eller Birgitta vidare huruvida elevernas inlär-

ningstakt har varit annorlunda om de skulle undervisas enligt den traditionella skolan. De be-

rör heller inte om elevernas djupare förståelse har påverkats. Detta kan vara svårt att svara på i 

och med att varken Siri eller Edith har undervisats enligt den traditionella undervisningsfor-

men.  

Kroppsuppfattning 

Alla informanter är överrens om att rörelsens betydelse för inlärningen är stor och att fiolryt-

miken främjar detta. Fiol är ett instrument som ställer krav på elevernas koordination. Stråk- 

och fiolhand gör till stor del motsatta rörelser och som ibland upplevs svårt och krångligt. 

Informanterna berättar alla att de tror att fiolrytmik främjar elevernas koordination positivt. 

Elisabeth säger: 

 
Ja, det är det ju absolut. Med att spela och ta ner och så ta tre steg och så upp 
igen. Ja, (skratt) helt klart! 

 

Elisabeth förstärker här att fiolrytmikens rörelsebaserade inlärning utvecklar och påverkar 

dotterns koordination.  
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Birgitta berättar: Eleven har utvecklat en förmåga att vara enmansorkester. Maraccas, tambu-

rin osv i olika händer. Då det är koordinationsövning på hög nivå visar det på, som också Bir-

gitta berättar, att fiolrytmiken har utvecklat Ediths koordination. Birgitta berättar vidare: Ele-

ven dansar också balett och Birgitta tror att ämnena tillsammans har haft en positiv inverkan. 

Tillsammans med dotterns balettlektioner tror Birgitta att koordination och kroppsspråk ut-

vecklas positivt. 

 

Karin är inte lika övertygande som övriga om fiolrytmikens inverkan på koordination och 

kroppsspråk.  

 
Ja. Det kan säkert hjälpa till.  

 

Hur stor betoning hon lägger på ”säkert” utvecklar hon inte, men hon tror ändå att lektionerna 

främjar utvecklingen. 

 

Vid frågan om kroppsspråket visar Elisabeth svårigheter att värdera vad som innefattar kate-

gorin kroppsspråk men säger sig ändå vara positiv. 

 
I för sig en säkerhet i att röra sig, om man kan ta in det så tror jag ju det. Just 
det här att kunna gå rätt över ett rum, och så där, det tror jag på ja.  

Personlighetsutveckling 

Att arbeta och skapa tillsammans i en grupp tror Elisabeth stärker barnens kreativitet men 

också självförtroende. På frågan om fiolrytmik påverkat elevens självförtroende svarar hon: 

 
Jag tror att det är bra det här upplägget, dels att man är kreativ och tillsam-
mans i gruppen, men sen har du och din tid när fiolläraren möter varje ele-
ven på sin nivå och tränar utifrån det. Det tror jag är väldigt bra. Dels att 

man tillsammans i gruppen och faktiskt lär av varandra och man jobbar fram 
något tillsammans. Det är ett sätt då. Och sen har du ditt egna när du tragglar 
på din nivå. 

  

Att traggla på sin egen nivå syftar Elisabeth på den enskilda lektionen. På grupplektionerna 

kan eleverna välja om de vill stå i fram- eller bakkant medan på den individuella lektionen 

ligger fokus alltid på den enskilda eleven. Hon tror att en mix av grupp och enskild stärker 

elevernas självförtroende men också förmågan att samarbeta. I den gemensamma processen 

måste man enas om man ska skutta åt vänster eller tre skutt åt höger och samtidigt ta upp fio-

lerna.  

 

Likt Elisabeth så berättar även Karin att fiolrytmik har en positiv inverkan på elevernas själv-

känsla. Karin återkommer till att hon ser fiol som ett ovanligt instrument och uttalar kring 

självkänsla: 

 
Nej men det tror jag i och med att man får en bättre självkänsla och det tror 
jag nog att man får, dels när man är bra på något och att man kan nått som 
inte nån annan kan. Och det tror jag absolut.  

 

Sofia däremot är inte lika säker på att fiolrytmik har en positiv inverkan på elevernas självför-

troende.  
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Den var klurigare, alltså det kan nog vara både och. Alltså det är ju lite vil-
ken självkänsla man har med sig redan från början när man kommer, så kan 
det nog va både och. För en sån grej att ställa sig upp själv och spela det kan 
ju… Det är ju vilka krav man har på sig själv och så. Så det kan ju faktiskt 
bero mycket på vem som håller i fiolrytmiken hur det är, om det är positivt 
eller negativt. Beroende på hur läraren är och vad man har med sig själv och 

så. Så det kan jag nog inte svara nått av det.  

 

Sofia tror att vad vi har med oss i bagaget från början har en stor inverkan på hur elevernas 

självförtroende påverkas. Hon påpekar även att lärarens agerande inverkar på elevernas själv-

känsla.  

 

Alla fyra är överrens att fiolrytmik och gruppen ger eleverna tillfälle att stå för sin sak och 

agera inför andra. Karin säger: 

 
Åh det är ju rätt så tufft och ställa sig där framme och få någonting ur den 

här [visar en fiol med händerna] som ingen annan kan och det märker jag ju 
jättemycket, för [Edith] har alltså verkligen vågat i skolan, ställa sig upp och 
alla tycker liksom wow. För det tycker jag, just den här biten att va så pass 
liten och så få, biten med både rörelse och fiol. Det är ganska speciellt. Då 
får liksom att man vågar. Dels att båga röra sig som dom gjorde när [Fiol-
rytmikläraren] är där helt ogenerat. Det är inte så himla lätt när man är åtta, 
nio år får då börjar man bli generad och medveten och så. 

 

Enligt Karin får eleverna vara sig själva på fiolrytmiklektionerna. Det är tillåtet att röra på sig 

och det är ingen som tycker det är konstigt. 

 

Birgitta återkommer flitigt till betydelsen av att vara en del av en grupp. Hon berättar: Edith 

är med i en grupp som hon inte umgås med. Birgitta uppfattar det om att Edith inte är lika 

blyg. Hon vågar uppträda för andra, till exempel dagisavslutning. Gruppen påverkar mycket. 

Huruvida det enbart är fiolrytmik som har en positiv inverkan på Ediths blyghet ventilerar hon 

inte vidare.   

 

Just att vara en grupp menar Sofia även utvecklar koncentrationen. Hon berättar följande om 

elevernas koncentration påverkas av fiolrytmikmetoden: 

 
Ja det är positivt. Ja det krävs ju och det behöver dom ju träna också. Alltså 
det är ju jättenyttigt. Lyssna på fiolrytmikläraren och lyssna på varandra och 
veta vad man ska göra och så.  
 

Sofia tror att samarbete kräver koncentration och man inte kan stå i ett hörn och drömma sig 

bort. 

 

Ingen av informanterna tror att fiolrytmiken har påverkat elevernas personlighetsutveckling 

negativt, även om Sofia inte väljer att svara. Gruppundervisning anser de vara positivt för 

personlighetsutvecklingen och ett tillfälle att utvecklas tillsammans.  

Nytta senare i livet 

Trots att Lina bara gått på fiolrytmik i en termin och just nu inte deltar i undervisningen tror 

Karin ändå att Lina kommer ha nytta av metoden senare i livet. Karin berättar: 
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För jag tror det. Och där hade det nog varit ännu bättre om man fortsatt för 
att nivån är ju alldeles i början och sen att, jag förstår att man säkert bygger 
på.  

 

Karin återkommer ofta i vårt samtal till självförtroende, självsäkerhet och att våga. Detta upp-

lever hon stärks av fiolrytmikmetoden vilket man har nytta av senare i livet. 

 

Sofia nämner att Erik nu vågar stå upp och spela inför en grupp.  

 
…sen det här med att, de här övningarna där de faktiskt står själva och spelar 
framför en grupp, bara en sån grej kan man ju ha nytta av i många situatio-
ner, om man vågar det. /…/ Och sen att kunna lyssna på andra och göra sa-

ker tillsammans som dom gjorde, för det gör dom ju inte annars för annars är 
de alltid ensamma när de spelar.  

 

Likt Karin tror Sofia att man har nytta av detta i vilken situation man än hamnar i. Hon tror 

också att det är viktigt att kunna samarbete och spela tillsammans i en grupp. Som tidigare har 

nämnts ser hon fiolrytmiken som en förberedelse inom fiolspelet.   

 

Elisabeth berättar: 

 
Jag tror att det är tillgång, faktiskt, var hon än kommer att syssla med så tror 
jag att det är en tillgång att just kunna ta till sig olika former så. Det finns ju 
utrymme för improvisation och alltihopa. Det tror jag är en fördel att man 
inte är i sin lilla låda.  

 

I och med att lektionerna upplevs fria utan fasta former så tränas eleverna i att inte bli låsta, 

som hon säger, i sina små lådor. Elisabeth berättar att hon tror att improvisation ger dem verk-

tyg att kunna anpassa sig till rådande situation men också att våga testa nya okända saker.  

 

Birgitta är även hon inne på samma spår. Hon säger att hon tror dottern har eller kommer att 

utveckla en öppenhet till annat. Birgitta berättar följande kring Ediths nytta av fiolrytmik se-

nare i livet: Ja! Öppenhet till annat. Genom rörelser får man in taktkänsla som man senare 

har med sig hela livet. Fiolrytmik stärker musikintresset även kommande år. Birgitta nämner 

också att hon tror att fiolrytmik kan utveckla en starkare tillit till musik och därför stärka re-

dan befintligt musikintresse. Så även om dottern inte kommer att hålla på med fiol senare i 

livet kommer i alla fall musikintresset alltid finnas. Birgitta nämner dessutom betydelsen av 

att utveckla en taktkänsla, vilket hon upplever att fiolrytmiken gör. Just taktkänslan tror Bir-

gitta är viktigt för det egna musicerandet och kommer därför vara till nytta i vilket musikaliskt 

sammanhang Edith än hamnar i.  

 

Informanterna tror att eleverna kommer ha nytta av undervisningsformen även senare i livet. 

Inte bara i deras musicerande utan även inom andra områden. Tack vare fiolrytmikens fria 

former tror informanterna att eleverna senare i livet inte kommer vara rädda för nya och an-

norlunda arbetssätt. De nämner även att fiolrytmik får eleverna att våga stå framför en grupp 

och agera eller spela solo.  

Sammanfattning 
Att fiolrytmiken påverkar eleverna positivt är alla överrens om, både musikaliskt och inom 

den personliga sfären. Fiolrytmik ger eleverna tillfälle att utvecklas på ett annat sätt, ett sätt 

som den individuella lektionen inte bereder. Att eleverna får möjlighet att uppleva och pröva 
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finner föräldrarna vara positivt eftersom eleverna får en känsla för musik och dessutom ut-

vecklar sitt förhållande till instrumentet. Informanterna menar att fiolrytmiklektionerna inte 

bara utvecklar elevernas musikaliska förmågor utan även den personliga utvecklingen så som 

självförtroende och att kunna samarbeta i grupp. Improvisation och skapande i grupp upplever 

föräldrarna som viktiga moment i fiolrytmikmetoden vilket kräver samarbete eleverna emel-

lan.  

5.4 Fiolrytmik – Vad är det ur deltagarnas perspektiv? 
I detta avsnitt kommer jag att utgå från elevernas tankar och funderingar kring fiolrytmik. Likt 

föräldrarnas resultatkapitel har jag även här valt att kategorisera datainsamlingen. Då hälften 

av barnen är sex år vill jag hänvisa till deras språkutvecklingsfas då de inte är lika pratglada. I 

slutet av kapitlet har jag, med tillstånd av informanterna, bifogat deras bilder och med tillhö-

rande bildtext skrivna eller muntligt framförda av konstnärerna själva.   

Vad gör man? 

Man spelar fiol och man rör sig./…/Mmm, man typ spelar med, samtidigt 
som man springer omkring liksom och så. 

 

Det är Lina som svara på frågan vad man gör på fiolrytmik. Rörelser och fiol integreras i och 

med att man, enligt Lina, springer och spelar samtidigt. Lina berättar att hon inte skulle göra 

vissa övningar i skolan, men det känns accepterat och okej på fiolrytmiklektionerna.  

 
Jag tycker det är rätt kul, men asså det är bara konstiga och roliga. Man gör 
rätt mycket roliga saker. /…/ Det är konstigt på ett roligt sätt.  

 

Här förklara Lina att även om övningarna är konstiga så är de ändå roliga. 

 

Edith berättar följande på frågan vad hon gör på fiolrytmiken: Spelar, hoppar, trummor, går, 

springer. Hon berättar vidare: Spelar till fiolrytmiklärarens trumspel, pianospel, och inspela-

de musik. Edith berättar här att hon förknippar fiolrytmik med musik, spela och rörelse.  

 

Erik berättar att man på lektionerna går och spelar fiol. 

 
Man kan gå och spela fiol. Vi brukar sätta tre fioler till en stjärna när vi inte 

har dom. 

 

Erik säger att när fiolerna ligger i stjärnan leker de lekar där fiolerna inte kan vara med.   

 

Siri berättar vad hon anser är en vanlig fiolrytmiklektion:  

 
Vi kommer och så packar vi upp våra fioler. Sen stämmer hon dom. Sen ska 

vi sätta oss i en ring och så är det upprop. Sen så spelar vi upp och ner med 
stråken så man ska avslappna sig. Sen gungar vi. Så drar vi froschen mot 
spetsen hela tiden och sen så spelar vi en liten enkel låt, inte med fingrarna 
utan bara fyra på varje sträng, och så tillbaka då. Sen så börjar vi spela lite 
på sådana där låtar vi ska öva på. Och så sätter hon på en maskin [ipod] som 
gör så att det spelar i bakgrunden. Så håller vi på lite så. Sen så kan det vara 
lite övningar på en slags matta som vi ska gå på över en låt, sen ska vi spela 

den så. Då spelar vi lite. Sen så säger hon att vi ska lägga ner fiolerna, så gör 
vi massage. Det kan va att man sitter på rad eller så är det en som ligger på 
en matta och en som sitter på en matta och masserar den andra. Och sen när 
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vi har gjort det så skriver hon ner och så har vi musik, och så får vi alla ligga 
lika länge. Och sen när man är klar med det kan man spela liten låt. Och så 
packar vi ihop. 

 

I återberättelsen ligger Siris fokus mycket på fiolspelet. Hon förklarar vidare att det är det 

man ska öva på och lära sig när man går på fiolrytmik. När frågan kommer upp om skillnaden 

på fiolrytmik och den individuella lektionen svarar hon: 

 
Man kan ta det lite personligen och så… 

 

Hon berättar att man på den individuella går in mer på personliga moment till skillnad från 

gruppen. Siri förklarar fiolrytmikrummet som en stor och tom sal med plats för rörelse. Hon 

jämför detta med sin obligatoriska stråklektion i grundskolan där rummet är fullt med gitarrer 

och trummor. Det finns varken plats eller möjlighet för rörelser säger hon. 

 
Då ska man liksom stå där och sen kan man säga nu ska ni göra si och så, 
men man ska stå på samma ställe hela tiden. Man får liksom inte… Om man 
tänker på fiolrytmiklärarens så är det helt tomt, det är en hel yta att dansa på 
och så. Och sen tar man rummet och proppar in det med trummor och gitar-

rer och helt, och helt plötsligt ska du stå tre rader så.  
 

I grundskolans instrumentallektion sitter de på tre rader och när de ska spela ställer de sig bara 

upp på stället. Hon nämner att det är helt annorlunda än hos fiolrytmikläraren. Även om inte 

Siri i sin återberättelse av en fiolrytmiklektion indikerar på rörelsens betydelse så nämner hon 

att det är det som är den stora skillnaden grundskolan och fiolrytmiken emellan. När frågan 

ställs om vilket arbetssätt hon föredrar svarar hon: 

 
Fiolrytmiklärarens för jag tycker hennes är bäst. Jag tycker inte det finns nå-
got som är bättre. 

Roligaste 

Vad som är det roligaste med fiolrytmik har eleverna svårt att svara på då de säger att det 

mesta är roligt. De vill inte klassificera det till roligast och tråkigast. Erik berättar istället att 

han tycker flera moment är roliga. Bland annat häxansgryta som han förklarar: 

 
Det blir till en soppa. Och man rör med stråken. Och den som har tummen 

rak får äta upp allt! /…/ Jag tycker det är roligt och ramla på bananskal 
(skratt).  

 

Han nämner att rytmiksalen ibland är full med bananskal som är mycket lätta att ramla på 

vilket Erik tycker är roligt. 

 

Lina har svårt att bestämma sig eftersom hon tycker att allt på lektionerna är jätteroligt.  

 

Att man rör på sig och spelar fiol, man får lära sig att spela fiol också. 

 

Enlig Lina är det detta som gör att fiolrytmiklektionerna är jätteroliga. Även Siri har svårt att 

avgöra vad som är roligast. 

 
Jag vet inte, allt är liksom roligt! 

 

Siri fortsätter berätta att vad som uppfattas roligt varierar från tillfälle till tillfälle. 
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…Då blir man helt plötsligt jätte trött och så tänker man så tänker man så här 
ska jag på fiolrytmiken nu också, ibland när man är trött. Men ibland så tän-
ker man Ja, nu ska jag på fiolrytmiken.  

 

Hon berättar här att dagsformen kan avgöra vad som uppfattas roligt och inte.  

 

Edith är den enda av de fyra eleverna som på rak arm kan säga vad som är roligast. Hon sva-

rar snabbt: Massage. Tyvärr vill hon inte utveckla varför.  

 

Informanternas svar tyder på att alla tycker fiolrytmik är roligt men har svårt att värdera vad 

som är roligast.  

Tråkigaste 

Likt föregående tema har informanterna svårt att kategorisera. Lina säger: 

 
Det finns nog typ inget. /…/ Jo! Att det inte är så långt. 

 

Linas fiolrytmiklektioner håller på i en timme men ändå uppfattar Lina dem som korta.  

 

Siri är inne på samma spår. 

 
Det är väl om man kommer försent i sånna fall. 

 

Likt Lina så syftar Siri på externa moment som inte berör fiolrytmiken som ämne.  

 

Erik väljer att inte svara på frågan då han inte kan komma på något tråkigt.  

 

Även här är Edith den enda som kan svara riktigt på frågan. Nyckelpigan, en låt. Detta efter-

som Edith inte kan den riktigt. Hon nämner att hon inte behärskar låten nyckelpigan.. Om det 

är på grund av fiolrytmiken som koncept eller den personliga inlärningsprocessen är svårtol-

kat.  

 

Alla har mer eller mindre svårt att avgör vad som är det tråkigaste. 

Bilder 

Här kommer jag att presentera elevernas bilder. Dessa har ritats under tiden föräldrarna har 

intervjuats. Bilderna föreställer vad fiolrytmik är för dem, och vad de tänker på när de hör 

ordet fiolrytmik.  
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Figur 2. Teckning av Lina. 

 
"Det var när vi låg ner och spelade fiol." 

 

Hon berättar vidare att det var roligt men svårt. En bra balansövning tror hon att det är. Som 

Lina tidigare har berättar innefattar fiolrytmik roliga moment och lekar. Bilden här förstärker 

hennes tidigare uttalanden.  
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Figur 3. Teckning av Siri. 

 
"Jag tänker liksom på fiolen för det är ju det jag ska använda. Sen tänker jag 

på fiolrytmikläraren för det är hon som ska lära mig och det är hon jag 
kommer att möta. Och så tänker jag på noter för det kan jag också få möta."  

 

Som har framgått av intervjun förknippar Siri fiolrytmiken till instrumentet. Eftersom fiolryt-

mik är en del av fiolundervisningskonceptet så har Siri svårt att skilja de två lektionerna åt. 
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  Figur 4. Teckning av Edith.    

 
Vänster halva: 
 

"Flicka (kompis på fiolrytmiken) sitter på knä och masserar mig."  

 
Höger halva:   

 
"Fiolrytmikläraren (fröken) skriver i boken vem som masserar vem." 

 

Bilderna föreställer det Edith tycker är roligaste på fiolrytmiklektionerna, massage. Massage 

är egentligen en övning eller ett moment som inte är speciellt för fiolrytmik. Edith förknippar 

den med fiolrytmik och övningen betyder mycket för henne.  

 

 



 

33 

 
Figur 5. Teckning A av Erik. 
 

"Det är elden. Den har fyra vingar. Två där och två där." 

 

Erik har här ritat raketen som byggdes på fiolrytmiklektionen. Han har även funderat på hur 

låtsasraketen ser ut och dess färgsättning. 

 

 
 

Figur 6. Teckning B av Erik. 
 
"Jag tycker det är roligt och ramla på bananskal (skratt)." 

 

Bilden föreställer när Erik är ute och ramlar på bananskal, en övning som uppskattas, och är 

målad med gul penna eftersom bananer just är gula. Eriks bild är på grund av färgvalet otydlig 

och därför har jag valt att fylla i hans bild så att den blir klarare här i presentationen.  
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Sammanfattning 

Eleverna förknippar fiolrytmik med enskilda övningar och moment. De har inte funderat över 

vad tanken är med fiolrytmik och varför de går där. De äldre eleverna visar att de så smått 

börjar grubblat och fundera, men för dem räcker det långt med att det är roligt. Intervjuerna 

tyder på att fiolrytmik är en lektion där fokus ligger på fiolen men att den skiljer sig från den 

individuella undervisningen. Den stora skillnaden är att man, som Lina uttrycker sig, får lov 

att röra på sig på fiolrytmiklektionerna. Alla är eniga om att fiolrytmik är en rolig lektion.  

5.5 Elever och föräldrars gemensamma syn på fiolrytmik 
Eftersom föräldrarna i undersökningen agerar elevernas förlängda arm kompletterar svaren 

varandra till ett gemensamt resultat. Både föräldrar och elever beskriver att fiolrytmik är en 

kombination av rörelse och musik. För båda parter är det viktigt att undervisningen är rolig 

och motiverande vilket enligt föräldrarna stimulerar elevernas musikaliska utveckling. Föräld-

rarna tror sig se undervisningen som en helhet vilket eleverna har svårt att se eftersom de en-

bart fokuserar på enskilda moment. Varför man gör på ett visst sätt på lektionerna upplever 

föräldrarna att inte majoriteten av eleverna funderat kring, men de tror att det eventuellt 

kommer ske i framtiden. 

 

Fiolrytmikundervisningens fokus ligger enligt barnen till stor del på fiolen som instrument 

och fiolspelet, medan föräldrarna upplever att rörelse utgör undervisningens grund. Föräldrar-

na säger att instrumentet är det primära på fiolrytmiklektionerna där förmågan att spela och 

uttrycka sig på instrumentet är målet. De upplever därför att rörelsemomentet är undervis-

ningens stomme eftersom det bereder eleverna möjlighet att uppleva och känna instrumentet 

och musiken. Detta har en positiv inverkan på så väl den musikaliska som den personliga ut-

vecklingen. Eleverna säger sig inte se kopplingen mellan fiol och rörelse men tror ändå att 

rörelse är ett hjälpmedel mot målet, att lära sig spela fiol. Därmed uppfattar eleverna fiolspelet 

som en större pusselbit än vad föräldrarna gör.  

 

Den positiva inverkan som föräldrarna upplever att fiolrytmik har på den musikaliska och 

personliga utvecklingen berör inte eleverna av förklarlig anledning. Föräldrarna får här agera 

elevernas företrädare.  

 

Sammanfattningsvis har eleverna och föräldrarna en gemensam syn på fiolrytmik: en kombi-

nation av rörelse och musik med fiol som redskap.  
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6. Diskussion 
 
I diskussionskapitlet har jag valt att sammankoppla föräldrarna och elevernas upplevelser av 

fiolrytmik. Jag anser att föräldrarnas och elevernas tankar kring fiolrytmik kompletterar var-

andra och sammanfaller till en gemensam syn. Enligt kapitel fem skiljer sig inte deras upp-

fattning i någon större utsträckning. Däremot tror sig föräldrarna se fiolrytmikens helhet me-

dans eleverna förknippar metoden med enskilda moment. I diskussionen sammankopplas tidi-

gare forskning med det aktuella resultatet.  

6.1 Fiolrytmik – Vad är det? 
Vad är fiolrytmik? Vad är stommen i metoden? I deltagarnas samtal har det utkristalliserats en 

rad olika byggstenar som kännetecknar fiolrytmik. Jag har valt att utgå från dem i mitt diskus-

sionskapitel. 

Fiolens plats 

Enligt undersökningsdeltagarna är skillnaden mellan rytmik och fiolrytmik ytterst liten. Fiol-

rytmik för dem är en förlängning av rytmik där det primära är fiolen. Detta kan liknas vid 

Vernerssons (kapitel 3.1) underrubriker av rytmik. Den stora skillnaden mellan rytmik och 

fiolrytmik anser de vara just fiolen. För informanterna, och då speciellt eleverna, har instru-

mentet en mycket viktig plats i undervisningen. Jag förundras över att informanterna lägger 

en så stor vikt vid instrumentet. Detta tyder på att föräldrarna, och speciellt eleverna har upp-

fattat fiolen som utgångspunkt. Alla lekar, sånger och rörelser är kopplade till just fiolen även 

om man som deltagare inte alltid kan tro det. Som lärare har jag många gånger funderat över 

om deltagarna verkligen uppfattar mitt syfte med undervisningen. Efter avslutad studie inser 

jag att så är fallet. Även om eleverna i denna undersökning inte säger sig förstå varför man 

gör på ett visst sätt under lektionerna är fiolrytmik för dem ändå att jobba med fiolen trots att 

undervisningen består av moment utan instrument. 

Rörelse 

Att genom rörelse få uppleva och ”känna” musik på olika sätt tror informanterna påverkar 

inlärningen positivt. Karin förklarar att man i skolan lär sig engelska med hjälp av musik och 

musik med hjälp av kroppen. Rörelse upplever deltagarna bland annat främjar koordination, 

puls- och taktkänsla, motorik, en inre känsla för musik, inlärning och den personliga utveck-

lingen. Genom rörelsen blir instrumentalisterna inte lika låsta vid fiolen, vilket leder till att 

eleverna får en vidgad syn på instrumentets möjligheter. Att använda sig av rörelse i under-

visningen ger eleverna tillfälle att få uppleva instrumentet och musiken på ett annat sätt. När 

man i musikundervisning pratar om att uppleva musik fokuserar man oftast på den inre upple-

velsen, men med hjälp av rörelse får eleverna tillfälle att även bilda sig en yttre upplevelse. 

Inget ska utesluta det andra utan komplettera till en helhet. Genom helheten bereds eleverna 

en bredare och djupare känsla för musik. En helhet som föräldrarna upplever som positivt för 

elevernas lärande. Hannaford (kapitel 3.2.1) hävdare att vi genom rörelse integrerar och för-

ankrar ny information i våra neutrala nätverk i hjärnan.  

 

Resultatet visar att undervisningen ger eleverna tillfälle att uppleva musiken och instrumentet, 

men också närma sig de teoretiska momenten. Genom att informanterna finner att undervis-

ningen påverkar elevernas inlärningsprocess positivt vill jag påstå att Molander och Boströms 

yttrande stöds (kapitel 3.2). Genom att omsätta teori till praktik tror de att kunskap får en 

djupgående mening. Sofia och Birgitta har berättat att det upplever att praktisk tillämpning 
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eller upplevelse underlättar elevers lärande. Härmed ligger det nära till hands att eleverna 

både lär sig fortare och får en djupare förståelse med hjälp av fiolrytmik. Att mäta i enheter 

anser jag inte är väsentligt då föräldrarnas känsla av en positiv påverkan på lärprocessen är 

tillräcklig. Huruvida elevernas inlärningsprocesstid har påverkas kan jag inte uttala mig om 

utifrån den studie jag gjort. Mitt syfte är inte att undersöka eller mäta elevernas inlärningstid. 

Det är svårt att avgöra hur inlärningsprocessen skulle kunnat fortlöpa om eleverna inte hade 

fått tillfälle att deltaga i fiolrytmikundervisningen, vilket även föräldrarna påtalar.  

Alla lär sig olika, sinnenas betydelse 

Alla lär sig på olika sätt menar deltagarna, vilket även Gardner (kapitel 3.2) vill påvisa med 

de sju intelligenserna. På fiolrytmik får eleverna tillfälle att på annorlunda sätt, till skillnad 

från den enskilda lektionen, utveckla sina musikaliska förmågor. Informanterna menar att 

fiolrytmik tar tillvara på alla våra sinnen. Karin berättar att öra och ögat bara agerar förstärk-

ning till upplevelsen. Hon säger att alla sinnen har betydelse för inlärningen. Detta stöds av 

Boström och Hannaford (kapitel 3.2.1) som menar att om flera sinnesmodaliteter är aktiva 

förstärks inlärningen och blir djupare. Hur elever lär sig är ett intressant område. Informanter-

na konstaterar att alla lär sig på olika sätt och att sinnenas betydelse är stor. Tyvärr reflekterar 

de inte vidare på vilket sätt fiolrytmiken tar till vara på allas inlärningsstilspreferenser. Men i 

och med att de nämner detta i samtalen vill jag tolka det i ett led längre, att fiolrytmik tar till-

vara på alla elevers behov. Enligt Boström (kapitel 3.2.1) har vi fallenhet för ett eller fler sin-

nesmodaliteter. Jag upplever att föräldrarna anser att fiolrytmik aktivt arbetar med alla våra 

sinnen och därmed tar fiolrytmik hänsyn till Boströms uttalande kring våra olika sinnesmoda-

liteter.     

På ett annorlunda sätt 

Både föräldrarna och eleverna i undersökningen återkommer ständigt till att de upplever att 

fiolrytmik har en annorlunda inlärningsmetodik. De nämner att eleverna lär sig på ett annor-

lunda sätt. Vad är det här annorlunda sättet? Jämför de med den traditionella undervisningen, 

den Rostvall och West påtalar (kapitel 3.3)? Jag vill påstå att ingen av eleverna deltar i den så 

kallade traditionella undervisningen. Lina och Erik spelar efter Suzukimetoden (kapitel 3.4.1) 

och Edith och Siri ingår i ett fiolrytmikkoncept där fiolrytmiklärare även undervisar vid den 

individuella lektionen. Att Edith och Siris enskilda lektion inte platsar i den traditionella un-

dervisningensramen kan jag egentligen inte påstå då jag inte har auskulterat vid dessa lektio-

ner. Men eftersom deras föräldrar säger att de här lär sig på ett annat sätt vill jag tolka att det 

inte sker. Menar Birgitta och Elisabeth att man som fiolrytmikpedagog alltid är influerad av 

den pedagogiken? Jag upplever att Birgitta och Elisabeth använder sig av uttrycket ”på ett 

annorlunda sätt” mer än Sofia och Karin vars barn deltar i Suzukiverksamhet. Om det bara är 

en slump eller har en orsak kan jag inte avgöra. Är skillnaden mellan Suzukimetoden och fiol-

rytmik inte så stor och därför upplever inte Suzukifamiljerna fiolrytmiken som speciellt an-

norlunda? Som jag i kapitel 3.4 har nämnt har jag i detta arbete benämnt Suzukimetoden som 

en alternativ undervisningsform. Kanske förknippar informanterna den alternativa formen 

som en annorlunda undervisningsform och därmed är det annorlunda naturligt för dem, det 

vill säga för de som spelar efter Suzukimetoden.  

 

Vad är skillnaden mellan traditionell undervisning och fiolrytmik? Den stora skillnaden är just 

rörelsen och den musikaliska upplevelsen men också att fiolrytmik tar till vara på hela männi-

skan både musikaliskt och personligt (se figur 1.). Elisabeth berättar att hon inte vill att Siri 

enbart ska traggla skalor, som hon uttrycker det, vilket hon upplever sker i den traditionella 

undervisningen. Rostvall och West (kapitel 3.3) påpekar att den kommunala musik- och kul-

turskolans undervisning inte ger tillräckligt med plats för den musikaliska bearbetningen. De 
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menar att fokus istället ligger kring att lära eleverna noter och instrumentets tekniska moment.  

Som Fostås (kapitel 3.3) antyder är eleverna vana vid populärmusikens tjocka klang och söker 

sig till musikundervisning eftersom de vill uppleva och känna musik. Jag tolkar Elisabeths 

antydande att hon vill att dottern ska uppleva ”riktig” musik, inte enbart skalor som hon me-

nar att den traditionella undervisningen fokuseras kring. Därför valde hon fiolrytmikundervis-

ning framför traditionell undervisning.  

 

Fiolrytmikundervisningen tar även tillvara på elevernas eget skapande genom att improvisa-

tion är en del av undervisningskonceptet, både musikaliskt och kroppsligt. Enligt Rostvall och 

West (kapitel 3.3) saknas detta i den traditionella undervisningen vilket är synd eftersom det 

kan främja ett självständigt musicerande utanför skolväsendet. Att just förbereda eleverna för 

ett självständigt musicerande tas till vara på i fiolrytmikundervisningen. Eleverna förbereds 

inte bara musikalisk utan även in i det vardagliga livet genom förmåga att ta till sig nya ar-

betssätt.  

Lustfyllt 

Fiolrytmik är en lustfylld och roligt lektion berättar informanterna med eleverna i spetsen. 

Detta kännetecknar fiolrytmik anser informanter och är en av anledningarna till att de just har 

valt att delta i undervisningen. Mitt resultat stärks även i Holmbergs studie (kapitel 3.1). Hen-

nes elever upplevde likt mina informanter att instrumentrytmik är en lustfylld aktivitet. 

Schenck och Lilliedahl (kapitel 3.2) menar att föräldrarnas syfte med elevernas musikunder-

visning är att de ska få uppleva det lustfyllda som musik kan frambringa, vilket även min stu-

die visar. Lustfyllt förknippar jag med glädje. Lek är ett sätt att frambringa glädje men också 

lust. Att leken har betydelse för inlärningen menar både Schenck och Bjørkvold (kapitel 

3.2.2). Jag vill här påpeka att det är skillnad mellan lek och lek. I en lärandesituation anser jag 

att leken bör besitta en pedagogiskinriktning. Eftersom jag innehar en förförståelse kring ele-

vernas inlärningsmiljö och undervisningssituation vet jag att det är den pedagogiska leken 

som förekommer i undervisningen. Det lekfulla betyder mycket för eleverna. Alla utom Edith 

har svårt att nämna något som är tråkigt med fiolrytmik. Just att ha roligt på lektionerna är 

mycket viktig beskriver informanterna, vilket de upplever att fiolrytmiken är. Jag upplever 

inte att det lekfulla i metoden skulle missgynna elevernas kunskapsdjup vilket Fostås menar 

att vissa pedagoger anser (kapitel 3.2.2). Hur kan något som gynnar elevernas musiklust och 

motivation missgynna lärandet? Om inlärningen inte ska missgynnas av undervisningens lek-

fullhet, som vissa pedagoger upplever, anser jag att det är viktigt att alltid ha en pedagogisk 

idé kring lekens syfte. Schenck (kapitel 3.3) menar att om undervisning och inlärning ska 

kännas meningsfull måste man som lärare sätt in den i ett sammanhang. Jag anser att leken 

ger eleverna tillfälle att bearbeta och uppleva sina förmågor i ett medskapande sammanhang. 

Min studie visar att elevernas lärande och utveckling främjas av metodens praktiska och lek-

fulla moment.  

Barns helhetsutveckling 

Lilliedahl (kapitel 3.3) menar att upplevelsebaserad undervisning inte är att föredra då barnens 

utveckling blir ett sekundärt mål. Han upplever att föräldrarna förväntar sig att musikunder-

visningens mål är att främja elevens helhetsutveckling. Min undersökning antyder inte att 

elevernas utveckling kommer i skymundan och blir det sekundära målet. I och med att fiol-

rytmik upplevs som en pedagogik där helheten står i centrum anser jag att den tar till vara på 

elevens utveckling, så väl den musikaliska som personliga. Enligt undersökningens resultat 

finns det inget som talar för Lilliedahls uttalande kring upplevelsebaserad undervisning. Re-

sultatet visar att upplevelsen bereder eleverna ett bredare utvecklingsspektra. Genom upple-

velse förstärks kunskapen. Om sedan den musikaliska upplevelsen går genom det kinestetiska 
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eller visuella sinnet spelar ingen roll. Jag tycker det är lite vanskligt att lägga undervisning 

eller metoder i specifika fack då vissa metoder kan gå under flera olika kategorier. Men jag 

anser nog att fiolrytmik bland annat kan höra till facket upplevelsebaserad undervisning, vil-

ket jag uppfattar att informanterna instämmer i.  
 
När det gäller hur stor inverkan fiolrytmik har på barnen skiljer det informanterna emellan, 

men de är ändå eniga att den har en positiv effekt. De menar att fiolrytmik inte bara påverkar 

elevernas musikaliska utveckling utan även den personliga, så som självförtroende och sam-

arbete. Jag anser att föräldrarna förstärker figur 1:s trovärdighet (kapitel 3.1), rytmikens hel-

hetssyn på människan. Även om alla föräldrar i undersökningen talar om att fiolrytmik har en 

positiv inverkan på elevernas självförtroende och självkänsla är de oense om hur stor inverkan 

är. Sofia påpekar att vad eleverna har med sig i ryggsäcken sedan tidigare påverkar hur ele-

verna tar till sig metoden. Det kan ibland vara svårt att avgöra hur utvecklingen hade sett ut 

om man inte valt att deltaga i fiolrytmikundervisningen. Att utvecklas tillsammans i grupp 

upplever föräldrarna vara positivt för bland annat självförtroende, kreativitet och samarbete.  

Gruppundervisning 

Brigitta menar att just gruppen var det som avgjorde att de valde fiolrytmik som undervis-

ningsmetod. Som jag tidigare har nämnt berättar föräldrarna att gruppen har en positiv påver-

kan på barns utveckling. Fostås (kapitel 3.4.2) menar att gruppundervisning både har positiva 

och negativa effekter. Som jag nämnde i kapitel 3.4.2 måste man skilja på de olika innerbör-

derna av grupplektion, den kompletterande och den uteslutande. Fiolrytmiklektionerna ingår i 

den kompletterande vilket föräldrarna enbart tror är positivt. De påtalar aldrig att den indivi-

duella lektionen upplevs överflödig i förhållande till grupplektionen. Istället ställer de sig po-

sitiva till att eleven både får vara en del av en grupp och också få tillfälle att vid den individu-

ella lektionen mötas på sin egen instrumentala nivå. Jag anser att Fostås uttalande om grupp-

lektionernas negativa sida inte berör fiolrytmikundervisningen eftersom hennes åsikter base-

ras på den uteslutande grupplektionen. Däremot är de positiva sidorna även aktuella för den 

kompletterande gruppundervisningen. Eftersom Lina och Erik spelar efter Suzukimetoden 

innehar de även gruppundervisning i den verksamheten. Tyvärr har de inte påtalat eventuella 

skillnader lektionerna emellan vilket i detta avseende hade varit intressant. Men som Suzuki-

pedagog anser jag att den stora skillnaden är rörelsens plats i undervisningen men också fiol-

rytmiklektionernas eget skapande både musikaliskt och kroppsligt. Jag vill än en gång förtyd-

liga att jag inte påstår att Suzukigrupp och fiolrytmikgrupp ska konkurrera. För mig är det vitt 

skilda lektioner men som kompletterar och inspirerar varandra.  

 

I Calissendorffs undersökning (kapitel 3.4.2) anses den sociala aspekten vara viktigare för 

föräldrarna än eleverna. Mina informanter berör inte detta område i någon större utsträckning. 

De anser att gruppen utvecklar samarbetsförmågan vilket för dem har en socialaspekt. Jag 

upplever inte att föräldrarnas och elevernas sociala förväntningar skiljer sig åt.  

6.2 Finns det inga brister i metoden? 
Informanterna ställer sig positiva till metoden och påtalar inte i någon större utsträckning någ-

ra brister, vilket jag tolkar som mycket lovande. Men är verkligen metoden så glasklar som 

den verkar? Varför har den då inte fler anhängare? Sofia tar upp något som jag anser är myck-

et väsentligt, den rådande rytmiktrenden. Men om nu metoden är så heltäckande som infor-

manterna påtalar kanske det inte är så konstigt att vi har en rytmiktrend. Sofia berättar även att 

hon upplever att rytmik som ord missbrukas. Allt som benämns med ordet rytmik behöver 

inte alls innefatta metodens grundtanke, vilket även jag (kapitel 1.) har stött på. Men hur ska 

man råda bot på det? Som Vernersson (kapitel 3.1) belyser är det svårt att definiera rytmikme-
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toden och det gäller även fiolrytmik. Detta tror jag kan vara en orsak till att metoden ibland 

upplevs flummig och som i sin tur leder till att metoden lätt uppfattas oseriös. Jag hoppas att 

min studie kan hjälpa till att slå hål på det. Informanterna påtalar inte att de uppfattar fiolryt-

mikundervisningen som oseriös, snarare det motsatta. De upplever att fiolrytmiken påverkar 

eleverna positivt inom många olika musikaliska och personliga utvecklingssfärer. Hade fiol-

rytmik uppfattats oseriös anser jag att informanterna inte ställt sig positiva kring fiolrytmik 

som koncept och dess påverkan på elevernas utveckling. 

 

Kan mitt personliga intresse för fiolrytmik ha påverkat informanternas positiva inställning till 

fiolrytmikundervisning? Jag anser att resultatkapitlet visar att informanterna själva har bildat 

sig en positiv inställning och även för en diskussion kring sin bejakande inställning. Därmed 

anser jag inte att mitt personliga intresse för metoden har färgat informanterna i någon större 

utsträckning vid intervjutillfället.  

 

Trots att två av eleverna går på fiolrytmik vid sidan av den ordinarie lektionen visar resultat 

att uppfattningen kring fiolrytmik inte skiljer sig i jämförelse till de som har fiolrytmik som en 

del av sin undervisningsmodell. Man kan heller inte påvisa att de anser att fiolrytmiken på-

verkar eleverna olika med utgångspunkt av ovan. Eventuellt kan man ana att de som har fiol-

rytmik i den ordinarie undervisningen tror att påverkan har en större effekt. Det anser jag är 

rimligt eftersom de hela tiden befinner sig i metoden och eventuellt lättare får en kontinuitet i 

undervisningen. 
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7. Slutsatser och vidare forskning 
 
Genom min studie har jag beretts en djupare insikt i hur elever och föräldrar upplever fiolryt-

mik. Eftersom en definition av begreppet inte finns i någon större utsträckning kan studien 

bereda grund till fortsatt begreppsbeskrivning.  

 

Min slutsats är att elever och föräldrar upplever att fiolrytmik är en lustfylld metod som ge-

nom rörelse i en kombination med musik befrämjar elevens musikaliska och personliga ut-

veckling. Fiolen är undervisningens centrum och innehar en dubbelroll, instrument och red-

skap. Genom rörelse får eleverna tillfälle att närmare sig musik, rytm och takt men även teori 

på ett lustfyllt sätt vilket leder till en öppnare inställning till instrumentet och dess möjlighe-

ter. Varje moment integreras och bildar en helhet, vilket främjar elevernas musikaliska hel-

hetsupplevelse.  

 

Metoden bereder stor plats för lek och humor. Genom lek får eleverna tillfälle att uppleva 

musiken och instrumentet på ett djupare plan. Fiolrytmik är både en rolig undervisningsmetod 

men också matnyttig. Kunskap får tillfälle att integreras djupare genom praktisk handling som 

leder till teori. Genom att få tillfälle att uppleva ett moment bereds eleverna en personlig kun-

skap vilket leder till en djupare förståelse.  

 

Fiolrytmiklektionen upplevs av deltagarna som fri med plats för improvisation och eget ska-

pande, så väl kroppsligt som klangligt. Eleverna blir inte lika fjättrade och tillreds en öppnar 

och avslappnare inställning till instrumentet. Genom att vara en del av skapandet ges eleverna 

tillfälle att vara kreativa och uttrycka sina upplevelser. I förlängningen bereds eleverna en 

öppenhet för annorlunda och nya arbetssätt så väl i skolan som i det kommande arbetslivet.  

 

Jag kan dra slutsatsen att fiolrytmik är en bra metod som främjar hela människan det vill säga 

så väl den musikaliska som den personliga utvecklingen. Fiolrytmik tar till vara på allas inlär-

ningspreferenser och behov. Arbetssättet belyser inte enbart den musikaliska förmågan utan 

även den enskilda individens personlighetsutveckling, så som självförtroende och självkänsla 

men också att utvecklas tillsammans i grupp. 

 

Syftet med undersökningen anser jag har uppfyllts och med hjälp av vald metod har forsk-

ningsfrågan med tillhörande underfrågor besvarats. Här nedan följer korta svar av undersök-

ningens delfrågor.  

1. Vad är fiolrytmikens plats i den instrumentala undervisningen? Enligt min undersökning är 

fiolrytmik ett komplement till elevernas enskilda instrumental undervisningen. Fiolrytmik är 

en lektion som på ett lustfyllt sätt ger eleverna tillfälle att uppleva och därmed bereda en per-

sonlig kunskap. 

2. Kan fiolrytmik underlätta den instrumentala inlärningsprocessen? Alla människor har olika 

inlärningspreferenser vilket fiolrytmik tar tillvara på. Genom att på ett annorlunda sätt, genom 

rörelse, få tillfälle att ta till sig och bilda sig en djupare kunskap underlättar fiolrytmik den 

instrumentala inlärningsprocessen.  

3. Stimulerar fiolrytmik elevens musikaliska utveckling? Genom att musiken står i centrum 

för undervisningen stimuleras och utvecklas elevens musikalitet.  

4. Hur påverkar fiolrytmik elevens helhetsutveckling? Undersökningen visar att fiolrytmik 

stimulerar elevernas utveckling så väl musikaliskt som personligt.  
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5. Har fiolrytmik betydelse för elevens framtid? I och med att fiolrytmik främjar elevens ut-

veckling ur ett helhetsperspektiv visar undersökningen i en förlängning att fiolrytmik har be-

tydelse för elevens framtid. Undersökningen visar att fiolrytmik inte enbart främjar elevernas 

musikaliska framtid utan även elevernas vardagliga liv.  

 

Det hade varit av intresse att vid vidare forskning undersöka om deltagare och lärares upple-

velser av fiolrytmik överensstämmer. Förmedlas verkligen lärarens vision till eleverna eller 

upplever de något annat? Det hade även varit intressant att följa traditionell undervisning och 

fiolrytmikundervisning under en längre period och jämföra elevernas inlärningsprocesser. Vid 

fortsatt forskning skulle det vara intressant att fördjupa arbetet kring fiolrytmik och dess defi-

nition, min undersökning är bara en början. Att inte kunna definiera metoden kan ge ett oseri-

öst intryck, och kan då bidra till svårigheten att värva nya utövare. Jag anser inte att fiolrytmik 

är något oseriöst utan bara som Vernersson menar, lek på allvar.  
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9. Bilaga (intervjustöd) 
 
Inledande frågor 

Elevens ålder, kön 

 

Elevens antal spelade år? Antal år i fiolrytmikverksamhet?  

 

Deltagit i rytmik i annan form tidigare?  

 

Hur kom ni i kontakt med fiolrytmik? 

 

Del 1 (elev) 

Vad gör ni på fiolrytmiklektionerna? 

 

Hur upplever du lektionerna? 

 

Tråkigast? 

 

Roligast? 

 

Teckning – ombeds måla en teckning som förknippas med fiolrytmik 

 

Del 2 (förälder) 

Vad är rytmik för Er? 

 

Vad är fiolrytmik för Er? 

 

Hur skulle du beskriva fiolrytmik? 

 

Vad fick Er att anmäla ert barn till fiolrytmikundervisning? 

 

Hur tror du att fiolrytmik har påverkat elevens instrumentala spel? Musikalitet?  

 

Anser du att fiolrytmiken har påverkat den instrumentala inlärningsprocessen? Posi-

tiv/negativt? Vad? 

 

Anser du att ditt barn kommer ha nytta av fiolrytmik senare i livet? På vilket sätt? Varför?  

 

Skulle ni rekommendera ni fiolrytmikundervisning till andra? 

 

Del 3 (förälder) 

Snabba frågor – Hur tror du att fiolrytmiken har haft för inverkan (positivt eller negativt)… 

 Instrumentalteknik 

 Notläsning och a vista spel 

 Musikalitet 

 Kreativitet 

 Koordination och kroppsspråk 

 Självförtroende 
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 Social kompetens  

 Förmåga att samarbeta 

 Personlighets utveckling 

 Puls och takt 

 Gehör 

 Koncentration 

 

 

Något mer ni vill tillägga/berätta? 


