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Abstract 

Title: How can Eurhythmics enrich the activities of the Swedish Church? A qualitative study 

of four pedagogues experiences, reflections and visions of Eurhythmics in the Swedish 

Church. 

Author: Maria Wallinder 

The purpose of this essay is to investigate how Eurhythmics can enrich the activities in the 

Swedish Church work and to study the Eurhythmics activities in four different church 

communities. In the theory chapter, previous research and literature are presented. Further the 

structure of the Swedish Church, the role of music and dance in church, Eurhythmics, 

discretionary power, and Vygotskijs’ thesis of the crucial role of participation in children’s 

development are reviewed. All these parts affect the possibility to work with Eurhythmics in 

the Church’s activities and are used to validate the results of the essay. A qualitative research 

perspective has been used while the starting points of the study assumed this approach. 

Four interviews with persons active with Eurhythmics in, and employed by, the Swedish 

Church, were made. The central part of the study consists of the informants’ experiences, 

reflections and visions of the significance and importance of Eurhythmics in Church work. 

The study shows a keen interest among Eurhythmics activities in Church. When Eurhythmics 

has been included in the church work, the result has been more churchgoers and greater 

commitment. Through Eurhythmics activities, the participants have been given possibilities to 

develop themselves musically, socially, communicative and motorical (small children and 

elder people mainly). 

In the discussion, the conclusions of the study are presented with support from the theoretical 

part, and show the Eurhythmics potential to develop various parties in the Swedish Church. It 

is also reflected on the Churches’ challenges to use different languages available for 

contemporary people. When collaborating with Eurhythmic pedagogues these “languages” 

can be evolved to create venues. 

Keywords: dancing in church, development of employment, Eurhythmics, the Eurhythmics 

method, opportunities, participation, discretionary power, the Swedish Church. 
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Sammanfattning 
Titel: Hur kan Rytmikpedagogiken berika verksamheterna inom Svenska Kyrkan? En 

kvalitativ studie av fyra pedagogers erfarenheter, reflektioner och visioner av Rytmik i 

Svenska Kyrkan. 

Författare: Maria Wallinder 

Denna studie har till syfte att undersöka hur Rytmiken kan berika den kyrkliga verksamheten 

samt att kartlägga hur Rytmikverksamheterna ser ut i fyra olika församlingar i Sverige. I 

teorikapitlet presenteras tidigare forskning och litteratur om Svenska Kyrkan som institution, 

musikens och dansens roll i kyrkan, Rytmik, handlingsutrymme, samt Vygotskijs teorier om 

delaktighetens betydelse för barns utveckling. Detta för att ge läsaren en större inblick i de 

faktorer som spelar roll för möjligheterna att arbeta med Rytmik i kyrkan, men också för att 

styrka de resultat som framgår i studien. Studien har genomförts i ett kvalitativt 

forskningsperspektiv då utgångspunkterna för att nå studiens slutsatser förutsatte detta 

arbetssätt. 

Fyra intervjuer har genomförts med personer anställda inom Svenska Kyrkan och som arbetar 

med Rytmikmetoden i sina respektive församlingar. Informanternas erfarenheter, reflektioner 

och visioner kring Rytmikens roll och betydelse i kyrkan utgör en central del av studien. 

Studien visar på att det finns ett stort intresse för Rytmik i kyrkan. När Rytmikverksamheter 

har bedrivits hos informanterna, så har kyrkobesökarna blivit fler och engagemanget större. 

Rytmikverksamheterna har öppnat upp för möjligheter att utvecklas musikaliskt, socialt, 

kommunikativt och för små barn och äldre människor även motoriskt. 

I diskussionsdelen presenteras de slutsatser som, med stöd från teoridelen, pekar på 

utvecklingsmöjligheterna som Rytmiken kan bidra med för olika parter inom Svenska 

Kyrkan. Här reflekteras även kring de utmaningar som kyrkan ställs inför i arbetet att möta 

människor. Av dessa utmaningar menas användandet av olika uttrycksspråk begripliga för 

dagens människor och hur man med hjälp av Rytmikpedagoger kan utveckla dessa ”språk” 

och skapa mötesplatser. 

Nyckelord: dans i kyrkan, delaktighet, handlingsutrymme, Rytmik, Rytmikmetoden, Svenska 

Kyrkan, verksamhetsutveckling. 
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1. Inledning 

Mitt första möte med Rytmik fick jag som musikelev på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö 

åren 2005-2007. Under Rytmiklektionerna vi hade i helklass fick jag möta ett, för mig, helt 

nytt sätt att närma mig musiken och en metod som skulle få mig att utvecklas både 

musikaliskt och som person. Som musikelever fick vi under Rytmiklektionerna träna gehör 

och samspel i form av bl.a. reaktions-/ koordinations-/ improvisations- och 

samarbetsövningar. 

Som enda elev med Rytmikinriktning fick jag även individuella lektioner i 

rörelseimprovisation- och komposition där syftet var att tolka musiken i rörelse, så som jag 

uppfattade den. 

Vid några tillfällen samarbetade jag med skolprästen på folkhögskolan då jag deltog i 

gudstjänster med att förstärkta predikan med rörelser, vilket var uppskattat av många. Det var 

”inte bara ordet” som förmedlade något utan det var känslan av ett helhetsintryck som vände 

sig till fler sinnen samtidigt som gjorde att budskapet blev mer greppbart för kyrkobesökarna. 

För mig som gestaltande blev det, förutom ett led i utvecklingsprocessen att musicera med 

texten, en upplevelse i känslan av att förmedla och att fokus inte var på mig och vad jag 

presterade, utan på det som förmedlades. 

Med Rytmiken som verktyg för att utvecklas musikaliskt, lärde jag mig att se musiken med 

andra förhållningssätt än jag tidigare gjort. Att musik är så mycket mer än toner, att det är ett 

uttryck för något och att detta uttryck kan bli någon annans intryck.  

Genom att arbeta med Rytmikpedagogiken har jag inte bara utvecklats musikaliskt utan även i 

självkänsla, självförtroende, socialt, kommunikationsförmåga, samt i min förmåga att delta i, 

leda och se människor i olika arbetsprocesser och sammanhang. Med dessa erfarenheter och 

en snart stundande Rytmikpedagogexamen, har jag mer och mer börjat fundera kring var och 

hur jag kan använda Rytmiken förutom i skolan där min musiklärarexamen annars ämnar 

utövas. 

Många människor har en viss koppling till kyrkan, vare sig den bygger på goda eller dåliga 

erfarenheter, vilket ändå tyder på att kyrkan är en plats dit många någon gång vänder sig av 

olika anledningar. Kyrkan idag arbetar mycket socialt med verksamheter som riktar sig till 

olika målgrupper och har även många gånger omfattande barnverksamheter. 

Svenska Kyrkan är en arbetsplats för väldigt många människor och når ännu fler genom sitt 

arbete, men i takt med nedskärningar finns risken att Rytmikpedagoger inte prioriteras på 

många håll. Då min hypotes är att Rytmiken kan berika den kyrkliga verksamheten i form av 

intresse och engagemang så önskar jag med denna studie ta reda på om det förhåller sig så och 

vilken roll Rytmiken har i utvalda församlingar. Min förhoppning är att denna studie ska få 

inspirera såväl Rytmikpedagoger som kyrkan som institution. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida Rytmiken kan berika den kyrkliga 

verksamheten. Verksamheten avser det musikaliska och pedagogiska arbetet inom Svenska 

Kyrkan och genom att fokusera på dessa områden berörs även delar av det sociala arbetet. 

Min forskningsfråga lyder: 

Hur kan Rytmikpedagogiken berika verksamheterna inom Svenska Kyrkan? 
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3. Teoretisk bakgrund 

För att förklara vad Rytmik är, hur Svenska Kyrkans regi ser ut, vilka förutsättningar som 

krävs för att kunna genomföra ett bra arbete och vilken roll delaktighet spelar i 

sammanhanget, så presenteras dessa i detta kapitel under rubrikerna Rytmik, Svenska Kyrkan, 

Handlingsutrymme och Vygotskij om delaktighet. Rytmikpedagogiken innefattar ofta 

rörelsegestaltning- och improvisation vilket ibland kopplas samman med dans, men då dansen 

har en historisk bakgrund i den kristna kyrkan (Lucas, n.d.) som sträcker sig mycket längre 

tillbaka i tiden än vad Rytmikpedagogiken gör, så har jag valt att beskriva dansens roll i 

kyrkan. Jag har dock valt att ge rubriken namnet Musik och rörelse i kyrkan, för att innefatta 

båda ämnesområden. 

Varje del i detta kapitel utgör viktiga beståndsdelar för att sedan kunna sammankopplas i 

studiens resultatdiskussion. 

3.1 Rytmik 

Rytmikpedagogiken skapades av den schweiziske tonsättaren, teoretikern och 

musikpedagogen Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950). Pedagogiken utgick från att han 

översatt ett visst antal rytmer till fasta kroppsrörelser (Nationalencyklopedin). Syftet var att 

genom dessa rörelser träna människans musikaliska känsla, gehör, minne och muskelminne, 

samt de kommunikativa och metriska färdigheterna (Jaques-Dalcroze, 1997). Metrik avser 

träning med musikaliska koordinationsövningar. 

Gerda von Bülow (1904-1990) var utbildad Rytmikpedagog från Hannover och startade 

Rytmikutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö 1961. Hon grundade uttrycket RMU- 

Rytmisk Musikalisk Uppfostran/Utveckling som byggde på den arbetsprincip som hon utgick 

från. ”Arbetsprincipen vilar på uppfattningen om människans odelbara helhet - organism, 

intellekt, emotion - (kropp, ande, själ) som för sin utveckling kräver en helhetspedagogik” 

(von Bülow, 1974, s. 11). Med helhetspedagogik menar von Bülow (1974) att undervisningen 

ämnar utveckla hela människan och hennes olika sinnen och förmågor genom aktivering av 

dessa och att Rytmikmetoden därmed är danande för hela människan. 

Rytmikmetoden bygger, enligt traditionen, mycket på praktiska och muntliga erfarenheter och 

traditioner vilket har gjort att vetenskaplig forskning om metoden är begränsad (Vernersson, 

2003). Som en följd av detta präglas studenterna mycket av de seder och arbetssätt som råder 

på respektive lärosäte man studerar vid. Vid Musikhögskolan i Malmö arbetar studenterna 

mycket med rörelseimprovisation- och komposition, gestaltning och framställning. Årligen 

mynnar studenternas gemensamma arbete i detta ut i en föreställning där musiken presenteras 

i rörelseformer, för vissa definierat som dans. I och med denna arbetsprocess har studenterna 

utvecklat, förutom fysiska färdigheter (motorik), också gehör, dynamiskt uttryck, 

koncentrations-, kommunikations-, koordinations-, samarbets- och planeringsförmåga samt 

scenisk medvetenhet. I stort sett all undervisning sker i grupp och bygger på skapande genom 

delaktighet, vare sig det mynnar ut i föreställning eller i teoretisk/praktisk musikalisk träning 

och färdighet. Studenterna undervisas i bl.a. metrik, rörelse, dans, gehör, musikteori- och 

historia, komposition, drama, metodik, didaktik, pedagogik, praktik och 

instrumentalundervisning (Musikhögskolan i Malmö, 2011). I utbildningen ingår praktik på 

kulturskola, förskola, grundskola, gymnasium och folkhögskola (Vernersson, 2003). Detta gör 

att studenterna, utöver sina musikaliska färdigheter, utvecklar sina förmågor i samarbete, 

ledarskap, ”helhetstänk”, improvisation och kreativitet. Med helhetstänk syftar förmågan att 
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se och utveckla delmoment så de får en naturlig koppling till varandra och skapar en röd tråd i 

givet sammanhang och därmed en känsla av helhet hos såväl sändare som mottagare. 

3.2 Svenska Kyrkan 

Svenska Kyrkan är med sina omkring 7 miljoner medlemmar, varav ca 25 000 är anställda, 

Sveriges största organisation och trossamfund och en arbetsplats för många människor med 

möjlighet att nå många människor. Svenska Kyrkan har gemensamma riktlinjer för hur 

organisationen och de anställda ska arbeta. I dessa riktlinjer eftersträvas en öppenhet med 

stort fokus på mötet med människor med Jesus som förebild. Vidare har varje församling 

ansvar för att bedriva sin respektive verksamhet utifrån gudstjänstfirande, undervisning, 

diakoni och mission som ska vara centrala delar i arbetet. (Svenska Kyrkan, n.d). 

I kyrkoordningen förespråkas en aktiv barnverksamhet eftersom att barnen har en betydande 

roll i kristen tro (Svenska Kyrkan, n.d). I relevans för denna studie väljer jag att göra några 

utdrag direkt ur kyrkoordningen angående kyrkans uppgifter: 

o …”stödja stiftens arbete för utveckling av församlingslivet” (Kyrkoordningen, sid. 36) 

o …”verka för ett rikt och mångfaldigt kulturliv som främjar dialogen kring religion och 

livstolkning” (Kyrkoordningen, sid. 36). 

o  “Prästen, kyrkomusikern, kyrkovärdarna och den gudstjänstfirande församlingen 

gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst ” (Kyrkoordningen, sid. 47). 

Vad för slags verksamhet som bedrivs kan dock variera mycket från församling till 

församling, beroende på resurser i form av personal, lokal och ekonomiska medel men även 

intresse från församlingsbor. 

3.2.1 Musik och rörelse i kyrkan 

Musiken har alltid varit en central del i kyrkans historia (Wilson-Dickson, 1992) och i artikeln 

”Danses d’Eglises” (Kyrkodanser) i Encyclopédie Universalis skriver musikvetaren Pierre- 

Paul Lacas (n.d) att dansen till ursprunget snarare är en helig än social konstform. Man kan 

tydligt se en koppling mellan dans, religion, kultur och samhälle i historien då dansen 

användes för många olika ändamål såsom nöje, bot, helhet och helighet (Svenska Kyrkan, n.d) 

och redan de första kristna dansade för att prisa Gud (Lacas, n.d.). Dansen har inom vissa 

kulturer använts för att försätta sig i trans för att komma i kontakt med det gudomliga och 

mystiska. År 537 förbjöds alla former av s.k. kördans i gudstjänsten då dansen ansågs hednisk 

(Svenska Kyrkan, n.d). 

Gudstjänsterna blev alltmer teoretiserade och verbala när den empiriska vetenskapen, i takt 

med reformationen på 1500-talet, gjorde skillnad på bland annat kropp och själ, musik och 

dans (Svenska Kyrkan, n.d). I dagsläget framkommer det i flertalet församlingars 

verksamhetsbeskrivningar att dansen är en alltmer vanligt förekommande verksamhet i 

kyrkan. Sammanfattningsvis skulle jag definiera Rytmikpedagogiken som så att den bygger 

på inlärning genom rörelse för att lära sig musik och syftar till att aktivera kroppen såväl 

fysiskt som psykiskt och kan fungera som en kompletterande metod för att överbrygga dessa, 

sedan tidigare, särskilda områden. 

Tobin (2001, s. 83) kommenterar musikens och kyrkorummets roller: 

Musiken kan ha många uppgifter i kyrkan: den kan understryka det sagda, den 

kan skänka glädje och tröst, den kan ge en andlig upplevelse. Kyrkorummet är 

ett heligt rum, invigt för gudstjänstfirande, för upplevelser av ett mysterium 
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och det outsägbara, för mötet med Gud. Allt vi gör i kyrkorummet måste 

präglas av detta. 

Vidare i boken Musiken i Svenska kyrkans församlingar (Tobin, 2001) beskrivs tiden då 

kyrkans musikpedagoger stod för instrumentalundervisningen i samhället, men hur snabbt det 

förändrades efter 1950-talet då de kommunala musikskolorna gjorde frammarsch. Kyrkan har 

fortfarande en stark musikpedagogisk profil vad gäller bl.a. sång- och körundervisning, men 

måste framhäva alla de olika undervisningsmöjligheter som finns att tillgå för den kreativa, 

såväl som för den inre och sökande människan. De musikaliska resurserna måste formas så att 

de, förutom i gudstjänsterna, kan bli redskap för tros- och personlighetsutveckling (Tobin 

2001). 

I boken Kultur och Kyrka (2008) skriver Jonas Eek om hur viktig strävan efter människors 

känsla av delaktighet i gudstjänstupplevelsen har kommit att bli för att kyrkan ska närma sig 

en gudstjänstförnyelse där besökare och antalet engagerade blir fler. Problemet tycks, enligt 

Eek, ligga i att människor inte vill engagera sig tillsammans utan snarare ser 

gudstjänstfirandet som en slags konsumtion och kyrksalen som en konsertsal och ett tillfälle 

att få tända ljus. Ett rum för mig och för mina sinnen. Eek menar vidare att kyrkan har ett stort 

ansvar vad gäller undervisning för att väcka dagens människor att forma gudstjänsten 

tillsammans. För det första behöver kyrkan arbeta utåt för att möta, engagera och göra intryck 

på människor, liknande mission och översätta kyrkans budskap till ett språk begripligt för 

nutidsmänniskan. Eek påpekar vikten för kyrkan av att vara öppen och tillgänglig för 

människors upplevelse och uppfattning av kyrkan (Eek, 2008). 

3.3 Handlingsutrymme på arbetsplatsen 

I denna studie belyses de möjligheter och begränsningar som finns i arbetet med 

Rytmikpedagogik inom Svenska Kyrkan och det finns flera faktorer som bör vara i harmoni 

för att kunna genomföra ett bra arbete. I sin avhandling undersöker Fil.dr och musikläraren 

Anna Houmann musiklärares handlingsutrymme (Houmann, 2010) och vilka nio faktorer som 

spelar in för möjligheterna att kunna genomföra bra undervisning och jag anser därför 

Houmanns (2010) avhandling som relevant för denna studie. De nio faktorer som nedan 

presenteras kan anpassas till den arbetsmiljö som denna studies informanter befinner sig i. 

Därför har jag bytt ut ”skolan” och ”läraren” till ”arbetsplatsen” och ”pedagogen” för att 

läsaren lättare ska kunna relatera till denna studie. 

o Traditioner och föreställningar- både på arbetsplatsen, men också de erfarenheter som 

pedagogen har sedan tidigare, påverkar resultatet och känslan av handlingsutrymme. 

o Undervisningens form och innehåll- organisatoriskt, arbetssätt, arbetsform, 

undervisningssituationen (gäller i både enskilt arbete såväl som i samarbete). Medvetet 

val av arbetsmaterial 

o Språket som redskap - att använda språket och uttrycka sig anpassat efter målgruppen. 

o Reflektion - enskilt, i grupp och/eller under handledning reflektera över det man gör. 

Att medvetandegöra och förbereda. 

o Utveckling genom målbeskrivningar - att identifiera och definiera/tydliggöra sina 

intensioner och mål med arbetet.  

o Utveckling genom samtal - på arbetsplatsen om arbetsplatsen 

o Samvaro med gemensamt intresse - betydelsen av att göra något tillsammans i en 

grupp man känner samhörighet med alt. skapa samhörighet genom gemensamma 

intressen i ett socialt sammanhang. 
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o Stanna upp- stimulans- lustfylld utmaning - Vikten av att hämta inspiration och kraft i 

såväl lugna, avskärmande och avslappnande situationer, som i nya, danande och 

skapande sammanhang. 

o Att vara trygg i sitt eget värde - Självkänsla och självförtroende spelar stor roll för att 

man ska trivas, oavsett sammanhanget. 

Houmann (2010) beskriver vidare uttrycket ”att handingsutrymma”, med vilket hon menar att 

agera efter de förutsättningar som finns när delmomenten av lärande i, om och genom 

handlingsutrymme möts. 

3.4 Vygotskij om delaktighet 

Som beskrivet om Rytmik i kapitel 3.1, så bygger Rytmikundervisning på att aktivera hela 

kroppen genom samarbete och delaktighet för att utvecklas musikaliskt. Vikten av delaktighet 

är också något som Lev Vygotskij (1896-1934) lade stor vikt vid i sin forskning om barns 

utveckling. Vygotskij var en sovjetisk psykolog som har kommit att betyda mycket för 

forskningen, förhållnings- och synsättet inom pedagogik och utvecklingspsykologin. Han 

menade att den kultur som en människa föds in i och lever i, påverkar och formar individens 

möjligheter att utveckla sitt intellekt, läsförmåga och språk. Om detta skriver Leif Strandberg 

(2006, s. 20). 

”I en värld utan böcker uppstår ingen läsfärdighet. I en värld utan kommunikation uppstår 

inget språk”. 

Vygotskij lyfte fram vikten av att samarbeta och att uppmuntra barn att tillsammans interagera 

i aktivitet för att främja den egna utvecklingen: 

…"Delaktighet är mer än att ha inflytande. Delaktighet innehåller rätten att undersöka, 

experimentera, utveckla och omforma. Delaktighet är rätten att vara med innan man vet 

eftersom inre kompetens har sin grund i yttre gemensamma aktiviteter” (Strandberg, 2006, s. 

67). 
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4. Metod 

För att stärka validiteten i denna studie, redogörs nedan för de metoder jag använt mig av för 

att nå slutresultatet. 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Då det inte fanns någon tidigare, tillgänglig empirisk forskning om Rytmikpedagogik inom 

kyrklig verksamhet fann jag det intressant att undersöka hur Rytmikpedagogiken kan 

användas i arbetet inom Svenska Kyrkan. För studien intervjuades därför fyra personer som 

arbetar med Rytmik inom området. Då studien bygger på informanternas egna erfarenheter, 

reflektioner och visioner kring ämnet, så genomfördes kvalitativa intervjuer som syftar till och 

utgår från just detta (Patel & Davidsson 2003). Frågorna ställdes på ett relativt öppet sätt så 

informanterna fick svara efter hur de tolkade frågan. Jag utgick från en intervjuguide som jag 

sammansatt, men anpassade formuleringarna och frågornas ordning efter situationen. Syftet 

med intervjuerna var att ta reda på informanternas uppfattningar om sitt yrke, sina 

arbetsplatser och reflektioner kring forskningsfrågan och därför fanns heller inga rätta svar. 

Resultaten av intervjuerna är inget som kan sammanställas i diagram såsom i kvantitativa 

intervjuer utan är redovisade så att läsaren kan göra sina egna tolkningar utefter de resultat 

som är presenterade (Patel & Davidsson 2003). 

Studien har formats på ett induktivt sätt, då resultaten som framkommit och sammanställts har 

skapat nya antaganden (Patel & Davidsson 2003) om hur Rytmiken skulle kunna berika 

verksamheterna inom Svenska Kyrkan. 

Av motargumenten till kvalitativa intervjuers tillförlitlighet, nämns i Patel & Davidson (2003) 

att metoden inte är en ”enhetlig företeelse” (s. 77) och att intervjuerna bygger på människors 

egna uttalanden, erfarenheter och reflektioner. Detta gör att man därför inte kan dra några 

allmängiltiga slutsatser (Patel & Davidsson 2003). Då denna studie syftar till att visa på 

informanternas yttranden om deras erfarenheter i arbetet med Rytmikmetoden inom Svenska 

Kyrkan, så styrks, i detta fall, samtidigt valet av att genomföra kvalitativa intervjuer, men 

beaktning har gjorts i förhållande till de motargument som finns för metodens tillförlitlighet.  

4.2 Intervjuns upplägg 

För att genomföra intervjuerna valde jag att åka till informanterna i Göteborg, Stockholm och 

strax utanför Malmö. Övervägningar gjordes kring huruvida telefonintervjuer hade varit ett 

smidigare alternativ med dem som bor i Göteborg och Stockholm. Istället valde jag att besöka 

informanterna då jag antog att intervjuerna skulle bli mer innehållsrika och mer välkomnande 

för dialog, samt att det skulle ge mer utrymme för spontanitet och delaktighet vid ett möte.  

Jag utgick från att intervjuerna skulle ta cirka en timme att genomföra, men det varierade 

något. 

Intervjuerna introducerades med att informanterna fick berätta om sina respektive musikaliska 

bakgrunder och arbetslivserfarenheter. Vidare hur de arbetade i dagsläget, om styrdokument, 

samarbete med kollegor, samt hur de såg på Rytmikens plats i den kyrkliga verksamheten 

m.m. (se Bilaga 1.). 

4.3 Urval och tillvägagångssätt av studien 

I denna studie nämns Rytmik med första bokstaven som versal för att förtydliga att det är en 

musikpedagogisk metod och inte enbart syftar till utförandet av rytmer. 
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Jag önskade intervjua Rytmikpedagoger som arbetade i en församling men som även hade 

erfarenheter av att jobba i skolan och kunde jämföra olika arbetsplatser, så jag började med att 

söka på Internet och sände e-mail till samtliga 13 stift för att fråga om de hade 

Rytmikpedagoger anställda i sina stift. Av de svaren jag fick från stiften (många visste inte 

hur det såg ut och hänvisade istället till församlingarna) hörde jag av mig till några som gav 

positiv respons för intervju och några fick jag tips om via lärare vid Musikhögskolan i 

Malmö. 

Fokus ligger på trossamfundet Svenska Kyrkan just för att det är en stor arbetsplats där 

möjligheterna för Rytmikpedagoger att arbeta skulle kunna vara väldigt stor, samt för att jag 

själv har förankring där. När den kyrkliga verksamheten nämns i studien, så syftar jag främst 

på det musikaliska och pedagogiska arbetet som Svenska Kyrkan bedriver. Det innebär också 

att dessa två områden agerar som socialt arbete i och med mötet mellan människor, men det är 

på det musikaliska och pedagogiska arbetet som denna studie främst fokuserar på. 

Att jag inte har intervjuat någon man beror på att jag inte hittat någon manlig Rytmikpedagog 

som arbetar i Svenska Kyrkan. Det fanns enstaka män som har Rytmik-/sånggrupper med små 

barn, men eftersom dessa inte hade någon utbildning i Rytmik kändes det inte relevant att 

intervjua dem. 

Jag önskade ha en någorlunda geografisk spridning på var mina informanter var verksamma 

och deras olika arbetslivserfarenhet inom yrket, vilket jag tycker att jag lyckades med. Dock 

jobbar två av dem i samma församling i Göteborg, men i olika kyrkor med olika 

verksamheter, så jag fann att det ändå kunde vara till nytta för studien.  

De personer jag intervjuade var följande: 

Sara Svensson 

Befattning: 100 % Rytmikpedagog 

Mötesplats: På hennes kontor i församlingshemmet, Göteborg. 

Intervjuns längd: 59 minuter 

Notationer vid intervjun: Intervjun kom igång ca 30 minuter efter avtalad tid, för att Svensson 

behövde kopiera skolmaterial åt sin son. Detta gjorde att det blev en viss tidspress för att jag 

hade en avtalad intervju i en annan del av Göteborg strax efter. Svensson verkade ganska 

stressad och under intervjun kom hennes kollega in efter att ha haft en Rytmikstund och 

rengjorde maraccasägg i diskhon och telefonen ringde ett par gånger. 

Veronica Wåhlberg 

Befattning: 80 % Musikpedagog 

Mötesplats: På hennes kontor i församlingshemmet, Göteborg. 

Intervjuns längd: 58 minuter 

Notationer vid intervjun: Wåhlbergs kollega, som hon delar kontoret med, kom in varpå det 

blev ett kort avbrott innan intervjun fortsatte igen. En man knackade på och kom in, men gick 

när han fick veta att det pågick en intervju. Telefonen ringde en gång, men Wåhlberg svarade 
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inte. Trots att Wåhlberg hade en tid att passa efteråt, så var stämningen avslappnad och gav 

tid för eftertanke. Efteråt presenterade hon arbetsplatsen för mig. 

Stina Annehed 

Befattning: 100 % Rytmikpedagog 

Mötesplats: I församlingshemmets ena lokal för öppen förskola, Stockholm. 

Intervjuns längd: 42 minuter 

Notationer vid intervjun: En kollega kom in mot slutet av intervjun för att förbereda för en 

viss verksamhet, men intervjun fortsatte ändå utan avbrott. Annehed hade god tid för både 

intervjun och mig och efteråt visade hon mig runt på arbetsplatsen och presenterade mig för 

kollegorna. 

Monica Andersson 

Befattning: 100 % Musikpedagog 

Mötesplats: I hennes hem, Malmö. 

Intervjuns längd: 1 timme och 4 minuter.  

Notationer vid intervjun: Jag blev hembjuden till Andersson som gav god tid för intervjun. 

4.4 Etiska överväganden 

I mitt val av trossamfund så har jag valt att avgränsa mig till Svenska Kyrkan. Detta för att 

organisationen är så pass stor och att den är tydlig i informationsutgivning. I och med 

organisationens omfattning så faller det sig också mer naturligt att Svenska Kyrkan kan 

fungera endast som arbetsplats även om man inte nödvändigtvis delar den trosuppfattning 

som finns. Detta såg jag även som en möjlighet i att eventuellt få möta informanter som kunde 

beskriva sin arbetsplats opartiskt i förhållande till ideologin.  

Jag har i min studie inte kunnat undersöka eventuella genusskillnader bland Rytmikpedagoger 

i Svenska Kyrkan då jag inte hittat några män som arbetar inom detta kvinnodominerande 

yrke på nämnd arbetsplats. 

Ingen av informanterna önskade pseudonym eller anonymitet, därför nämns samtliga vid sina 

riktiga namn. Däremot har jag valt att inte nämna församlingarnas namn för att förfrågan inte 

har gjorts i detta fall. 

Samtliga informanter har blivit informerade om intervjuns tillvägagångssätt, vad deras 

medverkan spelar för roll i studien, vilka rättigheter de har som informanter, samt tillfrågades 

de om jag fick lov att spela in intervjuerna, vilket medgavs av samtliga. 

Inspelningen gjordes i Mp3-format med en ZOOM H4 och har sedan transkriberats ordagrant. 

I intervjufrågan Hur ser du på att dela eller inte dela en arbetsplats värderingar? så har jag 

medvetet valt att inte fråga informanterna om deras egna religiösa ställningstaganden, utan 

istället bett dem förklara hur de ser på frågan mer allmänt. Att de sedan själva lyft fram sina 

personliga värderingar, har skett utan antydan från mig som intervjuare. Frågeställningen 
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finns med för att den lyfter fram en eventuell övervägning av att jobba eller inte jobba på en 

arbetsplats pga. dess värderingar. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Inför intervjuerna sammanställde jag en intervjuguide (se Bilaga 1) för att få ut så mycket som 

möjligt av mötet med informanterna, samt för att hjälpa mig som intervjuare att hålla mig till 

ämnet, inte glömma väsentliga frågor och för att informanterna skulle få möjlighet att besvara 

samma frågor. Eftersom att frågorna berörde olika delar av studien så ställdes de i en viss 

följd för att skapa en känsla av samhörighet, men formuleringarna anpassades efter 

situationen. För att belysa forskningsfrågan och insamla data för studien, så valde jag att dela 

upp intervjun i fyra delar:  

o Bakgrund- informanternas erfarenheter av Rytmik och för att lämna rum för dem att 

berätta om erfarenheter som de själva ansåg relevanta. 

o Arbetsplatsen- informanternas handlingsutrymme inom givna områden 

o Rytmik- informanternas tankar, reflektioner och visioner om Rytmik i kyrkan. 

o Övrigt- avslutande del på intervjun där informanterna fick möjlighet att tillägga något 

om de så önskade. 

I arbetet med utformandet av intervjuerna och sammanställningen av data, så har jag ständigt 

arbetat för att avgränsa och precisera för att verkligen undersöka det som studien avsett att 

undersöka och därtill styrka validiteten (Patel & Davidsson, 2003). 

Vad gäller studiens reliabilitet (Kvale, 2009) så formulerades och anpassades 

intervjufrågorna, som sagt, efter tillfället för att informanterna skulle känna sig så bekväma i 

intervjusituationen som möjligt och därmed känna att de kunde ge en sann bild av sina 

erfarenheter och åsikter.  I arbetet med att tolka och sammanställa de ordagrant transkriberade 

intervjuerna, så valde jag att objektivt kategorisera nysamlad data för att få en så rättvis bild 

av informanternas uttalanden som möjligt. När resultaten sammanställdes och bearbetades så 

jämfördes insamlad data från såväl intervjuer som litteratur för att konkretisera slutsatsen. Det 

arbetssätt som jag använt mig av för att tolka studiens data kan återanvändas för andra för att 

komma fram till samma resultat, vilket stöder studiens reliabilitet (Kvale, 2009). 
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5. Resultat 

Genom de fyra intervjuer som gjorts så framkom det, på ett väldigt tydligt sätt, hur 

informanterna arbetar med Rytmik i kyrkan, samt deras reflektioner kring vad 

Rytmikpedagoger kan tillföra i sammanhanget. Data från intervjuerna presenteras i detta 

resultatkapitel för att sedan kopplas samman med den teoretiska delen av studien i 

resultatdiskussionen. 

5.1 Kartläggning 

För att visa på hur en arbetsvecka kan se ut för informanterna, så presenteras detta nedan 

informantsvis. 

Sara Svensson. När Svensson började på sin nuvarande arbetsplats 2004, så var det en 

församlingspedagogtjänst på 75 % med syftet var att utveckla barnmusikverksamheten. Trots 

föräldraledighet under sammanlagt tre år, så har verksamheten idag ca 250 barn inskrivna, 

fördelade på 16 Rytmikgrupper och tjänsten har utvecklats till två tjänster som idag 

tillsammans utgör 150 %. 

Under en vecka har Svensson nio Rytmikgrupper med barn i åldern 4 månader - nio år, 

indelade i olika åldersgrupper, samt tre körer och ganska mycket administrativt arbete som är 

en naturlig följd av den aktiva verksamheten. 

Veronica Wåhlberg. Wåhlberg är anställd som musikpedagog 80 % och tillsammans med sin 

kollega utgör de 150 % i musikpedagogiskt arbete där Rytmiken är övervägande. Hon är 

ansvarig för det övergripande barn- och familjearbetet i församlingen, har fyra Rytmikgrupper 

i veckan med barn i åldrarna 3 månader - två år och en ungdomskör där hon använder mycket 

Rytmik. Sammanlagt är det ca 60 barn inskrivna på barnrytmiken. 

Wåhlberg samarbetar mycket med församlingens förskola då hon ibland utformar 

undervisningen utefter om förskolan för tillfället arbetar med ett särskilt tema. Några gånger 

per år genomförs ”Gudstjänster för små och stora” då flera kyrkor i församlingen engageras 

och både musiker, pedagoger och präster samarbetar för att utforma denna temamässa. Vid 

dessa samarbeten deltar även Svensson med sina barngrupper. 

Tillsammans med en präst och/eller diakon genomförs ibland Rytmikandakter där anhöriga 

till barnen som går på Rytmik bjuds in för att få ta del av det barnen gör. Efteråt håller prästen 

eller diakonen en andakt, anpassad för målgruppen som många gånger inte är kyrkvana. 

Stina Annehed. Två förmiddagar i veckan ansvarar Annehed för ”öppen förskola” med bl.a. 

en Rytmikstund för barnen och deras föräldrar. Tisdagskvällar arbetar hon mycket med 

ungdomar då hon samordnar ungdomsmässa, ungdomskväll och ungdomsband (som ibland 

också spelar på mässan). På torsdagar har Annehed två körer tillsammans med organisten som 

är huvudansvarig för dessa, men där Annehed arbetar med rörelser tillsammans barnen som 

en del av inlärningen av sångerna och för kommande framförande. Barnen är i åldrarna fem 

till sju år. Övrig tid är planerings- och mötestid samt andra arbetsformer (se 5.2.1). 

Monica Andersson. Under veckorna arbetar Andersson med bland annat Öppen verksamhet 

som är till för vuxna och barn (0-7åringar) där det ingår musikstund. I de fasta barngrupperna 

arbetar Andersson mycket musikpedagogiskt, exempelvis så spelar hon djembe med 

sexårsgruppen. Hon använder också, i alla grupperna, där barnen är mellan 6 och 12 år, egna 

kompositioner s.k. "rörliga sångcollage" med olika bibliska teman som varje termin uppförs 
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tillsammans med barn- ungdoms- eller vuxenkör i någon av kyrkorna. Öppet café är en ny 

verksamhet för vuxna och barn där hon arbetar med skapande.  

Andersson har även kontakt med skolorna i området och då särskilt inför vandringar vid stora 

högtider såsom jul, påsk och allhelgona då eleverna besöker kyrkan. Då arbetar de mycket 

med musik, rörelse och drama och där grupper om 20 uppemot 100 barn engageras under 

ledning av Andersson. 

Utöver de musikpedagogiska arbetsuppgifter ingår i Anderssons arbetsuppgifter, som för de 

andra informanterna, personalmöte, administrativt arbete och planeringstid. På 

planeringstiden komponerar Andersson bl.a. en del av det material som hon använder i 

verksamheten. 

5.2 Vad bidrar Rytmiken med? 

Informanterna tillfrågades om för vilka och vad de såg att Rytmikpedagogiken kunde bidra 

samt om deras syn på begreppet helhetsupplevelse. Det sistnämnda för att se om de själva 

ansåg att detta var något som de själva reflekterat kring och om de såg någon koppling till 

Rytmikpedagogiken som arbetar med många olika faktorer för att skapa en röd tråd i 

undervisningen och så som von Bülow ser på metoden (1974). 

5.2.1 Rytmikens bidrag för olika parter 

Samtliga informanter visade på en stark övertygelse att Rytmiken har mycket att tillföra. 

Nedan återges informanternas svar (se Bilaga 1) 

Vad tror du Rytmiken kan bidra med…  

a)… i form av verksamheter (inom kyrkan)? 

Ungdomsverksamhet- En gång i veckan träffar Annehed några ungdomar som under hennes 

ledning har ett band. Där, berättade hon, skulle man kunna arbeta mycket med olika 

Rytmikövningar för att utveckla deras musicerande, såväl individuellt som i grupp. 

Konfirmander- Annehed såg många möjligheter att använda Rytmik i arbetet med 

konfirmander. Hon gav exempel på att man exempelvis skulle kunna arbeta med 

dramaövningar och gestalta exempelvis böner i rörelser, det har hon gjort med konfirmander 

bl.a. till ”Vår fader” och vissa sånger. Hon lyfte särskilt fram möjligheterna med att arbeta 

tillsammans med konfirmanderna inför deras konfirmationsredovisning och då att jobba med 

det sceniska, att använda rörelse, teater, dans och musik. Även Svensson och Andersson 

nämnde att man skulle kunna använda Rytmik i konfirmandarbetet, men då främst genom att 

musicera och musikaliskt förbereda för redovisningen. 

Konfirmandledarutbildning- Annehed har vid konfirmandledarutbildningar bidragit med 

kunskap och tips i didaktiska moment som hur man leder och lär ut till konfirmander men 

också i musikaliska moment. 

Seniorer- Svensson berättade om hur hon vid två tillfällen gick in i en seniorgrupp och 

arbetade mycket med metrik och att lyssna och följa musiken på olika vis. Övningarna gjordes 

sittandes, anpassat efter målgruppen och enligt henne kom det att likna sjukgymnastik, fast 

med utgångspunkt från Rytmikpedagogiken med musiken och kroppen i centrum. 
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Även Wåhlberg talade engagerat om hur det skulle vara att ha Rytmik med seniorer utefter 

deras förutsättningar och där det i första hand skulle handla om att få röra på sig istället för att 

producera något och att kombinera detta med andakt och stillhet. 

När jag samtalade med Andersson nämnde hon hur gärna hon önskade starta en Rytmikgrupp 

för äldre, där de får anpassa rörelser efter sin förmåga. En äldre dam framförde en gång ett 

önskemål till Andersson om en verksamhet där hon kunde få komma på dagarna och göra 

något som var bra ”för kropp och själ”, för hon var sjukskriven. ”Jag tror man kan bilda 

Rytmik-/rörelsegrupper, absolut, om det finns intresse”, sa Andersson.  

Lovverksamhet och familjeläger- I Svenssons församling har de arrangerat lovverksamheter 

och familjeläger för barn och vuxna med olika sociala bakgrunder och som har betytt mycket 

för många olika parter. Då har Svensson hållit i något som hon kallade för RAM- Rörelse, 

Avspänning, Massage, för de vuxna och med barnen hade hon Rytmikstunder. Wåhlberg har 

också, tillsammans med sin kollega ordnat med öppen Rytmikverksamhet på somrarna. Det 

har varit så populärt att de vissa dagar har fått dubbla passen för att det kommit så många. 

Fortbildning- Svensson har hållit i fortbildning med sitt musiker-/ kantors-/ och 

musikpedagogkollegium. Där kände hon att hon som Rytmikpedagog hade väldigt mycket att 

tillföra, både i musikalisk träning för deltagarna, men också att hon i stora drag, teoretiskt och 

praktiskt, kunde presentera vad Rytmikmetoden handlar om och hur deltagarna skulle kunna 

tillämpa och ha hjälp av den i sina respektive arbetsuppdrag. Vid ett annat tillfälle höll hon i 

liknande fortbildning för kantorer och pedagoger som en del av en satsning som Göteborg och 

Växjö Stift gjorde tillsammans med Oskarshamns folkhögskola. Svensson upplevde då att det 

fanns ett jättestort intresse för Rytmik. 

I gudstjänsten- För att få ett tydligt flöde och en större medvetenhet i utformandet av 

gudstjänster, trodde Wåhlberg att en Rytmikpedagog skulle vara en resurs i processen. Hon 

nämnde också att man borde ta tillvara på de möjligheter som finns i att använda 

kyrkorummet på ett mer medvetet sätt- hur man skulle kunna anpassa sig själv och de olika 

momenten under gudstjänsten. 

b) Vad tror du Rytmiken kan bidra med för deltagarna i verksamheten? 

Andersson: ”Deltagarna utvecklar sin musikalitet och fantasi och det där som man säger 

stimuleras”. Vad gäller barnrytmikgrupperna som hon håller i, så har föräldrar kommenterat 

att de märker att deras barn kan hålla fokus väldigt lång stund när de är på Rytmiken och att 

de kan se att barnet utvecklas, att det händer någonting. Föräldrar har kommenterat att de 

tycker att Rytmikstunderna tillför deras barn utveckling i bl.a. motorik, koncentrations- och 

kommunikationsförmåga. 

När Anderson arbetat med större barnsamlingar med 100-400 barn, inför exempelvis 

avslutningar, så har hon lyckats få samtliga engagerade under en längre stund. Där känner hon 

att hennes sätt att sjunga med barnen och agera gentemot dem är väldigt influerat av sättet att 

tänka inom Rytmikpedagogiken. 

Wåhlberg förklarade hur viktigt det är för föräldrarna att få möjlighet att släppa allt annat 

runtomkring och bara vara ”här och nu” den stunden som man är på Rytmik. Det blir 

kvalitetstid då barnet får all uppmärksamhet som finns att ge av sin förälder under cirka 30 

minuter. Hon berättade också att föräldrarna i dessa grupper får en bra sammanhållning 

ganska snabbt för att de får möjlighet att möta andra som är i precis samma situation som de 

själva.  
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Annehed talade om att babyrytmiken är utvecklande för både föräldrarna och barnen. 

Föräldern får möjlighet att bejaka sin barnsliga sida för en stund, samt att stärka sin relation 

med barnet, som i sin tur stimuleras i sin utveckling i tal och rörelse. 

Vad gäller arbetet med konfirmander, så framhävde Annehed hur särskilt viktig Rytmiken kan 

vara i tonåren då många i skolan ”räcker upp en penna istället för handen, för man vill inte 

synas, ta plats” och hon tror att det för vissa kan vara mycket som ”vill ut”. Därför arbetar hon 

mycket med rörelser med konfirmander, för att de ska få röra på sig, sträcka ut och jobba med 

bl.a. rörelsegestaltning. Hon har också märkt att de lär sig snabbare när de får göra rörelser 

och gestalta något, ex. ”Vår Fader”. Detta kräver i sin tur samarbete, vilket bidrar till bättre 

sammanhållning i gruppen. 

Varför Andersson arbetar mycket med rörelseuttrycket uttryckte hon enligt följande:  

...jag tror att musik och rörelse kan förstärka orden och att budskapet har 

möjlighet att nå fram till fler genom att man använder sig av fler "språk". Att 

musik och rörelse är en text- och upplevelseförstärkare - det är jag övertygad 

om. 

Vidare berättade Andersson om en kör som hon har med blandade åldrar där den äldsta är 

över 80 år. När de skulle samarbeta inför ett framträdande tillsammans med barnen i 

församlingen, så var det många delar som skulle kommas ihåg. Men när barnen och de vuxna 

blandades så behövdes inga notpapper och de vuxna vågade röra på sig och använda sina 

kroppar, vilket de själva tyckte var fantastiskt och även sångmässigt hände det mycket i detta 

samarbete. 

Även Wåhlberg nämnde att barnen i hennes körer lär sig sångerna mycket snabbare när de får 

leka fram materialet och använda rörelser, än om de skulle ha suttit med ett notpapper i 

handen. De barnkörbarn som är i femårsåldern och som senare börjar sjunga i körerna har 

genom Rytmiken också lärt sig enklare musikaliska begrepp såsom notvärden, pauser, puls 

och periodkänsla, vilket i sin tur gör att barnen utvecklas även sångmässigt snabbt.  

c) Vad bidrar Rytmiken med för dig som pedagog? 

Denna fråga ställdes för att få ta del av varför informanterna själva arbetar med 

Rytmikmetoden och därigenom kanske få ytterligare information och reflektion av 

informanternas syn på vad Rytmiken kan bidra med och då inte bara för deltagarna. 

Samtliga informanter framhävde extra tydligt att de tyckte att de, genom att arbeta med 

Rytmik, själva utvecklas som pedagoger och ledare. Wåhlberg uttryckte att Rytmiken är för 

henne det sätt som hon tar sig an musik och pedagogik på och att hon inte kan tänka sig att 

arbeta på något annorlunda sätt, just för att hon märker att Rytmiken påverkar allt hennes 

arbete. Hon gick närmre in på sitt förhållningssätt till Rytmiken och förklarade att hon har 

svårt att särskilja den till att bli något självständigt, utan att Rytmiken är helheten, flödet från 

början till slut och att musiken för henne inte bara finns i det klingande instrumentet utan i 

hela kroppen. 

Annehed är väldigt nöjd med sin rymtikpedagogutbildning från Musikhögskolan i Malmö och 

känner att den passar väldigt bra på den arbetsplats hon är på nu. Anledningen tyckte hon var 

för att Rytmiken riktar sig till alla åldrar och att man alltid kan arbeta i alla sammanhang på 

ett konstnärligt sätt utifrån Rytmikmetoden. Hon känner också att hon själv utvecklas, 

förutom som pedagog, också som musiker då hon spelar piano och sjunger bl.a. på mässor. 
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Vidare känner hon att hennes kreativa sida stimuleras i arbetet, att hon får mycket nya idéer, 

och särskilt i mötet med andra pedagoger.  

Andersson upplever att hon genom att arbeta med Rytmik, kan göra jobbet roligare. Liksom 

Wåhlberg, känner hon att det är omöjligt för henne att jobba med musik utan att det finns ett 

uttryck i kroppen. Andersson ser Rytmiken som ett sätt att tänka och förhålla sig i allmänhet, 

inte bara i undervisningssituationer. Ur hennes behov av att röra sig springer också hennes sätt 

att kommunicera, som hon märker smittar av sig då rörelsen och kommunikationen 

tillsammans öppnar upp för deltagande. 

d) Vad tror du Rytmiken kan bidra med för övrig personal? 

Att ha kontinuerlig Rytmik med personalen i församlingen ser alla som positivt, men att det 

kanske snarare inte är något som skulle prioriteras. Wåhlberg tyckte ändå att det kunde vara 

av nytta för kollegorna att få insikt i vad en Rytmikpedagog arbetar med för att själva kanske 

få tips om hur man kan arbeta med form i sina respektive grupper. 

Annehed tänker att det skulle vara bra med Rytmik på en arbetsplats där många är nya, just 

för att man kan jobba med dramaövningar där man lär känna varandra lättare. Hon tänker 

också att man skulle kunna arbeta med Rytmik i syftet att slappna av och hjälpa personalen 

fokusera på något annat än jobbet för en stund och då endast fokusera på kropp och musik för 

en stund. 

e) Vad tror du Rytmiken kan bidra med för församlingen? 

Rytmiken är inget ”allenafrälsande”, som Svensson uttryckte sig, utan ett sätt för människor 

att mötas. Att det är människodanande och nyttigt för människan. Hon tror att det kan få 

långtgående resultat som exempelvis mer delaktighet i församlingen, om det finns aktiviteter 

för olika målgrupper. I samband med tilltalande och professionell verksamhet och en trevlig, 

välvårdad mötesplats, så tror Svensson också att chansen är större att besökare kollar upp vad 

mer verksamhet som erbjuds. ”… att kyrkans namn och trovärdighet stärks, det är jag 

övertygad om”. Vidare nämnde hon även att ju mer barn- och ungdomsverksamhet en 

församling bedriver, desto mer verksamhetsbidrag får församlingen. Så utöver syftet att möta 

människor, tjänar församlingen på att ha en så utbredd verksamhet som möjligt. 

Både Annehed och Andersson har märkt att det kommer fler till gudstjänsterna när Rytmiken 

är inblandad, när gudstjänsterna innehåller mycket sång, musik och rörelse, kombinerat med 

de andra delarna som vanligtvis hör gudstjänsten till.  

f) Vad tror du Rytmiken kan bidra med för kyrkan som institution? 

Flera av informanterna nämnde att det som Rytmiken bidrar med för församlingen också blir 

något som gagnar kyrkan i stort. Svensson lyfte fram vikten av professionalism och attraktion 

och att kombinationen av dessa två delvis är orsaken till att Rytmikverksamheten är så 

populär i församlingen där hon arbetar. Hon pratade om att barnrytmiken är särskilt viktigt för 

människorna i åldern 30-45 år som annars är en åldersgrupp som är svåra att nå efter att deras 

barn döpts. Finns det däremot verksamheter för deras barn, så kommer de gärna. Man måste 

skapa verksamheter utifrån vad som är relevant för människorna och deras liv och inte bara 

tänka på vad man själv vill uppnå som anställd. 

För människor som inte är vana vid att vara i kyrkan tror Wåhlberg att Rytmiken kan vara en 

första ingång där man får tillfälle att ”… utforska kyrkan utan behöva bli undervisad och utan 

att behöva gå med på saker som är komplicerade. För tro är stor och Bibeln är stor”. Hon 
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uppskattar att cirka 90 % av föräldrarna i barnrytmikgrupperna inte har någon annan kyrklig 

anknytning och att dessa Rytmiktillfällen kan vara deras första kontakt med kyrkan sedan de 

själva var små, eller överhuvudtaget. 

5.2.2 Helhetsupplevelse 

Jag frågade informanterna om deras tolkning av ordet helhetsupplevelse och hur viktigt de 

tycker det är att arbeta för en helhetsupplevelse. Frågan ställdes för att få reda på om 

begreppet var något som de själva använde och/eller kunde se någon koppling till det 

arbetssätt de förhåller sig till genom Rytmikpedagogiken, samt om de såg någon koppling till 

utformandet av gudstjänster. Det sistnämnda var inget som antyddes av mig som intervjuare 

utan som istället, eventuellt, fick komma från informanterna själva. Det visade sig att ingen 

hade funderat närmre kring begreppet, men svaren de gav var ändå snarlika. 

Svensson: ”(Helhetsupplevelse,) det är något som jag får känna med både intellekt och 

känsla”. Vidare förklarade hon svårigheten som hon tror finns i att ge/få en helhetsupplevelse 

till 100 %. Svensson menade på att det är hennes ambition att arbeta för en helhetsupplevelse, 

men även om hon själv inte alltid känner att det hon gör håller sig till ramen för en 

helhetsupplevelse, så kan ändå upplevelsen hos någon annan bli något annat. Det kan handla 

mycket om tillfälligheter, menade hon, att en helhetsupplevelse kan vara något ”som bara 

blir” i stunden. 

Wåhlbeg: ”Helhetsupplevelse för mig är hur jag, med hela mitt väsen, uppfattar någonting, 

hur det känns på många olika plan”. Wåhlberg anser det väldigt viktigt att arbeta för en 

helhetsupplevelse. I de lokaler hon har sin verksamhet är bl.a. akustiken inte alls optimal för 

hennes ändamål, därför försöker hon kompensera det med att tänka särskilt på hur mycket de 

ska låta under de verksamheter hon bedriver där, hur de ska arbeta med rumsplaceringar i 

gruppen likväl hon själv när hon ska tala/musicera. Dessa faktorer är väldigt viktiga, för att de 

påverkar helhetsupplevelsen, menade hon. 

När jag ställde frågorna till Annehed tyckte hon de var väldigt svåra att besvara, så jag 

omformulerade frågan till följande: Upplevelse av en helhet. Vad spelar roll för en 

helhetsupplevelse? Annehed anknöt till sin tro och angav att en helhetsupplevelse kunde vara 

när ”alltet är med” och att detta ”alltet” kan vara en slags samvaro från Gud och kyrkan, 

människor och livet, att det kunde vara en känsla av helhet. ”… när allting är samlat på något 

sätt. Man får en översikt. Nej, jag vet inte. Jag har inte en aning. Det var en väldigt svår 

fråga”.  

Senare i intervjun, när vi talade om hennes visioner (se 5.4 Framtidsutsikter) kom hon på sig 

själv när hon uttryckte en önskan om att arbeta för att kyrkobesökarna skulle få ett annat 

perspektiv på det som förmedlades i kyrkan. Att många sinnen ska få vara aktiva, att man ska 

få uppleva kyrkan. När hon sagt detta utbrast hon: ”DÄR har vi en helhetsupplevelse…!” 

Även Andersson tyckte att det var en svår fråga, så hon fick lite betänketid. Efter en stund 

svarade hon med att det kan handla om att få engagera sig och få göra någonting, uttrycka sig, 

när man exempelvis hör musik. ”Det jag ser och upplever blir mer helt om jag får olika 

dimensioner” och att det är jätteviktigt att få arbeta för en helhetsupplevelse, att uppleva ett 

ord på så många olika sätt som möjligt. Det kan vara att man får se, lyssna (till text och 

musik), göra (med kroppen eller skapa med händerna) m.m. Andersson kommenterade ordet 

helhetsupplevelse och menade att det kanske snarare vore bättre att ha ett helhetsuttryck… 
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5.3 Handlingsutrymme 

Här framläggs data från intervjuerna som visar på informanternas upplevelser av 

handlingsutrymme (Houmann, 2010). Vid intervjuerna var detta inte ett begrepp som 

användes utan frågor ställdes istället på ett, för vad jag ansåg, mer konkret sätt utifrån 

Svenska Kyrkans arbetssätt (Se bilaga 1). Begreppet behandlas för att dess betydelse och 

faktorer som Houmann (2010) behandlar har avgörande roll i huruvida informanterna kan 

genomföra sitt arbete och sina idéer eller inte, samt vilka faktorer som kan påverka dem i 

deras motivation att utföra sitt arbete. 

5.3.1 Arbetsvillkor 

Samtliga Rytmikpedagoger jag intervjuade tyckte att de har stora möjligheter att utforma sina 

verksamheter på sina respektive arbetsplatser. 

Svensson tyckte att hennes förutsättningar för att kunna bedriva en bra Rytmikverksamhet är 

väldigt goda då hon har verksamhetsanpassade lokaler (också handikappsanpassade) och en 

bra budget så hon kan införskaffa instrument, musik och annat undervisningsmaterial. Dessa 

faktorer tillsammans med arbetsmiljön gör henne ”pedagogglad”, som hon själv uttryckte det. 

Angående arbetstiderna så berättade Svensson att hon arbetar ganska mycket flextid och 

menar att det är ett vinna-vinnakoncept för både henne och arbetsgivaren. Under terminerna 

arbetar hon ofta ”extra” för att under skolloven arbeta mindre då det inte är lika mycket 

verksamheter igång som under terminerna.  

Svensson och hennes kollega försöker se till att det inte är fler än tolv barn i varje 

Rytmikgrupp, men har ibland fått göra några undantag för att Rytmikverksamheterna är 

väldigt populära och många står i kö. Därför är det cirka 15 barn i varje småbarnsgrupp. 

Svensson och Wåhlberg nämnde att de har väldigt mycket administrativt arbete i och med att 

de bedriver så pass välbesökta verksamheter. Detta gör att de får mindre tid till att utföra det 

där ”lilla extra” som de ibland önskade ha tid till. 

När Wåhlberg började på sin nuvarande arbetsplats kände hon att det fanns många åsikter om 

hur hon skulle bedriva sitt arbete utifrån hur det alltid varit. Men allt eftersom har hon kunnat 

styra sitt arbete mer som hon själv önskar och idag känner hon att hon har väldigt mycket 

möjligheter. Wåhlberg planerar och reflekterar och utvärderar mycket tillsammans med sin 

kollega om den verksamhet de bedriver och i samråd med kyrkoherden bestäms antalet 

grupper, men själva utformningen ansvarar de själva för. Hon menade att begränsningarna 

oftast handlar om tillgången till lokaler och lokalvård. 

Av de 100 % som Andersson arbetar är ungefär hälften kyrkomusikaliska uppgifter och 

resterande verksamheter där hon, enligt arbetsbeskrivningen ska använda musiken som 

pedagogiskt hjälpmedel och det, sa Andersson, är just precis det man gör när man arbetar med 

Rytmik. Genom den beskrivningen ges hon möjlighet att utforma arbetet som hon själv 

önskar. 

5.3.2 Att dela eller inte dela en arbetsplats värderingar 

Informanterna tillfrågades hur de såg på att dela eller inte dela en arbetsplats värderingar och 

samtliga associerade direkt till sin egen arbetsplats och sina egna värderingar. Samtliga var 

överens om att det underlättar om man har samma värderingar, men att det för informanterna 

såg lite olika ut i deras personliga reflektioner kring frågan. 
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Både Andersson och Wåhlberg nämnde att de skulle tycka att det var svårt att inte dela 

arbetsplatsens värderingar. Andersson sa att det skulle vara omöjligt för henne om hon inte 

trodde på budskapet i och med att hon också komponerar mycket musik för sin verksamhet i 

kyrkan och med det budskapet som förmedlas där. Att inte dela värderingarna kan vara både 

en utmaning men också en begränsning, beroende på hur mycket man kan styra sitt eget 

arbete. Det handlar om att man inte går emot sina egna principer och det man själv står för 

och låter andra värderingar än ens egna bli dominerande i arbetet, menade Andersson. 

Annehed resonerade som så att det handlar mycket om att hitta en drivkraft i det man gör. Det 

är nog lättare att utveckla verksamheten om man brinner för den och för att brinna för något 

så måste det ändå i grunden finnas ett intresse i och med att kyrkan ändå har den profil den 

har. Att dela arbetsplatsens värderingar ser hon också som en känsla av samhörighet, att man 

har samma fokus och något gemensamt, även om man arbetar olika. Annehed sa att hon nog 

skulle känna sig utanför om hon inte delade sin arbetsplats värderingar, men att det samtidigt 

säkert kan se olika ut på olika arbetsplatser och i olika kyrkor. 

Wåhlberg tänker sig att det alltid finns en anledning till varför man söker sig till att arbeta i 

kyrkan, men att motiven kan skilja sig mellan musiker och pedagoger. För musiker kan det 

handla om att få musicera och att det också kan räcka från arbetsgivaren, medan det för en 

pedagog förväntas att man ska förmedla ett budskap också, även om man arbetar som musik-

/eller Rytmikpedagog. 

Wåhlberg lyfte också fram en annan aspekt av att dela eller inte dela en arbetsplats 

värderingar när hon talade om hur den församling där hon arbetar är ganska konservativ och 

högkyrklig och som hon uppfattar inte alltid stämmer överens med den bilden man har av 

kyrkan som en öppen och välkomnande plats. Wåhlberg upplever att hon och hennes kollegor 

arbetar hårt i dialogen om vad det finns för behov av verksamhet och bemötande av dem som 

inte har samma värderingar som kyrkan. Men de försöker att arbeta för att inte fastna i sina 

egna visioner utan istället se till vad andra behöver och efterfrågar. 

Svensson nämnde, liksom Andersson, att det gäller att hitta ett sätt att förhålla sig till 

arbetsplatsens värderingar som ändå gör att man känner sig bekväm i sin arbetssituation. Hon 

förklarade att hennes tro kanske inte ser ut som den tro hennes kollegor har och att det ibland 

hade underlättat. ”Det är ingen stötesten, utan snarare ett litet gruskorn i skon på något vis”. 

För Svensson handlar mycket om den goda gärningen och att man genom den kan bedriva 

verksamheter i kristlig anda. Hon ser Rytmiken som något inbjudande, en inkörsport till 

kyrkan, …”att skriva Jesus på näsan på folk, det är ju inte aktuellt i den här verksamheten”... 

Är man intresserad av att fördjupa sin tro så upptäcker man på anslagstavlan att sådan 

verksamhet finns, när man ändå är på Rytmiken. För Svensson handlar det om att bedriva 

verksamheter som visar på möjligheter för människor att bli delaktiga i, också i egenskaper av 

skattebetalare. 

5.3.3 Bemötande 

I början av Svenssons och Wåhlbergs anställningar upplevde båda att de fick arbeta i motvind 

för att de ville jobba med nya arbetssätt och idéer om hur man skulle kunna utveckla 

församlingsarbetet. Men idag är det, som sagt, väldigt uppskattat. 

Församlingen där Svensson har en stark profil där barn och musik ska få vara en röd tråd som 

genomsyrar allt arbete. Därför märker hon att det idag är många som gärna önskar samarbeta 

med henne och hennes Rytmikkollega för deras kompetenser. Hon upplever att det finns 

ömsesidiga tankar kring utvecklingen av samarbete mellan olika verksamheter och 
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befattningar. Men utifrån den barnverksamhet som Svensson varit med och byggt upp och den 

uppslutning som idag är, samt hur mycket det bringar församlingen ekonomiskt att ha en så 

pass levande barnverksamhet, så önskar hon att hon kunde få större uppskattning för sin 

insats, exempelvis i lönekuvertet. 

Både Svensson, Wåhlberg och Andersson tycker sig ändå möta en viss okunskap i vad det är 

de egentligen arbetar med när de har Rytmik. Andersson som är anställd som musikpedagog 

sa själv att hon nog varit dålig på att tala om den Rytmikmetod som hon arbetar utifrån och att 

hon inte heller var säker på att alla hennes medarbetare ens visste att hon är Rytmikpedagog. 

Att det finns en okunskap kanske beror på att man är dålig på att framhålla och berätta om 

vem man är, vad man gör och varför, menade hon. Andersson frågar sig ofta, och menar att 

man överlag borde fråga sig, varför man håller på med det man gör. Det finns alltid en risk att 

man lägger på verksamheter bara för att det ”ligger i tiden”. Det måste finnas en medvetenhet 

i varför man gör det man gör och vad det ger, menade hon. 

Nästan samma kommentar gav Wåhlberg angående okunskapen och att det är väldigt viktigt 

att framhålla sin kompetens, både för deltagarna i verksamheten, men likväl för arbetsgivaren, 

om inte mer. Och vad gäller bemötandet från ledningen så upplever Svensson att hennes chef 

inte är intresserad av hennes arbete, så länge det kommer mycket barn och att det nog grundar 

sig i brist på kunskap. 

Svensson och Wåhlberg ingår båda i ett musikpedagognätverk som startats av och för 

kyrkomusiker- och pedagoger i Göteborgs Stift. Grunden till att nätverket startades var att 

flera uppfattade sina roller på arbetsplatsen som ”flummiga” och att det inte alltid fanns 

utrymme eller förståelse för ens kompetens samt en okunskap i varför man ens har 

musikpedagoger. ”Så det har vi jobbat med i vår lilla grupp, att göra det mer tydligt och 

framför allt för oss själva”. På träffarna, som är på olika arbetsplatser varje gång, presenteras 

lokaler, arbetsmaterial, det diskuteras kring med- och motgångar och hur man kan 

vidareutveckla arbetet. 

Samtliga upplevde att de verksamheter de bedriver är väldigt uppskattade av såväl kollegor 

som besökare och Andersson upplever att det finns höga förväntningar, inte på något 

traditionellt, utan på nytänkande processer. Dessa förväntningar gör att hon vågar testa olika 

arbetsformer och då är det många som gärna samarbetar. Likadant är det för Annehed, som 

berättar:  

Mina kollegor tycker det är väldigt roligt att det är en Rytmikpedagog här som 

kan musicera och hålla på med dans och kreativa saker. Att man kan tänka på 

ett nytt sätt, hur man skulle kunna göra konfirmationsredovisningen t.ex.… De 

tycker nog att det är väldigt roligt att jag gör sådana saker. Det är väldigt 

uppskattat, väldigt uppskattat. 

Annehed upplever att hennes medarbetare litar på henne och att de gärna ser att hon utvecklar 

verksamheterna på sitt sätt och samarbetar gärna med henne. Hon känner att församlingen hon 

arbetar i är väldigt öppen för utveckling och nya metoder och särskilt ungdomarna.  

5.3.4 Rytmik i kyrkan i förhållande till annan arbetsplats 

Jag frågade informanterna om vilka skillnader de såg i att arbeta som Rytmikpedagog i 

kyrkan jämfört med i skolan. De som inte hade arbetat så mycket i skolan fick ändå chansen 

att reflektera över frågan och svaren var intressanta då de återigen liknade varandra. Att det 
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blev just skolan jag valde att fråga om, var för att en Rytmikpedagogutbildningen ger en 

musiklärarexamen som många väljer att utöva i skolans regi. 

Den största skillnaden mellan att arbeta i kyrkan jämfört med i skolan och som tre av 

informanterna svarade, var att det i skolan finns en läro-/ och kursplan att följa. Skolan är 

obligatorisk medan verksamheterna i kyrkan är frivilliga. Det är lättare att planera och 

genomföra olika projekt i skolan, menade Andersson, eftersom att man vet att alla barnen 

kommer. Både Svensson och Andersson upplever att de måste anstränga sig mer för att 

deltagarna ska komma till kyrkans verksamheter och att man inte alltid kan förvänta sig att 

alla kommer. Det finns inget krav från kyrkan att jag ska lära ut något särskilt eller särskilda 

krav på deltagarna, sa Andersson, förutom att mina verksamheter på något sätt bör innehålla 

det budskap som kyrkan står för. Det i sig är en frihet för mig, att jag får uttrycka mina 

värderingar i mitt arbete. I den kyrkliga verksamheten handlar det mer om att tillföra något än 

att lära ut.  

Svensson berättade att hon och hennes Rytmikkollega har som ambition att utforma 

läroplaner med styrdokument för att deras arbete ska bli tydligare och visa på professionalism 

utåt. 

Annehed ansåg att det finns större möjligheter att utforma arbetet som man vill när man 

arbetar i kyrkan och att det är lättare att samarbeta med andra. Därmed tror hon också att 

sammanhållningen mellan de anställda har större förutsättningar att bli starkare, när 

möjligheterna för samarbete är större.  

Svensson anser att det finns fler möjligheter och frihet att utforma arbetet inom kyrkan som 

man vill och att det finns mer resurser där än i skolan. 

Wåhlberg nämnde de olika målen som arbetsplatserna har, att det finns ett tydligare 

gemensamt mål som man arbetar för inom kyrkan. Hon upplever även att kyrkan som 

institution är mer förlåtande med kompetensen bland sina anställda och att man där har något 

att lära av skolan som ställer högre krav. Även Svensson uppfattade att hennes arbetsplats ser 

kompetensen som något mindre viktigt, så länge det lockar människor till verksamheterna. 

Den största skillnaden Wåhlberg ser mellan att arbeta i kyrkan och i skolan, är att hon känner 

att hon har mer tid för de människor hon möter i kyrkan. När hon jobbade i skolan upplevde 

hon att hon inte hann knyta kontakter med barnen på samma sätt som nu, i och med att 

lektionerna låg så tätt efter varandra. I skolan fick Wåhlberg även agera språkrör för kyrkan 

då andra lärare tog kontakt med henne när de önskade samarbeta inför exempelvis 

skolavslutningar och andra projekt. 

5.4 Framtidsutsikter 

Nedan redogörs för informanternas reflektioner kring Rytmikens framtida roll i kyrkan, samt 

deras visioner av hur de önskar att det ska komma att se ut. 

5.4.1 Informanternas uppfattningar om Rytmikens framtida roll i kyrkan 

Svensson tror att fler och fler kyrkor är på väg att förstå att Rytmikverksamheten är något som 

är bra att ha och hon märker att fler är intresserade av att gå kurser i Rytmik för att kunna 

använda metoden i sina verksamheter ute i kyrkorna. Samtidigt tror hon att spetskompetensen 

håller på att försvinna och i takt med att kyrkans ekonomi försämras och det sker 

nedskärningar bland anställda, så tror hon att Rytmikpedagogerna är de som kommer att råka 
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mest illa ut. Svensson tror att det skulle vara en god investering för församlingarna att istället 

satsa på att anställa Rytmikpedagoger, då hon menade att det skulle kunna bidra till en 

väsentligt stor tillväxt för kyrkan. 

Wåhlberg tror att framtidsutsikterna ser olika ut beroende på var i landet man är någonstans. 

När hon var på besök i ett annat stift i Sverige mötte hon stor skepsis till musikpedagoger 

överlag, medan hon uppfattar att många församlingar i Göteborg förstår och uppskattar 

Rytmik- och musikpedagoger. Wåhlberg lyfte samtidigt vikten av att vara tydlig med att visa 

sin kompetens som Rytmikpedagog, för hon menade att Rytmikverksamheten har blivit en 

trend idag, men att hon samtidigt inte har stött på någon förälder som inte har uppskattat det. 

Annehed upplever att Rytmikpedagogiken blir alltmer populär och att fler kyrkor är 

intresserade av att ha Rytmikpedagoger anställda, men att kyrkan måste våga vara lite mer 

kreativ. 

Andersson tyckte att det ser dystert ut för Rytmikens framtid nu när 

Rytmikpedagogutbildningen inte längre finns som spetskompetens utan endast som tillval och 

profil på vissa musikhögskolor. På samma gång har hon uppmärksammat att det annonseras 

om vakanta Rytmikpedagogtjänster och det i sig är ett framsteg, menade Andersson. Hon 

nämnde att hon tycker att hon själv inte alltid framhävt att det är Rytmikpedagog hon är, och 

att det är Rytmikmetoden som hon arbetar med på sin arbetsplats och att det kanske är en del i 

varför det försvinner - att man inte berättar vad man gör utan bara visar resultaten. ”Men det 

är, tyvärr känner jag, förfärligt, för jag känner att det är en fantastisk metod!” 

5.4.2 Visioner 

Både Svensson och Wåhlberg uttryckte önskan att Rytmiken ska få ett större genomslag. 

Svensson nämnde särskilt önskan om att fler kyrkor ska våga satsa på Rytmiken och att det 

ska sprida sig bland musikerna i kyrkan att det är ett bra redskap för alla som arbetar med 

musik i alla åldrar. 

Wåhlberg önskar att Rytmiken också ska få vara en resurs i mötet med människorna och 

framför allt i arbetet med att nå dem som sällan kommer till kyrkan. 

Annehed har visioner om en kyrka med plats för mycket rörelse, dans, musik och drama. Hon 

tror att man skulle nå fler människor och framförallt fler ungdomar om man arbetade mer för 

att uppleva kyrkan med olika sinnen. ”Att som kyrkobesökare få känna en helhetsupplevelse. 

Man får ta del av, ta in andlighet på ett väldigt roligt och intressantare sätt, ett lättare sätt”. 

Andersson drog paralleller till musikskolan där Rytmikpedagoger ibland är med som resurser 

och arbetar med instrumentallärare på olika vis. På samma sätt tror Andersson att 

Rytmikpedagogen skulle kunna vara en resurs i olika verksamheter med t.ex. konfirmander, 

körer och barnverksamheter. Hon tycker att pedagogen i kyrkan överlag borde ha en större 

roll än den har idag. Att man med sin kompetens borde arbeta mer med att vara pedagog. Att 

exempelvis jobba pedagogiskt med prästen i hans/hennes framställning. ”… fast jag tror inte 

det blir så, men man kan ju tänka så”. 
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6. Resultatdiskussion 

Genom intervjuerna har det framkommit väldigt tydligt att och hur Rytmikpedagogen kan 

arbeta i en församling och vad arbetet bidrar med. Utöver de verksamheter som informanterna 

bedriver, så har de delat med sig av sina tankar och visioner om hur man skulle kunna arbeta 

och utveckla verksamheterna med Rytmiken som hjälpmedel. Jag upplevde en stark 

övertygelse hos samtliga informanter att deras arbete gör nytta, vilket delvis ger svar på 

forskningsfrågan. Jag kan inte dra slutsatsen att det är så i alla församlingar som har en 

Rytmikpedagog anställd, men där informanterna arbetar framgår det tydligt att deras arbete 

har något att bidra med för många olika parter. Jag kommer i denna avslutande del att 

återkoppla till de resultat som framkommit i studien och som kan styrkas utifrån arbetets 

teoridel. 

6.1 Att skapa handlingsutrymme 

Jag har i resultatdelen bl.a. presenterat hur informanterna arbetar med Rytmik i sina 

respektive församlingar och hur de ser på Rytmikens utvecklingsmöjligheter. Men för att 

Rytmiken ska kunna bidra med något så finns det många bakomliggande faktorer som spelar 

roll för genomförandet. De faktorer som påverkar informanternas motivation och möjligheter 

att arbeta och utveckla sina verksamheter, är delar i det som Houmann (2010) i sin avhandling 

kallar för handlingsutrymme. Dessa faktorer genomsyrar stora delar av denna diskussionsdel 

eftersom omständigheterna tar sig olika uttryck och påverkar olika delar av informanternas 

arbete och därmed samtliga delar i diskussionskapitlet. 

Att Svensson och Wåhlberg mötte skepsis i början av sina anställningar tror jag, liksom de, 

berodde på att det fanns en tradition av hur det alltid hade varit och kanske en rädsla för det 

nya arbetssätt och nytänkande som de kom med. Det kan lika mycket handla om en okunskap 

om vad de egentligen arbetar med och att denna okunskap kan ha sin grund i att man som, i 

detta fall Rytmikpedagog, inte framhåller sin kompetens. Det är precis vad Andersson berättar 

utifrån egna erfarenheter, att människor får se ett fint resultat och är nöjda med det, men 

känner inte till så mycket om tillvägagångssättet och den metod man arbetar utifrån. Det ska 

inte handla om att man ska försvara sig själv som Rytmikpedagog, och det är inte det denna 

studie belyser, för det är just då jag tror att man placerar sig själv i ett odefinierbart fack, utan 

att helt enkelt vara tydlig med sin kompetens och hur man arbetar. 

Samtliga informanter känner idag att de får ett positivt bemötande och att de har stora 

möjligheter att utforma sina verksamheter efter egna önskemål, de har möjligheter att 

handlingsutrymma (Houmann, 2010). Annehed berättade att hennes kollegor har uttryckt 

uppskattning över att ha en Rytmikpedagog i kollegiet som arbetar med kreativa 

skapandeprocesser som innehåller mycket dans och musik. 

Andersson känner att det från omgivningen finns en förväntan på henne att göra något 

nyskapande. Att känna förväntningar av detta slag, ser jag som en slags bekräftelse på att man 

ser vad det finns för möjligheter och kompetens och i Anderssons fall stimulerar dessa 

förväntningar hennes kreativa sida och får till följd, liksom för Annehed, att man vågar satsa 

på sina idéer i en arbetsmiljö som uppmuntrar initiativtaganden. 

I och med de verksamheter som Svensson och Wåhlberg utvecklat, så upplever de att 

bemötandet, intresset och förståelsen för det de gör vuxit alltmer. Det yttrar sig, förutom i 

växande verksamhetsdeltagare, genom att de ofta får förfrågningar om samarbete mellan 

verksamheter och mellan olika yrkesroller på arbetsplatsen. 
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Det är viktigt att få känna samhörighet på sin arbetsplats men också inom sin profession och 

att få kunna dela med sig av sina erfarenheter, likväl som att få inspireras av andra. Genom 

det musikpedagognätverk som Wåhlberg och Svensson är med i så tolkar jag det som att deras 

yrkesidentitet och motivation stärks. Jag tror det ger dem bekräftelse, självförtroende och 

självkänsla i sina yrkesroller, vilket i sin tur kan återspegla sig i församlingsverksamheten där 

det är viktigt att ha tydliga direktiv för hur man arbetar och vad man arbetar med för att skapa 

förtroende och ännu större handlingsutrymme. 

Vad gäller informanternas syn på skillnaderna av handlingsutrymme inom skola och kyrka, så 

nämnde de först och främst att det i skolan finns en läroplan man måste förhålla sig till och 

betygskriterier som eleverna måste uppfylla. I kyrkan finns det inga krav på att man ska lära 

ut något utan kanske snarare en önskan om att dess budskap ska finnas med i innehållet. Att 

det är så ser Andersson istället som en frihet att få uttrycka sina värderingar, vilket man inte 

får i skolan. Hon belyser sedan att den kyrkliga verksamheten handlar mer om att tillföra än 

att lära ut. Svensson och hennes kollega gör egna s.k. läroplaner för att tydliggöra de 

verksamheter de bedriver och visa på professionalism, för sig själva såväl som för andra. 

I kyrkan är all verksamhet frivillig för deltagarna och Andersson och Svensson upplever att 

det istället kräver en större ansträngning av dem som pedagoger att ha verksamheter dit 

människor kommer frivilligt. I och med dessa frivilliga verksamheter vet man heller inte om 

alla alltid kommer, vilket också kan göra det svårt för pedagogen att ställa för höga krav.  

Samtliga informanter känner att de har stort handlingsutrymme på sina arbetsplatser och att 

det lättare att samarbeta med andra just för att man har mer tid. Wåhlberg tycker även att hon i 

kyrkan har mer tid för mötet med människor och att knyta kontakter än i skolan. Svensson 

nämner också kyrkans och skolans olika ekonomiska resurser. Svensson känner att hon kan 

köpa in de redskap och/eller instrument som behövs för den verksamhet hon bedriver och 

Andersson nämnde detsamma. Detta som informanterna nämnt är delar av det som Houmann 

(2010) benämner som förutsättningar för att kunna och vilja genomföra ett bra arbete. Något 

som kyrkan som institution däremot har att lära av skolan är kravet på kompetensen, vilket 

kyrkan är mer förlåtande med, menar Wåhlberg. 

Jag frågade även informanterna om deras syn på vikten av att dela eller inte dela en 

arbetsplats värderingar. Alla var överens om att det i kyrkan underlättar om man delar de 

värderingar som finns där, men att det inte alltid är så. För vissa skulle det kännas omöjligt att 

arbeta i kyrkan om man inte trodde på budskapet i och med att det handlar så mycket om 

skapandeprocesser i syfte att närma sig den kristna tron. Andersson menade att det kan vara 

både en utmaning och en begränsning, men att det gäller att hitta ett eget förhållningssätt till 

frågan, men att det inte borde vara några problem så länge man inte känner att man går emot 

sina egna värderingar.  

Svensson uttryckte att hennes arbete i kyrkan handlar mer om att lära barnen att vara goda 

medmänniskor och ta ansvar för varandra och jorden än om att förmedla budskapet om Gud. 

Med detta menade hon att hon “… nog inte har en gudsbild som de flesta andra” på hennes 

arbetsplats. Hon kände att det ibland hade underlättat vid arbetsuppgifter och frågor som rör 

den ideologi som Svenska Kyrkan står för och där det ibland förväntas ett särskilt 

ställningstagande eller agerande av henne. Om hur arbetsplatsers traditioner och 

föreställningar kan komma att påverka arbetstagare skriver även Houmann (2010) i sin 

avhandling.  
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Studien tyder på, med stöd av Houmann (2010) att om en arbetsplats har väldigt 

karaktäristiska och tydliga värderingar så präglar det en anställd väldigt mycket. Jag känner 

personligen att jag skulle ha svårt att arbeta på en plats som inte stämde överens med mina 

egna värderingar. Å andra sidan kanske man inte alltid har valmöjligheten just för att man är i 

behov av en anställning och inte har andra alternativ. Liksom Andersson så anser jag att det är 

av vikt att man inte går emot sina egna värderingar genom att arbeta inom kyrkan och om man 

inte delar dess ideologi och värderingar till fullo. Det är viktigt att man kan stå för det man 

gör och förmedlar. Ska ämnet ses ur en annan synvinkel, så tror jag att man som arbetsgivare 

önskar ha ett arbetslag som har gemensamma mål med arbetet vilket i Svenska Kyrkans fall 

handlar om att förmedla en trosuppfattning. Att ingå i ett arbetslag där alla inte är helt överens 

kan å andra sidan också väcka frågor som annars kanske inte kommit fram. 

Liksom Annehed så tror jag att det är lättare att finna drivkraft om man trivs med och 

upplever att man kan stå för det man gör och den arbetsmiljö som råder och då särskilt i 

kyrkan som har en så tydlig kristen profil. Genom att arbeta i kyrkan känner Annehed en 

samhörighet med sina kollegor i och med tron. Även om de är väldigt olika och arbetar på 

olika sätt så är de grundläggande värderingarna lika, vilket jag tror spelar roll för ens egna 

prestationer. Däremot tror jag att det skulle vara av vikt för kyrkan som institution, att aktivt 

bejaka den egna sociala och kollegiala arbetsmiljö som råder på vissa håll, med tanke på att 

även Wåhlberg upplever att man inte alla gånger är den öppna och tillåtande institution som 

kyrkan borde vara. Då Svenska Kyrkan är en så pass stor organisation, så ser jag vikten av att 

vara mån om arbetsklimatet och att även på kontoren eftersträva att följa läran som man i de 

musikpedagogiska, sociala och gudstjänstfirande verksamheterna lär ut. Med detta avser jag 

inte att kritisera Svenska Kyrkan för att inte arbeta med detta, utan snarare för att lyfta 

arbetsklimatets betydelse för olika parter. 

6.2 Verksamhetsutveckling: Delaktighet och helhetstanke 

Musiken har alltid haft och har fortfarande, en väldigt central del i kyrkan (Wilson-Dickson, 

1992). Kring dansen varande eller inte varande i kyrkan har det däremot varit många 

diskussioner om genom tiderna. Att den empiriska vetenskapen under reformationen 

särskiljde kropp och själ, samt sång och dans (Svenska Kyrkan n.d) tycker jag mig se som den 

största anledningen till att dansen haft svårt att komma tillbaka som en accepterad konst- och 

uttrycksform inom kyrkan då vissa av dessa förhållningssätt lever kvar än idag. Men i takt 

med det högpresterande västvärldssamhälle vi lever i idag, så märks det i kyrkans nytänkande 

verksamheter, att det finns ett behov av att söka efter en inre ro och att få uttrycka sig på flera 

sätt. Det finns ett behov av verksamheter för hela människan och därmed ser jag att 

Rytmikpedagogiken som musikpedagogisk metod kan vara till stöd i arbetet att konkretisera 

och förmedla kyrkans budskap för olika målgrupper. Jag väljer att återigen citera Tobin 

(2001, s. 83) angående hans uttalande om musikens roll i kyrkan: 

Musiken kan ha många uppgifter i kyrkan: den kan understryka det sagda, den 

kan skänka glädje och tröst, den kan ge en andlig upplevelse. Kyrkorummet är 

ett heligt rum, invigt för gudstjänstfirande, för upplevelser av ett mysterium 

och det outsägbara, för mötet med Gud. Allt vi gör i kyrkorummet måste 

präglas av detta.  

Vidare skriver han om de undervisningsmöjligheter som finns i kyrkan och hur dessa måste 

anpassas efter de behov som idag finns. Det som Tobin (2001) nämner ovan är egentligen att 

fastställa det som står i Kyrkoordningen om att Svenska Kyrkan ska …”verka för ett rikt och 

mångfaldigt kulturliv som främjar dialogen kring religion och livstolkning” (Kyrkoordningen, 
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s. 36) och där har Rytmikpedagogen mycket att tillföra med sin kompetens i samarbete med 

andra och i att engagera människor att skapa och utforma tillsammans genom delaktighet. I 

mötet med alla de grupper som man har eller skulle kunna ha som Rytmikpedagog har 

musiken, kommunikationen och helheten stort fokus. Flera av informanterna driver s.k. öppen 

verksamhet flera gånger i veckan, dit föräldrar kommer med sina barn för att umgås och ha en 

stunds Rytmik och/eller sång. Under dessa tillfällen finns verkligen möjligheter att föra dialog 

om både mindre och större frågor och där Svensson ser Rytmiken som en inkörsport till 

kyrkan. 

Anledningen till varför jag valde just ordet helhetsupplevelse, var för att ta reda på om deras 

svar möjligtvis skulle kunna jämföras och sammankopplas med de många olika arbetssätt som 

jag, innan intervjuerna, antog att de arbetade med, samt von Bülows (1974) syn på Rytmiken 

som helhetspedagogik. Jag själv tänker ofta på helheten i undervisningssammanhang, men 

också när jag själv besöker kyrkan och olika evenemang. Jag har flera gånger upplevt att ett 

program har satts samman utan tanke på helheten och vilka delar som spelar roll för 

upplevelsen. För att något ska tilltala och väcka intresse, så tror jag att upplevelsen av att det 

finns en röd tråd, att delmomenten är relevanta i sammanhanget och att det är genomtänkt, 

spelar stor roll, oavsett om det är en medveten eller undermedveten reflektion av 

åhöraren/besökaren. 

Vissa av informanterna tolkade en helhetsupplevelse som när flera sinnen får vara aktiva och 

man får uppleva något med hela sitt väsen, i olika dimensioner och att få känna något med 

både känsla och intellekt, att man får ett annat perspektiv på det som förmedlas. Andersson 

menade att det är viktigt för den egna upplevelsen att få uttrycka sig på olika sätt och att få 

engagera sig för att uppleva ex. ett ord på så många sätt som möjligt. Rytmikpedagogiken 

skulle jag säga är ett förhållningssätt för att anpassa undervisningen/arbetssättet efter 

målgruppen och att bygga upp något på ett metodiskt sätt som engagerar och medvetandegör. 

Detta styrks i von Bülows (1974) uttalande om Rytmikmetodens sätt att arbeta med 

människans ”odelbara helhet” genom den helhetspedagogik som Rytmiken står för.  

I likhet med informanternas syn på helhetsupplevelsen och vikten av delaktighet som 

Svensson och Annehed nämnde, så beskriver Vygotskij (Strandberg, 2006) delaktighetens 

betydelse för barnets utveckling på olika plan. Detta anser jag vara relevant inte bara för 

barnets utveckling, utan för människans överlag. Detta framgår även tydligt när Andersson 

berättar om vilken positiv effekt det hade på en vuxenkör som samarbetade med barn en gång, 

under ledning av Andersson. Exemplena på hur mycket delaktigheten betyder även inom 

kyrkan har framkommit vid flertalet tillfällen under intervjuerna i denna studie. Som 

ytterligare exempel kan nämnas ”Gudstjänst för små och stora” som Svensson och Wåhlberg 

arbetar med och där bl.a. förskolans barn och personal engageras och där blir också 

Kyrkoordningens (n.d.) styrdokument för utformandet av gudstjänsten påtaglig. I 

babyrytmikgrupperna spelar föräldrarnas delaktighet en avgörande roll för barnets utveckling 

och kontakt med föräldern, men också för känslan av samhörighet i gruppen. Detta nämner 

även Annehed och Wåhlberg i intervjuerna när de pratar om hur det skapas en gemenskap 

mellan föräldrarna och betydelsen av att få fokusera på kontakten med sitt barn under en viss 

tid. Att man som Rytmikpedagog i småbarnsrytmiken är pedagog i två led, ter sig då man 

även arbetar med föräldrarna. Behovet av att föräldrarna anammar de instruktioner och sånger 

som presenteras är avgörande för att det lilla barnet ska få ut något av Rytmikstunden. 

Beroende på förälderns engagemang och delaktighet, utvecklas de musikaliska färdigheterna, 

samt kommunikation gentemot barnet, Rytmikpedagogen och de andra föräldrarna. 
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När Annehed arbetar med konfirmander skapas även där känslan av samhörighet och att få 

vara delaktig och spela roll i ett sammanhang som också blir intellektuellt, känslomässigt och 

kroppsligt utvecklande för ungdomarna. 

Även Eek (2008) skriver om hur viktig delaktigheten är för att antalet gudstjänstbesökare och 

engagerade ska bli fler och att kyrkan som institution är öppen för alla människor oavsett 

bakgrund. I Kyrkoordningen (n.d) står det vidare att kyrkan ska arbeta för att utveckla 

församlingslivet och det tycker jag visar sig väldigt konkret i Svenssons församling där hon 

byggt upp en verksamhet från noll till cirka 250 barn och där en Rytmikpedagogtjänst har 

utökats till två. Detta gör också att fler kommer till gudstjänsterna, många går på fler 

verksamheter och församlingen får större ekonomiska vinster i och med en rik 

barnverksamhet. Erbjuder kyrkan verksamheter för ens barn att engagera sig i, så tror 

Svensson att man gärna inte går ur Svenska Kyrkan för att det gett ens barn något. Andersson 

och Annehed berättar att de själva också upplevt att det kommer fler till kyrkan när Rytmiken 

är inblandad. 

Vidare skriver Strandberg (2006) om Vygotskijs teorier om språkutvecklingens beroende av 

kommunikation: ”I en värld utan böcker uppstår ingen läsfärdighet. I en värld utan 

kommunikation uppstår inget språk” (Strandberg, 2006, s. 20). Med detta syftar Strandberg på 

människans verbala språk och genom sång och rörelse i barnrytmiken hjälps barnen att närma 

sig språket. 

Eek (2008) talar också om språket, fast inte det verbala, utan det kommunikativa. Han 

beskriver vikten av språkval, sätten att uttrycka sig på, för att göra kyrkans budskap begripligt 

för människor att uppfatta. Även Houmann (2010) nämner vikten av anpassat språk för olika 

målgrupper. Där tror jag att Rytmiken kan vara med i processen att skapa en helhet, en 

mötesplats där man arbetar med olika uttrycksmedel som språk för att kyrkans verksamhet ska 

bli något tilltalande och inkluderande för många olika människor. 

Ett av dessa kommunikativa språk anser jag tar sig uttryck då Annehed i vissa 

ungdomsverksamheter använder rörelser i kombination med musik, texter, böner eller i 

tystnad. Detta tolkar jag, liksom Annehed, stärker känslan av samhörighet och delaktighet i 

utövande grupp. När hon berättar om hur hon hjälper till att utforma 

konfirmationsredovisningar och vilket gensvar det ger, så tolkar jag det som att det blir tydligt 

att kombinationen uttrycker, förmedlar, förstärker, berör och likväl utvecklar utövarens 

motoriska färdigheter och tolkningsförmåga. Detta arbetssätt ser jag som en möjlighet i att 

kyrkan får vara ett ”redskap för såväl tros- som personlighetsutveckling” (Tobin, 2001, s. 

112). Tobin (2001) syftar på de musikaliska resurserna och det är just det som jag ser 

Rytmiken som, en musikalisk resurs med många strängar på sin lyra och ett bra komplement 

föra att kunna användas i många sammanhang och anpassas för given målgrupp. Och är det så 

att fler Rytmikpedagoger som arbetar med kyrklig verksamhet också upplever att de har stort 

handlingsutrymme, liksom informanterna, så är möjligheterna att utveckla och använda sig av 

fler ”språk” stora. 

6.3 Framtidsutsikter och visioner 

Svenska Kyrkan utgör ett stort arbetsfält (Svenska Kyrkan, n.d) och möjligheterna att nå 

många skulle vara stora om det ges plats och handlingsutrymme för Rytmikpedagogerna i 

kyrkan. Samtliga informanter tycker sig se en växande efterfrågan av Rytmik i kyrkan och att 

det finns ett intresse från församlingspedagoger och -musiker av att gå kurser i Rytmik för att 

kunna använda det i sina verksamheter. Givetvis ser det olika ut i olika delar av Sverige, 
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vilket också Wåhlberg nämnde. Däremot så håller spetskompetensen på att försvinna i och 

med radikala förändringar på musikhögskolorna där man numera endast kan läsa Rytmik som 

profil. Detta betyder att det inte kommer att examineras fler Rytmikpedagoger om det inte blir 

ytterligare förändringar. 

I Svenssons församling har en Rytmiktjänst utvecklats till två tack vare den efterfrågan som 

finns och ändå står många fortfarande i kö för att få delta. Rytmikverksamheterna är populära 

och har uppenbarligen gett kyrkan fler besökare och större omsättning i barn-

/familjeverksamhet. Är detta något som Svenska Kyrkan önskar och väljer att ta vara på så 

kommer det även bidra till arbete för fler Rytmikpedagoger.  

Dock nämner Andersson att hon tror att Rytmikpedagogerna är bland de yrkesgrupper som 

inte kommer att prioriteras i takt med kyrkans nedskärningar. Jag har svårt att tro att någon av 

informanterna skulle tillhöra dem som får sluta på grund av nedskärningar då det är tydligt 

vad de tillför i sina respektive församlingar, men kanske är det snarare så att om kyrkan inte 

har erfarenheter av att ha en Rytmikpedagog i arbetslaget och vet vad hon/han kan bidra med, 

så kanske det snarare handlar om ett ställningstagande i frågan om att anställa eller inte 

anställa en Rytmikpedagog. Beslutet grundar sig förstås och förhoppningsvis i det val som 

anses vara det säkra och bästa för församlingen, och då kanske även i rädsla för att testa det 

nya som man inte har så mycket kunskap om, i detta fall Rytmiken. 

Svensson uttryckte att Rytmiken i sig inte är något ”allenafrälsande” vilket jag inte heller ser 

som det egentliga syftet, men att den också kan vara det. Finessen med metoden är att man 

genom den arbetsprincip som von Bülow (1974) menade att Rytmikpedagogiken utgick från, 

utvecklar hela människan och hennes olika sinnen genom aktivering av dessa. Detta styrker 

också min egen uppfattning om att Rytmiken öppnar upp för utveckling, förutom musikaliskt, 

för den enskilda individen i mötet med andra människor i såväl självkänsla som 

självförtroende. Detta fick jag själv erfara i och med Rytmikundervisningen under min 

folkhögskoleperiod.  

Vad gäller Rytmikpedagogiken i bemärkelse som både självsörjande och kompletterande 

metod för musikalisk utveckling, så tror jag att kyrkan möjligen, till viss, del kan få tillbaka 

sin ställning även som undervisande institution som den en gång också varit (Tobin, 2001). I 

exempelvis de barnrytmikverksamheter som finns, så utvecklas barnen och föräldrarnas 

musikalitet, såväl som pedagogens, samt deras kommunikation och barnens motorik (Jaques-

Dalcroze, 1997) och i Wåhlbergs Rytmikgrupper förbereds barnen gehörsmässigt och 

musikteoretiskt för att börja sjunga i kyrkans körer. Konfirmandgrupperna lär sig det de 

annars skulle ha lärt sig, fast kanske på ett mer lustfyllt sätt om de får tillämpa andra 

uttryckssätt m.m. 

Att Svenssons arbete med Rytmikverksamheten har växt så mycket på den korta tid som hon 

varit i tjänst, tolkar jag som att hon har getts stora möjligheter att handlingsutrymma 

(Houmann, 2010). Av intervjuerna framgår tydligt att fler människor kommer till kyrkan när 

musik och rörelse får integreras och vad gäller den välbesökta Rytmikverksamheten i 

Svenssons församling, så ger det även ekonomiskt tillskott för församlingen. Om dessa 

positiva följder är något som Svenska Kyrkan är intresserad av, så hoppas jag att man som 

institution tar vara på Rytmikpedagogens kompetens att utveckla verksamheter i alla åldrar. 

När jag talade med informanterna om deras visioner om Rytmikens framtida roll i kyrkan, så 

kom det fram önskningar om att det skulle satsas mer på Rytmiken och att metoden skulle få 

större genomslag. Annehed samarbetar tillsammans med kyrkomusikern i sin församling när 
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de har barnkörövningar. Annehed arbetar då med bl.a. rörelser för att barnen ska lära sig 

sångerna lättare och med metrikövningar för att hjälpa dem att förstå lättare musikteori och 

musikaliska begrepp. Även Wåhlberg använder sig mycket av Rytmikmetoden när hon 

arbetar med sina körer. Hon märker också att de barn som hon haft i Rytmik innan de börjat i 

kören har en viss förförståelse för musikens uppbyggnad och förstår enklare not- och 

pausvärden. Utifrån detta tolkar jag det som att Rytmiken kan fungera som en kompletterande 

metod även i körövning och - framträdanden för alla åldrar.  

Wåhlberg ser gärna att Rytmiken …”ska få vara en resurs i mötet med människorna och 

framför allt i arbetet med att nå dem som sällan kommer till kyrkan”.  Annehed önskar att 

dans, musik, rörelse och drama ska få mer plats i kyrkan och i arbetet för en 

helhetsupplevelse, men för det krävs att kyrkan som institution vågar vara mer kreativ i 

arbetet att nå alla människor, menar hon. Andersson tycker att ”pedagogen i kyrkan överlag 

borde ha en större roll än den har idag. Att man med sin kompetens borde arbeta mer med att 

vara pedagog. Att exempelvis jobba pedagogiskt med prästen i hans/hennes framställning”.  

De musikaliska resurserna måste formas så att de, förutom i gudstjänsterna, kan bli redskap 

för tros- och personlighetsutveckling, menar Tobin (2001). Jag ser detta som en definition av 

Rytmikpedagogik tillämpat för kyrklig verksamhet och det är just så som Anderssons 

anställningsbeskrivning lyder, att hon skall använda musiken som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

Som Rytmikpedagog arbetar man i sin tur med Rytmiken som musikpedagogisk metod och 

har efter avslutad utbildning många färdigheter (Musikhögskolan i Malmö, 2011) som även 

kan berika den kyrkliga verksamheten. 

För att nu Rytmiken ska ges möjlighet att berika så som den i denna studie tydligt gjort i 

givna församlingar, så är faktorerna för att handlingsutrymma (Houmann, 2010) avgörande. 

Av dessa faktorer så ses ett samband med Eeks (2008) uttalande om förutsättningarna för 

kyrkan att utvecklas då han uttalar sig om vikten av att vara ”öppen och tillgänglig för 

människors upplevelse och uppfattning av kyrkan”. Genom denna studie anser jag att det 

blivit tydligt att Rytmiken kan vara en stor tillgång i just detta. 

6.4 Framtida forskning 

Då jag för denna studie hade svårt att få respons från Svenska Kyrkans olika Stift om de hade 

några Rytmikpedagoger anställda, så vore det intressant att genomföra en nationell 

kartläggning av Svenska Kyrkans anställning av Rytmikpedagoger. För att visa på åt vilket 

håll utvecklingen gått, så vore det intressant att genomföra samma undersökning igen i 

framtiden. 

I och med det stora intresse som finns av Rytmikverksamheterna i Svenssons församling så 

vore det intressant att mäta rekryteringens utveckling av samtliga Rytmikverksamheter inom 

Svenska Kyrkan. 

Eftersom studiens informanter märkt positiva förändringar i antalet kyrkobesökare när musik 

och rörelse varit inkluderat, så vore det även intressant att först genomföra kvantitativa studier 

kring om det förhåller sig så. Vidare skulle forskning göras för att se om det råder någon 

skillnad mellan dessa gudstjänster i förhållande till tillfällena då musik och rörelse inte varit 

inblandat. Utifrån dessa undersökningar skulle forskning bedrivas i varför det ser ut som det 

gör och om det finns något samband med informanternas (i denna studie) uttalanden om 

Rytmikens inverkan på antalet kyrkobesökare. 
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Det vore även intressant att bedriva kvalitativ forskning bland deltagare i olika målgrupper 

inom Rytmikverksamheterna angående deras inställning till deltagandet, samt forska kring 

deras uppfattningar om Rytmikens roll i kyrkan och jämföra dessa med Rytmikpedagogers 

och arbetsgivares uppfattningar om detsamma. 

Då Rytmikverksamheter inom Svenska Kyrkan är relativt vanligt förekommande idag, så 

betyder det inte att samtliga är utbildade Rytmikpedagoger. Därför vore det intressant att 

efterforska huruvida skillnaderna ser ut i arbetssättet med och förhållningssättet till 

Rytmikpedagogiken bland utbildade och ej utbildade Rytmikpedagoger i Svenska Kyrkan. 

Slutligen finner jag det spännande att ta del av forskning kring musikens och dansens roll i 

kyrkan bland olika etniska folkgrupper världen över där Rytmikpedagogiken inte är känd. 

Vidare önskar jag jämförelsestudier mellan dessa områdens seder och bruk och de kulturer där 

musik, dans och Rytmik används i kyrkan, för att se om vi kan inspireras och lära av 

varandra. 
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8. Bilaga 1. 
 

INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad har du för bakgrund? - musikaliskt 

   - utbildning 

   - i yrkeserfarenhet 

 

 

2.1 Vad har du för befattning på din nuvarande arbetsplats?  

2.2 Hur ser en övergripande arbetsvecka ut för dig? 

 

 

3. Hur utformar du innehållet i din tjänst? 

  3.1 Ingående verksamhetsbeskrivning 

3.2 Eventuella arbetslag, samarbetsformer med ex. präster, 

diakoner, pedagoger, organister… 

3.3 Möjligheter/begränsningar 

 

 

4. Hur ser du på att dela eller inte dela en arbetsplats värderingar? (i allmänhet) 

  4.2 Hur ser det ut på din arbetsplats? 

  4.3 Vilka möjligheter/begränsningar ser du kan följa med att  

  dela/inte dela arbetsplatsens värderingar? 

 

 

5. Vilket bemötande får du från medarbetare och kyrkobesökare för den verksamhet du 

bedriver? 

 

 

6. Samarbetar du med andra för tvärkonstnärligt/-pedagogiskt arbete? 

- Om ja, hur? 

- Om nej, med vilka och hur skulle ett sådant samarbete kunna 

utformas? 

 

 

7.1 Har du kontakt med andra Rytmikpedagoger som arbetar inom kyrklig verksamhet? 

7.2 Känner du till fler församlingar som arbetar med Rytmik? 

 

 

8. Vad tror du Rytmiken kan bidra med… 

8.1 i form av verksamheter (inom kyrkan)? 

8.2  för deltagarna i verksamheten? 

 8.3 Vad bidrar Rytmiken med för dig som pedagog? 

 8.4 för övrig personal? 

 8.5 för församlingen? 

 8.6 för kyrkan som institution? 
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9. Vad är skillnaden mellan att arbeta som Rytmikpedagog i kyrkan jämfört med på andra 

arbetsplatser? 

 - utformning av arbetet 

- samarbete, självständighet 

 - pedagogiskt 

- möjligheter/begränsningar 

 - gynnar de varandra/ känns det splittrat? 

 

 

10. Helhetsupplevelse: 

10.1 Vad är en helhetsupplevelse för dig? 

 10.2 Kan en helhetsupplevelse skilja sig beroende på sammanhang? Om ja, hur? 

 10.3 Hur viktigt tycker du det är att arbeta för en helhetsupplevelse? 

 

 

11. Vad tror du om Rytmikens framtida roll inom kyrklig verksamhet? 

 

 

12. Vilka visioner har du kring Rytmikens framtida roll inom kyrklig verksamhet? 

 

 

13. Övrigt  

- öppet för övriga reflektioner eller frågor. 

 


