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Abstract 

Title: Eurhythmics Start - A study of instrumental preparatory eurhythmics teaching in a 

Swedish municipal music school and a Swedish municipal cultural school 

Author: Johanna Levin 

This paper aims to identify the eurhythmics as an introduction to instrumental teaching at a 

Swedish municipal music school and a Swedish municipal cultural school. This study seeks to 

enlighten both the content and the aim of the eurhythmics introduction compared to other 

forms of eurhythmic teaching and to see if it might be any differences between the students 

who experienced the pre-teaching and those who begin their instrumental playing by more 

traditional teaching. The reason to this paper issue is to be found in my curiosity for my future 

field of work as a teacher in eurhythmics and my interest in how it may influence practitioners 

in eurhythmics. The theory chapter presents the history of eurhythmics and the meaning of the 

method. Additional information about the Swedish municipal music and culture school, play, 

instrumental tuition and hermeneutics and maieutics is to be found. The collection of baseline 

data has been conducted through qualitative interviews and observations of lessons with eu-

rhythmics as an introduction to instrumental tuition. That the preparatory teaching can be per-

ceived very differently, and that its content holds many similarities to other eurhythmics 

teaching, that the perception of the eurhythmics method differs between the informants and 

that planning and cooperation may be decisive components within the teaching context, are 

some of the results presented in this study. These results are treated in the thesis discussion 

chapter, in relation to complementary observations. The effects on recruitment to the munici-

pal music- and culture school as well as future research topics, are discussed. 

Keywords: eurhythmics, instrumental teaching learning method, pedagogy Swedish municipal 

music school, teachers 

Sammanfattning 

Titel: Rytmikstart - En kvalitativ studie av instrumentalförberedande rytmikundervisning vid 

en kommunal musikskola samt en kommunal kulturskola 

Författare: Johanna Levin 

Detta examensarbete syftar till att kartlägga rytmik som introduktion till instrumentalunder-

visningen vid en svensk kommunal musikskola samt en svensk kommunal kulturskola. Studi-

ens frågeställningar söker svar på rytmikintroduktionens innehåll, intentioner, likheter och 

olikheter med annan rytmikundervisning samt om det verkar finnas några skillnader mellan de 

elever som erfarit den förberedande undervisningen och de som inleder sitt instrumentalspel 

med mer traditionell undervisning. Till grund för arbetets frågeställningar ligger en nyfikenhet 

i hur en del av mitt kommande arbetsfält som rytmikpedagog kan se ut samt hur rytmikämnets 

eventuella inverkan på dess utövare kan te sig. 

I teorikapitlet presenteras rytmikens historia och innebörd. Där finnas också information om 

musik- och kulturskolan, lek, instrumentalundervisning samt hermeneutik och maieutik. In-

samlingen av studiens data har utförts via kvalitativa intervjuer samt observationer av lekt-

ionstillfällen med rytmik som introduktion till instrumentalundervisning. Att den förbere-

dande undervisningen kan uppfattas mycket olika och att dess innehåll innehar många likheter 

med annan rytmikundervisning, att uppfattningen av rytmikmetoden skiljer sig mellan infor-

manterna samt att planering och samarbete kan vara avgörande komponenter i undervisnings-

sammanhang, är några av de resultat som presenteras i arbetet. Tillsammans med fler iaktta-



 

 

gelser behandlas dessa resultat i examensarbetets diskussionskapitel där också resonemang 

om rekrytering till musik- och kulturskolan samt framtida forskningsämnen förs. 

Sökord: instrumentalundervisning, kulturskola, lärande, lärare, musikskola, rytmik, rytmikme-

toden, rytmikpedagogik 
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1. Inledning 
När jag startade min sista termin på musiklärarprogrammet med inriktning rytmik hösten 

2011 stod jag inför många nya tankar om framtiden, mitt yrkesval och mitt musicerande. Vil-

ken funktion fyller jag? Till vilken nytta? I och med funderingarna kring mitt syfte som per-

son och framtida pedagog kom jag också att tänka allt mer på min huvudsysselsättning och 

mitt framtida yrkesområde, rytmiken. Hur ser egentligen jag och min omvärld på detta läro-

ämne? Jag var sedan tidigare van att missionera om och försvara det ämne vilket jag valt att 

utbilda mig i men först då bestämde jag mig verkligen för att finna mina sanningar kring ryt-

miken och kom då snart att möta en intressant problematik. 

Genom litteratur och diskussioner med nära vänner närmade jag mig rytmikämnet och fann en 

meningsskiljaktighet i huruvida rytmik endast är en pedagogisk metod eller om det också är 

en konstnärlig aktivitet vilken kan fylla sin egen funktion och inneha ett egenvärde. Är rytmi-

ken ett verktyg i strävan efter mål som ligger utanför dess område? Är rytmik en konstform 

eller ett musikaliskt självändamål? I kursen rytmikmetodik har jag fått lära att varje rytmik-

övning ska ha ett syfte i strävan mot ett högre uppsatt mål. Samtidigt har jag i min utbildning 

varit med och skapat flera rytmikkonserter utan andra uttalade syften än att framföra rytmik 

på scen. Denna bredd inom rytmikämnet gjorde att jag reflekterade än mer kring mina egna 

handlingar i, och min egen uppfattning av, ämnet och den är väsentlig att belysa för att kunna 

analysera undervisning i rytmikämnet och jämföra olika undervisnings mål och syften. Jag 

återkommer därför med definitioner av rytmikämnet i kap 3. 

När jag under mina praktikperioder undervisat i olika skolformer har jag sett till att mina lekt-

ioner haft olika syften och mål beroende på vilka jag undervisat, varför eleverna är där, åldern 

i gruppen, hur många de är osv. I efterhand kan jag se tydliga mönster i mina lektionsplane-

ringars syften. Med de yngre barnen såg jag till att träna extra på deras sociala samspel medan 

jag med äldre barn och vuxna fokuserade mer på musikalisk utveckling så som gehör, ensem-

blespel, interpretation mm. Vid denna reflektion kom jag att tänka på en målgrupp som jag 

inte besökt. Jag hade hört att det fanns de musik- och kulturskolor som använde rytmik som 

inkörsport till instrumentalundervisning. Vidare funderade jag om den rytmikundervisningen 

för barn, eftersom den syftade till ett senare instrumentalt musicerande, då mer liknade mina 

lektionsplaneringar, och dess ändamål, för vuxna? Hur är det att arbeta efter ett så specifikt 

mål? Vad vill de uppnå? Liknar deras rytmikundervisning annan rytmikundervisning för 

barn? Vad skiljer dem åt? Hur påverkas barnen av den förberedande undervisningen? Tankar-

na hade väckt en stor nyfikenhet på hur denna, för mig, okända rytmikutbildning såg ut. 

Efter en kort tids sökande kom jag att intressera mig för två skolor med rytmik som introdukt-

ion till instrumentalundervisningen; kommunala musikskolan i Arvika och kulturskolan i Sö-

dertälje. De syntes mig intressanta att undersöka på grund av deras olikheter som att de är 

belägna i väst eller öst, de ligger i städer med olika stor befolkning och de är musikskola re-

spektive kulturskola, samtidigt som de har rytmikundervisning som ingång till instrumental-

undervisning gemensamt. Jag ville veta mer om dessa skolor för att få en inblick i om skolor-

nas sätt att undervisa barn i rytmik som introduktion till deras kommande instrumentalunder-

visning liknade varandra och var av nytta. 
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2. Syfte 
Till följd av mina tankar om mitt yrkesval, reflektioner kring rytmik samt min nyfikenhet på 

rytmikundervisning som ingång till instrumentalundervisning, är syftet med uppsatsen att un-

dersöka hur rytmikundervisning som introduktion till musik- och kulturskolans instrumental-

undervisning ser ut, vilken avsikten med undervisningen är, huruvida den skiljer sig från an-

nan rytmikundervisning och om det finns några skillnader mellan de elever som deltagit i den 

förberedande undervisningen och de som inte deltagit i liknande utbildning. 

Uppsatsens frågeställningar är: 

 Varför används rytmik som introduktion till instrumentalundervisning på somliga mu-

sik- och kulturskolor? 

 Hur ser rytmikundervisning som syftar till att utmynna i instrumentalundervisning ut? 

 Vilken är den förberedande rytmikundervisningens särprägel?  

 Har de tillfrågade pedagogerna iakttagit några skillnader mellan de elever som erfarit 

och de som inte erfarit rytmik som introduktion till instrumentalundervisning? 
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3. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras rytmikens historia samt innebörd. Här beskrivs också musik- och 

kulturskolan, instrumentalundervisning och lek. Kapitlet inleds med en kort presentation av 

hermeneutik och maieutik. 

3.1 Hermeneutik och maieutik 

3.1.1 Hermeneutik 

Enligt Nationalencyklopedin[NE] (2011) betyder hermeneutik tolkningskonst, läran om att 

tolka. Hermeneutik består, historiskt sett, av både ett filosofiskt och ett metodologiskt sätt att 

tolka och är både ett vetenskapsteoretiskt fenomen och en metod (Ljungar-Chapelon, 2008). 

Ödman (2007) menar att hermeneutiken erkänner att människan aldrig kan vara helt objektiv 

när hon studerar verkligheten. Trots att hon tar stor del i andras erfarenheter, kunskaper och 

material, är hon en historisk varelse som utgår från sin förförståelse (Ödman, 2007).  

Samverkan mellan vår intentionalitet; den egenskap som utmärker medvetandet (NE, 2011), 

samt förförståelsen och förståelsen ligger till grund för den så kallade hermeneutiska cirkeln 

(Ödman, 2007). 

Enligt Ödman (2007) finner vi hela tiden ökad förståelse om det vi undersöker, vilket innebär 

att vi ”får nya objekt för våra strävanden och upplevelser” (s.103). Vidare menar Ödman 

(2007) att de nya objekten kan medföra att vi ändrar riktning i vårt arbete vilket i sin tur inne-

bär att vi innehar en ny förförståelse. Förståelsen kan alltså gå i cirkel, den hermeneutiska 

cirkeln, vilken ”kännetecknas av att förståelsehorisonten förändras i harmoni med förändring-

ar i kunskapsprocessen” (Ödman, 2007, s.105). 

Eftersom den hermeneutiska cirkeln hela tiden förändras i enhet med förståelsen, skriver Öd-

man (2007) att den cirkelformade bilden ”som symbol för tolknings- och förståelseprocessen” 

(s.103) på många sätt ger en rättvis bild av processen, men att fler symboler, så som den spi-

ralformade, också kan användas. 

3.1.2 Maieutik 

Ett perspektiv på lärande som härstammar från filosofen Sokrates och bygger på samtalets 

konst att förlösa, kallas maieutik (Ljungar-Chapelon, 2008). Maieutik kan användas som en 

pedagogisk metod och barnmorskan, vilken finns till hjälp och stöd vid en förlossning men 

själv inte kan utföra det förlösande arbetet, är inspirationskällan (Ljungar-Chapelon, 2008). På 

liknande vis kan läraren arbeta då hon, genom dialog, bör bistå elever med kunskap samt 

väcka deras intresse och vilja att lära, utan att själv lösa uppgifterna eller lägga orden i deras 

mun. Så kan också dialogen med inblandade i en studie ge maieutiska impulser vilka kan re-

sultera i en ”gemensam förvandling för det samtalade” (Ljungar-Chapelon, 2008, s.21).  

3.2 Rytmik 
Rytmik är ett ord med flera betydelser. Det används för att benämna den rytmiska beståndsde-

len i musik, gymnastik- och rörelsesystem samt den pedagogiska metod där rörelse och musik 

samverkar vid lärandet (Von Bülow, 1974). I detta arbete syftar ordet rytmik till den senare 

definitionen.  

3.2.1 Bakgrund 

När Émile Jaques-Dalcroze runt sekelskiftet 1900 undervisade i satslära vid konservatoriet i 

Genève fann han studenternas gehörskunskaper som allt för ringa och ogrundade. Jaques-

Dalcroze beskriver i boken Rytmik, musik och utbildning (1997) (Le rythme, la musique et 
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l’éducation, 1920) att han då beslöt sig för att förändra den allmänt rådande musikundervis-

ningen genom att, från början, låta sina elever ”göra övningar där kropp och intellekt utveck-

las parallellt och oavbrutet utbyter intryck och upplevelser” (Jaques-Dalcroze, 1997, s.7). Ja-

ques-Dalcroze tyckte sig snabbt se en god utveckling av de elever som erfor hans nya under-

visningsformer vilket gjorde att han fortsatte utveckla sina idéer. Jaques-Dalcroze (1997) kom 

via sina nya arbetsmetoder till insikt med att musikalitet handlar om mer än det direkt auditiva 

och tekniska. Han fann att sambanden mellan det motoriska och auditiva, mellan musik och 

karaktär, mellan toner och tidsvärden samt mellan musik och dans kom att spela roll vid det 

musikaliska lärandet och utövandet och han kom att utveckla övningar för att beröra koordi-

nationen mellan muskler och nerver samt finna harmonin mellan kropp och själ (Jaques-

Dalcroze, 1997). Vidare efterlyste han en ämnesövergripande musikundervisning och förkla-

rade att den musikpedagog som arbetar med barn har som viktigaste uppgift att ingjuta kärle-

ken för musiken. Han sökte efter att musikalisera eleverna och få dem att lyssna med hela sitt 

väsen (Jaques-Dalcroze, 1997).  

Rytmikpedagogen och författarinnan Gerda von Bülow benämner i sin bok Vad är rytmik? 

(1974) metoden, till vilken Jaques-Dalcroze lade grunden, med förkortningen RMU. RMU 

står för rytmisk-musikalisk uppfostran, ett namn som von Bülow (1974) tyckte stämde bäst 

överens med metoden det namnger och som pekar på den viktigaste essensen i det pedago-

giska tillvägagångssätt som Jaques-Dalcroze underbyggt. 

Att föreningen mellan musik och rörelse, kropp och ande, var av godo i utbildningssyfte var, 

enligt von Bülow (1974), något man visste redan under ”den grekiska kulturens glansperiod” 

(s.10). Dock skildes de åt och kom att utvecklas åt olika håll i den västerländska musikkul-

turen. Von Bülow (1974) beskriver vidare att RMU är en metod som med åren kommit att 

förändras. Hon hävdar att i princip varje rytmikpedagog har gjort om arbetssättet till sitt eget 

med utgångspunkt från alla rörelsens användningsområden. Dock påpekar hon att värdet i 

grundidén inte gått förlorat utan att förändringarna bidragit till att ämnet fördjupats och kan 

fortsätta att leva (von Bülow, 1974). 

3.2.2 Vad är rytmik? 

Liksom von Bülow (1974) beskriver är rytmikmetoden inte statisk utan något som förändras 

beroende på dess specifika mål och utövare. Därför finns också många definitioner av ämnet 

men vissa generella drag består. Enligt Gerda von Bülow (1974) är rytmik (RMU) en helhets-

pedagogik där organism, intellekt och emotion ska samverka och ta lika stor plats. Johanna 

Österling Brunström beskriver metoden på ett liknande sätt när hon i artikeln En metod för 

alla lägen, i tidningen Fotnoten, deklarerar sin uppfattning av rytmik med orden ”att öva mu-

sik inte enbart med intellektet, utan med hjärna, kropp och känsla” (Andersson, 2008). Även 

rytmikpedagogen Susanne Barman skildrar, i artikeln Gemensam start, sin uppfattning av 

rytmikämnet som en helhetspedagogik där man lär musik med hjälp av rörelse och att ”man 

blir ett med musiken genom att uppleva den med många sinnen” (Nilsson, 2004). Gerda von 

Bülow (1974) beskriver återigen metoden, denna gång med orden: 

I stora drag kan man definiera den rytmiska arbetsprincipen som en inlärning genom spontan 

rörelse under föra - och följaprincipen och med medvetet användande av begreppen rum, tid, 

kraft och form. Därigenom får stoffet en personlighetsutvecklande verkan, vilket har en 

mentalhygienisk påverkan. (s.15) 

Von Bülow (1974) menar att metoden inte enbart syftar till att lära musik utan att utveckla 

elevers förmågor på så många områden som möjligt. En mening som rytmikpedagogen A. 

Wikenmo (n.d) delar då hon i ett outgivet lektionsmaterial om rytmikpedagogiken beskriver 

att alla intellektuella, fysiska, emotionella, sociala och musikaliska delar av en människa ska 
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bli tillgodosedda i strävan efter specifika läromål vilka kan vara både av musikalisk art som 

av mer allmängiltig. 

 

Liksom att definitionen av rytmik kan vara olika beroende på dess utövare och specifika syfte, 

skiljer sig också dess innehåll beroende på dessa faktorer. Att hela tiden ha målet med varje 

övning i åtanke är något som är grundläggande för rytmikpedagogiken och som påverkar dess 

innehåll. Dock finns där återkommande, grundläggande moment.  

En vanlig förekommande företeelse vid undervisning i rytmik anser professor Ann-Krestin 

Vernersson, i artikeln RYTMIK- en väg in i musiken, vara att arbeta ”ute på golvet” (Josephs-

son, 2007). Ute på golvet får kroppen vara med i lärandet istället för att endast, som i mer 

traditionell undervisning, träna det intellektuella sittandes i skolbänken. Jaques-Dalcroze 

(1997) beskriver tanken med momentet att gå ute i rummet med att den ”reguljära gången är 

det som på ett naturligt sätt delar upp tiden i lika stora delar och den är en modell för det vi 

kallar takt” (s.48). Han beskriver också meningen med de kroppsliga övningarna ute på golvet 

med att ”musklerna är skapade för rörelse och rytm är ju rörelse” (Jaques-Dalcroze, 1997, 

s.70). 

Exempel på ämnen som rytmikmetoden kan innehålla kan, enligt Ann-Krestin Vernersson, 

vara metrik, dans, avspänning, rörelsegehör, komposition och form” (Josephsson, 2007). 

 

Det finns många röster som beskriver ett motstånd och ett ifrågasättande gentemot rytmikme-

toden. Jaques-Dalcroze beskriver i boken Rytm, musik och utbildning (1997), ett motstånd 

gentemot hans idéer om rytmik. Han författade den grundläggande texten till boken redan år 

1920 och hyste då en stark förhoppning och tilltro i att metoden skulle få en större genom-

slagskraft och sluta ifrågasättas i samma utsträckning som då. Som tidigare nämnts har rytmi-

ken också kommit att utvecklats och, i vissa sammanhang, fått en genomslagskraft. Dock 

finns i många fall den ifrågasättande inställningen till ämnet fortfarande kvar. 

Ämnet har ibland kommit att kallas ”flummigt” eller ”fjantigt”. Rytmikprofessorn Ann-

Krestin Vernersson resonerar i tidningen Fotnoten (Josephsson, 2007) kring hur sådana be-

nämningar kan uppstå. Hon menar att det skulle kunna bero på att ämnet är av praktisk art 

samt den rådande avsaknaden av vetenskapliga belägg för metoden. Hon tror också att den 

stora dominansen av kvinnor i yrkesgruppen rytmikpedagoger kan ha bidragit till ämnets låga 

status. Vidare poängterar Vernersson betydelsen av att som rytmikutövare hela tiden verbali-

sera det som utförs i praktiken. Detta för att undvika de etiketter som appliceras på rytmikme-

toden pga. missförstånd och okunskap. 

3.3 Rytmik som introduktion till instrumentalundervisning 
Jaques-Dalcroze (1997) beskriver vikten att arbeta med kroppen för att exempelvis träna bar-

nets koordination inför instrumentalspelet. Han påvisar också sin åsikt om betydelsen av den 

kroppsliga övningen, även för de mer talangfulla eleverna, med att ställa läsaren frågan ”… 

skulle inte de medfödda rytmiska begåvningarna snabbare lyckas nå målet om träningen av 

deras muskler påbörjades före instrumentalstudierna?” (Jaques-Dalcroze, 1997, s.74) Vidare 

propagerar Jaques-Dalcroze (1997) för den förberedande rytmikundervisningen genom att 

beskriva musikens beståndsdelar som rörelse och ljud, där rörelsen är den primära, och att det 

därför är självklart att rörelsen måste övas innan instrumentalundervisningen påbörjas. Han 

menar också att kroppen bör skolas för att användas som hjälpmedel till elevens gehörsför-

måga. Genom att praktiskt uppleva exempelvis klanger och rytmer, ökar eleven sin förmåga 

till ett mer korrekt gehör och först när eleven visat sådana färdigheter bör instrumentundervis-

ningen påbörjas, menar Jaques-Dalcroze (1997). Émile Jaques-Dalcroze (1997) tar till så 

starka ordalag som att instrumentalundervisning utan förberedande gehör - och rörelseträning 

t.o.m. skulle kunna vara skadlig för ”den auditiva och rytmiska förmågan” (s.85). ”Det är ab-
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surt att låta barnet börja studera instrument innan han förvärvat rytm- och gehörsförmåga” 

(Jaques-Dalcroze, 1997, s.86), skriver han. Ett radikalt utlåtande som bör ifrågasättas och be-

lysas med tanke på den förberedande undervisning som ligger till grund för denna studie. Är 

introduktionsundervisningen av så stor vikt? Dessutom behandlar kapitlet Pianot och familje-

flickan som studerar på konservatorium, ur nämnda bok, Jaques-Dalcrozes missnöje med den 

mer traditionella instrumentalundervisningen och riskerna med att, utan förkunskaper inom 

rytmikämnet, utbildas genom den. 

Även röstträning beskriver Jaques-Dalcroze (1997) som en viktig del av den förberedande 

musikundervisningen. Han menar att röst och öra är starkt förankrade i vartannat vad gäller 

utvecklingen av gehöret och understryker därför att sången är av stor vikt för att utveckla sin 

musikalitet. 

Sammanfattningsvis formulerar Jaques-Dalcroze (1997) vad han önskar uppnå med rytmik 

som pedagogisk metod: ”Rytmikundervisningens mål är att få eleven att i slutet av studierna 

säga: >>jag upplever<< och inte >>jag vet<<. Och vidare skapa en önskan om att uttrycka 

sig” (s.97). 

För en ökad inblick i rytmik som introduktion till musik- och kulturskolan valde jag att läsa 

om liknande projekt med utgångspunkt från mina forskningsfrågor om dess syfte, innehåll 

samt skillnader i undervisning och elevkunskap. Ett sådant projekt är instrumentrytmik i La-

holm. Tanken att musikelever ska uppleva musik vid deras undervisning delar rytmikpedago-

gen Susanne Barman och Flöjtpedagogen Kristina Holmberg vilka bedriver instrumentrytmik 

vid kulturskolan i Laholm. Om detta berättar de i artikeln Gemensam start, (Nilsson, 2004) 

utgiven av Fotnoten. Holmberg berättar att ”musikglädjen och musikupplevelsen är det vik-

tiga”, när hon förklarar vilka delar av musikundervisningen som hon upplever att eleverna 

utvecklas av. 

Instrumentrytmik vid kulturskolan i Laholm vänder sig till nybörjarelever och är en blandning 

av instrumentalundervisning och rytmikundervisning. Tillsammans har två pedagoger, i sam-

råd med andra instrumentallärare på kulturskolan, utvecklat lektionsmaterial till projektet, för 

”ett lärande som skiljer sig från det traditionella”, berättar Holmberg (Nilsson, 2004). 

Susanne Barman, rytmikpedagog i projektet, beskriver ett innehåll där eleverna exempelvis 

tränar social kompetens och kroppskontroll, bekantar sig med sina instrument samt övar rytm 

och puls. För henne är målet med instrumentrytmik att ”aktivera så många sinnen som möjligt 

för att stärka och nå så många barn som möjligt” (Nilsson, 2004).  

Anledningen till att Kristina Holmberg valde att satsa på instrumentrytmik vid kulturskolan i 

Laholm var att eleverna genom projektet fick chansen att musicera från början. Det tillsam-

mans med att instrumentrytmik är en grupplektion, tror Holmberg är av godo med tanke på 

musikglädjen och musikupplevelsen för barnen (Nilsson, 2004). I artikeln berättar Holmberg 

också att några av instrumentalpedagogerna har märkt skillnad på de elever som deltagit i 

helhetsupplevelsen av musik genom instrumentrytmik i fråga om deras känsla för puls och 

period.  

3.4 Instrumentalundervisning i musik- och kulturskolan 

3.4.1 Musik- och kulturskola 

Tack vare den starka folkbildningstanken - att alla människor genom utbildning ska ha möj-

lighet att påverka sin situation samt förmågan att förändra samhället - växte den kommunala 

musikskolan sig stark under sextiotalet, efter en något blygsam start på fyrtiotalet (Sveriges 

Musik- och Kulturskoleråd [SMoK], n.d). Musikskolan startades för att verka som en god 

fritidsaktivitet för barn- och ungdomar men kom senare också att bli en betydande del av 

kommunernas musikliv. Musikundervisningen före den kommunala musikskolan premierade 

endast vissa elever då det instrumentala musikutövandet undervisades via bruksmusikkårer, 
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militärmusiken, läroverk, kyrkan eller privat undervisning. Vissa musikskolor utvecklades till 

kulturskolor i slutet på 1980- talet. Utvecklingen innebar att fler estetiska ämnen fick plats i 

skolformen. Idag finns det fler kulturskolor än musikskolor i Sverige (SMoK, n.d)  

Musik- och kulturskolan är i flesta fall en kommunal verksamhet. Den styrs inte av några stat-

liga regelverk och får heller inte några statliga medel. Kommunerna bestämmer själva hur de 

vill driva musik- och kulturskolan vilket innebär att exempelvis utformningen, budgeten och 

undervisningen skiljer sig mycket runt om i landet. Sveriges musik- och Kulturskoleråd har 

dock försökt sammanfatta gemensamma mål för Sveriges musik- och kulturskolor: 

 Ge kunskaper i musik och utveckla elevens färdigheter så att eleven själv kan utveckla 

ett personligt lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli professionell- eller amatör 

 Bidra till lokal tillväxt och utveckling 

 Stärka det lokala kulturlivet 

 Bidra till obligatoriska skolans utveckling genom att stärka estetiska lärprocessen 

(SMoK, n.d) 

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 

Eftersom det inte fanns någon regional- eller nationell nivå för musik- och kulturskolan star-

tades år 1997 Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK. Nästan alla Sveriges kommunala 

musik- och kulturskolor är medlemmar och rådets uppgift är bland annat att arbeta med opin-

ionsbildning, kursverksamhet, mediakontakter och att ordna konferenser (SMoK, n.d).  

Arvika kommunala musikskola 

Den kommunala musikskolan i Arvika bedriver musikverksamhet för alla åldrar. Dess huvud-

sakliga verksamhet tillika politiska uppdrag är frivillig musikundervisning för barn och ung-

domar. Dessutom finns möjlighet till självfinansierad undervisning för spädbarn, småbarn, 

barn i årskurs 2 samt för vuxna, i mån av plats. Arvika kommunala musikskolas målsättning 

är: 

 Att ge eleverna en bred upplevelse av olika musikstilar 

 Att ge våra elever stora möjligheter att spela tillsammans 

 Att inspirera till en kontinuerlig utveckling av elevens spel 

 Att växa som individ och i grupp 

 Att ha nöjda elever och föräldrar (Arvika kommunala musikskola, 2011)  

Kulturskolan i Södertälje 

Södertäljes kulturskolas verksamhet riktar sig till barn och ungdomar från att de är spädbarn 

tills de är 20 år. Undervisningen i skolan består, då den är en kulturskola, av många olika este-

tiska ämnen som exempelvis musik, dans, teater, konst och film. Undervisningen sker efter 

ordinarie skoltid och är frivillig. Kulturskolan i Södertälje anordnar också programverksamhet 

för alla åldrar med bland annat lunchteater och Kulturskolans dag 

(http://www.kulturskolansodertalje.se/). 

3.4.2 Instrumentalundervisning 

I och med att musik- och kulturskolorna i Sverige ser så olika ut i de olika kommunerna, är 

det svårt att generalisera dess undervisning. Om detta skriver Bo Ingvar Olsson i Det diver-

genta tänkandets plats i kommunala musik- och kulturskolans instrumentalundervisning på 

låg och mellanstadiet (1994). Det divergenta tänkandet söker olika kreativa lösningar på pro-

blem och uppgifter till skillnad mot det konvergenta tänkandet vilket är inriktat på att finna en 

förutbestämd lösning (NE, 2011). Torts svårigheten att generalisera beskriver Olsson musik- 

och kulturskolans instrumentalundervisning som traditionell med ”företrädandevis konvergent 
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tänkande och automatisk kunskapssyn” och han saknar moment för att öva elevernas kreativi-

tet (s.9). 

Viktigt är dock att påminna sig om att all traditionell undervisning inte är negativ och att för-

hållningssättet till den traditionella undervisningen är av intresse vid undersökningen av nyare 

undervisningsförhållanden, så som den förberedande undervisningen som ligger till grund för 

denna studie. 

Kristina Holmberg anser att samarbete är ett viktigt hjälpmedel i strävan mot en förbättrad 

instrumentalundervisning vid musik- och kulturskolorna. Som en av de drivande i instrument-

rytmik vid kulturskolan i Laholm ser hon till att ha ett nära samarbete med de andra instru-

mentalpedagogerna. Detta för att hon tror att en gemensam syn på undervisningen som en 

helhet gynnar musikundervisningen, både för elever och för personal (Nilsson, 2004). 

Enligt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd sker instrumentalundervisningen vid musik- och 

kulturskolorna i Sverige oftast som enskilda lektioner eller grupplektioner, en gång i veckan. 

Därutöver undervisas också i exempelvis körsång eller ensemblespel. Undervisningen sker 

ofta ute på kommunernas grundskolor eller vid en specifik musik- eller kulturskola (SMoK, 

n.d).  

3.5 Lek 
Att lek är av vikt för människans utveckling, då leken bidrar till att barnet ökar sitt med-

vetande om sin omgivning, skriver både Lindqvist (1996) samt Jernström och Linberg (1995). 

Lindqvist beskriver också, i boken Lek i skolan (2002), att: 

Lek är barnets sätt att tänka. Det är barnets sätt att skapa sina föreställningar och frigöra sig 

från den fysiska omgivningen. Det innebär ett symboliskt tänkande och en början till att bar-

net skaffar sig abstrakta begrepp. Det är också ett möte mellan barnets inre och yttre, där inre 

och yttre handlingar är oskiljaktiga (s.53). 

Om att barnet leker samtidigt som det tänker, upplever och fantiserar istället för att tänka först 

och handla sen, skriver Lindqvist (2002). Hon menar att viktiga moment i lärandeprocessen 

äger rum i leken, utan att de i förtid har varit planerade att läras. Vidare menar Lindqvist 

(2002) att det kroppsliga uttrycket är av stor betydelse i leken och att det hör ihop ”med fanta-

siprocessen och lekens musiska mönster” (s.45). 

I boken Lekens möjligheter skriver Lindqvist (1996) att man genom leken har möjlighet att 

locka fram barn och ungdomars estetiska intresse. På det sättet kan de finna nya tolkningar av 

sig själva och sin omvärld. ”Den kreativa grunden i en sådan pedagogik, där rationalitet och 

estetik hör ihop, finner man redan i barns lek” (Lindqvist, 1996, s.67) 

Att rytmik så ofta sammankopplas med musiklek irriterar Johanna Österling Brunström (An-

dersson, 2008). I artikeln berättar hon att hon ser en fara i att kalla all blandning av lek och 

musik för barnrytmik eftersom all sådan undervisning inte utförs enligt rytmikmetoden. Ris-

ken är då, enligt Österling Brunström, att begreppet rytmik urlakas.  
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4. Metod 
I följande kapitel redogör jag för hur jag gått tillväga vid insamlingen av studiens data, moti-

verar mina val av metoder samt beskriver dess för- och nackdelar. 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 
Till grund för mitt val att använda kvalitativa forskningsintervjuer som metod för min studie 

låg en önskan i att få kunskap om informanternas egna uppfattningar (Patel & Davidson, 

2003) om rytmik som introduktion till instrumentalundervisningen. Då jag inte ansåg att det 

fanns några sanna svar på mina forskningsfrågor utan sökte lärdom i intervjupersonernas tan-

kar om ämnet, var detta ett passande arbetssätt. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun med 

dess syfte att tolka beskrivningar av informanternas livsvärld i ett ämne (Kvale, 2009) stämde 

väl överens med mina åsikter och önskemål om studiens genomförande. Den halvstrukture-

rade livsvärldsintervjun är enlig Kvale (2009) varken ett ”öppet vardagssamtal” eller ett ”slu-

tet frågeformulär” (s.43). 

I genomförda intervjuer har de utvalda informanterna fritt efter egna erfarenheter och med 

egna ord besvarat mina frågeställningar. Det innebär att mina frågor haft en låg grad struktu-

rering (Patel & Davidson, 2003). Kvale (2009) beskriver fördelen med låg strukturering med 

ökad sannolikhet ”för att man erhåller livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida” 

(s. 147). Intervjufrågorna hade också en låg grad av standardisering eftersom jag inte ställde 

dem i bestämd ordning utan lät samtalen styra dess följd och konstruktion (Patel & Davidson, 

2003). 

4.2 Observation 
I min studie valde jag att komplettera de kvalitativa forskningsintervjuerna med observation-

er. Detta för att få en större inblick i, och ökad förståelse för, vad jag undersökte. Observat-

ionen kan vara ett bra komplement till intervjun för att den inte är beroende av informantens 

minnesbild eller förmåga att verbalisera sina upplevelser av det undersökta och den ger möj-

lighet att studera skeenden i samma ögonblick som de inträffar (Patel & Davidson, 2003). 

För att finna så mycket information som möjligt valde jag att inte använda något förutbestämt 

observationsschema utan genomförde ostrukturerade observationer (Patel & Davidson, 2003). 

Att vara en känd observatör vilken barnen och pedagogerna var väl medvetna om iakttog lekt-

ionerna samt att vara en icke deltagande observatör vilken inte aktivt medverkade i lektioner-

na, var andra val jag gjorde inför mina observationer (Patel & Davidson, 2003).  

Under observationerna sökte jag information om hela situationerna men koncentrerade mig på 

lektionernas innehåll. 

I förberedelserna av observationerna var det också viktigt att reflektera över metodens nack-

delar. Att skeendena under observationerna möjligen inte var representativa för lektionstill-

fällena samt att oförutsägbara händelser kunde ske under observationstillfällena, var viktigt att 

ta i beaktning (Patel & Davidson, 2003). 

4.3 Urval 
Jag kom att intressera mig för Karusellen när jag läste om projektet på Arvika kommuns hem-

sida. Där fann jag även kontaktuppgifter till Arvika kommunala musikskolas rektor till vilken 

jag skickade ett mejl med min önskan om att få veta mer om projektet Karusellen. Musiksko-

lans rektor sände mig då ett uppmuntrande svar och kontaktuppgifter till Malin, rytmikpeda-

gog i Karusellen. Efter telefonsamtal med Malin stod det klart att hon skulle bli en av infor-

manterna i min studie. För att få en så bred bild av projektet som möjligt sökte jag då en man-
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lig instrumentalpedagog som andra informant från Karusellen. Jag tog kontakt med Fredrik, 

stråkpedagog i projektet, och han ställde med glädje upp på att intervjuas. 

För att få en så omfattande bild av rytmik som introduktion till instrumentalundervisningen 

som möjligt, valde jag att söka efter en annan skola som, tillsammans med Arvika kommunala 

musikskola, skulle ligga till grund för min studie. För att komplettera musikskolan i Arvika 

sökte jag en kulturskola i en större kommun någon annanstans i Sverige. Mitt val föll slutligen 

på kulturskolan i Södertälje, vilken uppfyllde mina önskningar om dessa kompletterande kri-

terier. 

Sonny, brasspedagog i Blåsleken, var den som besvarade mitt mejl angående om Södertälje 

kulturskola ville delta i min studie. Hans svar var av positiv art och efter en del telefonkontakt 

kom vi fram till att han och Anette, rytmikpedagog vid Kulturskolan, skulle bli de två infor-

manterna från Blåsleken. 

Sammanfattningsvis har kriterierna för mina urval baserats på kommunernas och skolornas 

olika storlek samt dess belägenhet, skolornas olikhet som kulturskola respektive musikskola, 

genus, samt att lika många informanter varit rytmikpedagoger som instrumentalpedagoger. 

4.4 Informanterna 
Karusellen är Arvika kommunala musikskolas ”prova på verksamhet” där elever som går i 

årskurs två har möjlighet att testa olika instrument. Undervisningen sker en gång i veckan 

under två terminer där stråkinstrument, brassinstrument och träblåsinstrument spelas fem 

gånger vardera med förberedande rytmikundervisning vid varje tillfälle. Instrumenten och 

instrumentallärarna roterar bland elevgrupperna, därav namnet Karusellen. 

Blåsleken är också en verksamhet där barn som går i årskurs två får möjlighet att prova på att 

spela instrument. Verksamheten bedrivs av Södertälje kommunala kulturskola. Blåsleken är 

uppdelad i Brasslek där eleverna får bekanta sig med brassinstrument och Träblåslek där 

träblåsinstrument undervisas. I Blåsleken blandas exempelvis instrumental teknik, musikteori, 

rytmik och lek vid varje lektionstillfälle. 

Informanterna kommer i denna studie att presenteras med förnamn. Detta för att visa om utta-

landena kommer från en kvinna eller en man då genusperspektivet kan vara av intresse för 

studien. 

Malin är sedan fyra år rytmikpedagog i projektet Karusellen som finns på musikskolan i Ar-

vika. Hon är 37 år och arbetar utöver tjänsten i Karusellen som förskollärare. Malin är också 

utbildad klarinettpedagog. 

Fredrik undervisar som stråklärare på Arvika kommunala musikskola. Han är 39 år och har 

deltagit som lärare i Karusellen i två år. 

Sonny är 49 år och brasspedagog vid kulturskolan i Södertälje. Han var med och startade in-

troduktionsundervisningen Blåsleken för 7 år sedan. 

Anette undervisar som rytmikpedagog i Blåsleken och i andra grupper på kulturskolan i Sö-

dertälje. Förutom rytmikpedagog är hon musikterapeut och arbetar med funktionsinriktad mu-

sikterapi. Anette är 54 år och har deltagit i kulturskolans förberedande projekt i ett år. 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Enligt Kvale (2003) ”finns inga fasta kriterier för vad som utgör en bra intervju när det gäller 

den vetenskapliga och etiska kvaliteten” (s.191). För att ändå ha en god etisk grund att stå på i 

min studie valde jag att följa Vetenskapsrådets rapport om god forskningssed, (Vetenskapsrå-

det [VR], 2001) för att i största möjliga mån säkerställa en god forskningsetik. I rapporten 

finns en sammanställning av några kortfattade regler vilka kan tas i beaktning vid genomfö-

randet av en studie och som bygger på allmänna levnadsregler (VR, 2001): 

1 Du ska tala sanning om din forskning  
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2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat  

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering  

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö  

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (s. 12) 

För att följa nämnda regler var min strävan genom hela arbetet att vara så öppen som möjligt. 

Jag beskrev för informanterna mitt syfte med intervjuerna och frågade direkt efter genom-

förda intervjuer om jag hade deras samtycke i att jag använde mig av framkommen data. De 

intervjuade var väl medvetna om att mitt intresse för studien låg i deras specifika projekt och 

att de därför inte skulle komma att bli anonyma. Trots deras medvetenhet frågade jag en tid 

efter intervjuerna återigen om deras samtycke i att deras förnamn skrevs ut för att ge dem en 

chans till eftertanke och noga övervägande i frågan. Det inspelade materialet från intervjuerna 

har endast jag hört och transkriberingarna från desamma har bara jag och min handledare tagit 

del av. 

4.6 Genomförande 

4.6.1 Datainsamling genom intervjuer 

Som stöd för mina intervjuer författade jag en intervjuguide vilken byggde på rubriker med 

tillhörande förslag på frågor (bilaga 1). Min intension med intervjuerna var inte att ställa frå-

gor i en viss ordning utan att samtala med informanterna. Jag hade också, till intervjutill-

fällena, med mig en plan för hur intervjuerna skulle utformas för att inte något moment skulle 

falla bort (bilaga 2). I planen fanns påminnelser om att jag före intervjun skulle komma över-

ens med informanten om ett gemensamt namn för rytmik som introduktion till instrumental-

undervisningen, berätta om mitt syfte med studien, informera om att samtalet skulle bandas 

samt fråga om intervjupersonen hade några frågor före inspelningen sattes igång (Kvale, 

2009). Vidare hade jag i planen skrivit intervjuguidens rubriker, att informanterna skulle få 

sista ordet i intervjun, samt att jag, efter att inspelningsapparaten var avstängd, skulle fråga 

informanterna om de godkände att jag använde det inspelade materialet och hur de upplevt 

intervjun. För att dokumentera intervjuerna valde jag att spela in dem. Tankar fanns i 

startskedet av arbetet att filma intervjuerna men valet föll på den auditiva dokumentationen 

eftersom mitt huvudintresse låg i det som sades och för att videoinspelningar kan bli ohanter-

liga vid analysen (Kvale, 2009). För inspelning använde jag vid intervjuerna av Sonny och 

Anette en diktafon Olympus VN-2100. För intervjuerna med Malin och Fredrik användes en 

Zoom H4. Att dokumentationen utfördes med olika hjälpmedel berodde på att jag, vid tid-

punkten för intervjuerna med Sonny och Anette, var på resande fot och inte hade någon möj-

lighet att ta med min Zoom H4. Turligt nog lyckades jag då låna diktafonen av en vän. 

Den första kvalitativa intervjun utfördes en onsdagseftermiddag i lärarrummet på kulturskolan 

i Södertälje. Strax innan hade jag utfört en observation av Blåsleken i Hölö och åkte sedan 

tillsammans med Sonny, som skulle intervjuas, till Södertälje. Under bilresan började vi tala 

om ämnet för studien och Sonny blev införstådd med dess syfte. Jag fortsatte sedan enligt min 

intervjuplan. Intervjun kom att flyta på bra och Sonny delade från första stund med sig av sina 

tankar och erfarenheter av Blåsleken. Under intervjun kom vid två tidpunkter andra lärare in i 

rummet vilket under kortare tid kan ha påverkat Sonnys frispråkighet något. Sonny hade på 

slutet lite bråttom då han var tvungen att passa en tid hemma. 

Intervjun med Anette ägde också rum i lärarrummet på kulturskolan i Södertälje. Stämningen 

var god under samtalet men Anette blev något mer tystlåten när andra lärare befann sig i 
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rummet. Anette var i slutskedet av intervjun lite stressad då hon skulle iväg och undervisa 

strax efteråt. 

Den tredje intervjun utfördes med Fredrik i hans undervisningsrum på musikskolan i Arvika. 

Samtalet var hjärtligt och frispråkigt och innehöll många skratt. Intervjun med Fredrik kunde 

hållas utan några yttre störande moment. 

Intervjun med Malin var mycket koncentrerad och innehållsrik och ägde rum på förskolan där 

Malin arbetar. Där träffades vi i ett litet enskilt rum i anslutning till att hon slutat för dagen. 

Stämningen var trevlig och kontakten god under hela samtalet. 

4.6.2 Datainsamling genom observationer 

Vid mina observationer har jag fört kortare anteckningar över det studerade vilka sedan om-

formulerats i mer utförliga texter om det inträffade (Patel & Davidson). 

De första observationerna utfördes efter varandra på Arvika kommunala musikskola. Där ob-

serverades rytmikundervisning i två olika grupper som deltog i projektet Karusellen. De två 

rytmikpedagogerna som undervisade vid de observerade tillfällena var väl informerade om att 

observationerna skulle ske. Jag valde att placera mig på en stol vid långsidan av en vägg där 

jag upplevde mig ta så lite fokus som möjligt. Några barn frågade vem jag var men fortsatte 

sedan delta i lektionen utan att ta notis av mig. 

De andra två observationerna utfördes på en skola i Hölö där Södertälje kulturskola bedriver 

sin verksamhet i Blåslek vid några tillfällen varje vecka. Den första observerade lektionen var 

i Träblåslek och den andra i Brasslek, vilkas samlingsnamn är Blåslek. De två lektionerna 

utfördes i en ljus danssal och jag placerades i ett hörn nere vid fönstren. Lärarna var sedan 

tidigare informerade om min närvaro och de informerade i sin tur barnen om vem jag var. 

Barnen tycktes inte lägga mycket märke till mig under observationstillfällena. 

4.7 Bearbetning 
Att transkribera intervjuer beskriver Kvale (2009) som att man omvandlar ”en form till en 

annan” (s. 194). Att utgå från det talade språket och transformera det till skriven text innebär 

många problem och ställningstaganden. I och med att flera val måste tas i samband med ut-

skriften börjar redan här den analytiska processen (Kvale, 2009). Mina val speglar vilka in-

tressen jag har med studien, dess syfte.  

Jag valde vid transkriberingen av mina intervjuer att återge det inspelade materialet ordagrant. 

Detta för att, i ett senare skede, kunna analysera den precisa datan och därigenom öka studiens 

validitet och reliabilitet. 

Vid genomläsningar av det transkriberade materialet färgkodade jag meningar av intresse ef-

ter rubrikerna i min intervjuguide. I de fyra intervjuerna färgades exempelvis alla meningar 

som hade med ämnesbakgrund att göra, blå. Vidare kategoriserade jag meningarna under dess 

rätta rubrik och gav dem kortare nyckelord tillsammans med dess ursprungliga sidnummer. 

Nyckelorden kodades slutligen beroende på vilken rubrik de tillhörde samt vem av informan-

terna som uttryckt meningen. Exempelvis kunde en mening från Fredriks intervju som berör-

de rubriken ämnesbakgrund kodas F1B, där F står för Fredrik, 1 för hans första mening om 

ämnet och B för att det berörde rubriken som var färgkodad med blått, dvs. ämnesbakgrund. 

På detta sätt kunde jag lättare finna informanternas ursprungliga uttalanden, skriva dem under 

dess rätta rubriker i resultatdelen samt analysera dem. 

4.8 Reliabilitet och validitet 
I och med att jag endast intervjuat fyra informanter är resultatet för min studie inte någon all-

mängiltig beskrivning av rytmik som introduktion till instrumentalundervisningen. Resultaten 
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beskriver en rytmikpedagogs och en instrumentalpedagogs syn på Karusellen samt en rytmik-

pedagogs och en instrumentalpedagogs syn på Blåsleken. 

Eftersom innehållet i en intervju kan skifta beroende på dess situation och intervjuare samti-

digt som den kan frammana mer känslomässig och personligt engagerad data, beskriver Kvale 

(2009) att intervjun antingen framstår som opålitlig eller som en fint avstämd och gångbar 

metod. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt valde jag att konstruera frågorna i min 

intervjuguide utifrån rubriker. Rubrikerna valdes med hänsyn till mina forskningsfrågor och 

syftade till att ringa in ämnet för studien och ge så, för ämnet, intressant data som möjligt. 

Detta för att möjliggöra god validitet, det vill säga att jag verkligen undersökte det jag avsåg 

undersöka (Patel & Davidson, 2003). Under intervjuerna försökte jag ge informanterna stort 

utrymme i samtalet för att inte ställa för många ledande frågor och för att komma åt deras 

personliga sanning i det aktuella ämnet. Mina observationer valde jag att nedteckna med korta 

förklaringar av observerad aktivitet för att inte, på ett för tidigt stadium, värdera eller tolka 

materialet. I tolkandet av datainsamlingen från intervjuerna valde jag att koda och strukturera 

intervjuerna samt att kategorisera dem efter intervjuguidens rubriker för att, i så stor utsträck-

ning som möjligt, få ett resultat vilket någon annan med samma metoder skulle kunna uppnå. 

Detta beskriver Kvale (2009) som studiens reliabilitet. 

Hermeneutik har legat till grund för tolkningen i min studie. Jag har varit medveten om att 

min förförståelse speglat av sig i mina analyser och att min förståelse och syn på det studerade 

hela tiden förändrats i harmoni med att min kunskap vuxit. 
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5. Resultat 
I följande kapitel kommer jag, i enighet med mina forskningsfrågor, att presentera resultaten 

av de data vilka samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer. Jag har valt 

att dela in resultatkapitlet i samma kategorier som återfinns i studiens intervjuguide. Detta för 

att främja tolkningen av data, underlätta redovisningen för läsaren samt för att uppnå ett så 

precist resultat som möjligt. 

5.1. Ämnesbakgrund  

5.1.1. Erfarenhet av rytmikundervisning  

Nedan presenteras de data som berör informanternas erfarenheter av att, som elever, ha delta-

git i rytmikundervisning. 

Under intervjun med Fredrik framkom det att han var den av de fyra informanterna som erfa-

rit minst rytmikundervisning. Först kunde han inte komma på någon gång han varit i riktig 

kontakt med ämnet, men erinrade sig sen att han deltagit i en uppvärmning, vilken leddes av 

en rytmikpedagog och att han, i samband med ett antagningsprov till en musikutbildning ”rå-

kat ut för det”. Fredrik tillade att han ”har alla sina fördomar kvar”. 

Den intervjuade rytmikpedagogen Malin som, tillsammans med Fredrik, undervisar i Karusel-

len i Arvika berättade under vår intervju att hon som barn inte deltagit i någon rytmikunder-

visning. Hon kom i kontakt med rytmik när hon arbetade på ett musikförlag. Hon berättade 

vidare att hon, när hon blev mer intresserad av rytmik, följde en kvinnas arbete i kyrkan. 

Kvinnan arbetade, enligt Malin, inte riktigt med rytmik utan med barnkör med rytmikinslag. 

Första gången Malin deltog i rytmikundervisning var på Musikhögskolan Ingesund där hon 

läste till klarinettpedagog. Efter att en tid ha undervisats i rytmik som biinstrument beslöt hon 

sig för att bli rytmikpedagog och i och med det att läsa rytmik som huvudinstrument, istället 

för klarinett. 

Anette, den andra intervjuade rytmikpedagogen, som undervisar i Blåsleken i Södertälje, be-

rättade att hon som barn medverkade i rytmikundervisning på musikskolan i Södertälje. En 

pedagog med ursprung från Egypten var hennes lärare och Anette beskrev att han ”hjälpte 

mig in på rytmikpedagogutbildningen. Han liksom slussade mig dit”. Anette berättade vidare 

att hon läste rytmikpedagogutbildningen vid Dalcrozeseminariet och att utbildningen varade i 

tre år. 

Vid kulturskolan i Södertälje undervisar också Sonny, den fjärde informanten. Sonny beskrev 

i vår intervju att hans första undervisning i rytmik ägde rum på gymnasiet Södra Latin. Sonny 

deltog också i rytmikundervisning när han läste till brasspedagog vid Stockholm musikpeda-

gogiska institut. 

5.1.2. Uppfattning av rytmikämnet 

Svaren på frågan vilken uppfattning informanterna har av rytmikämnet kom att variera myck-

et beroende på om den intervjuade var rytmikpedagog eller instrumentalpedagog. Sonny, in-

strumentalpedagogen som erfarit en del rytmikundervisning berättade att han, både i gymna-

siet och på Stockholm musikpedagogiska institut tyckt att ”det var lite klapp och klang, sock-

erplastlek, sådär”. Han gav skäl för sin uppfattning genom att berätta att han, vid tidpunkten 

för rytmikundervisningen, hade som mål att bli en bra musiker och hade svårt att se vad ryt-

miken tillförde i hans strävan mot målet. Däremot hävdade han, att han vid tidpunkten för 

intervjun, hade ändrat inställning till ämnet och då kunde se fördelar med Blåsleken, exem-

pelvis som att han, hos eleven, tidigare kunde uttyda musikaliska fördelar och besvär. 

Fredrik, som inte hade deltagit i någon rytmikundervisning och som berättade att han har alla 

sina ”fördomar kvar”, definierade dessa fördomar som ”klapp och klangfördomar”. Därefter 
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underströk han att han var medveten om att fördomarna inte grundades i egna upplevelser 

utan snarare på det lilla han hört om ämnet. Han tillade också att det han hört om rytmik, 

”klyschan om det, var lite respektlös”. När Fredrik en kort stund reflekterat över sina uttalan-

den i frågan, yttrade han: ”men jag inser också om jag bara tar ett andetag och inte ens två att 

nej, det här är nog ett jävligt bra ämne”. Ännu längre in intervjun, i samtal om nyttan med 

förkunskaper vid instrumentalundervisning för nybörjare, utropade Fredrik plötsligt ”det här 

med rytmik är ju rätt bra!”. 

Svaren som de två intervjuade rytmikpedagogerna gav på frågan om deras uppfattning om 

rytmikämnet var, som sagt, av en helt annan art.  

Anette menade att rytmik bland annat är att ”hitta kärnan i det musikaliska”. Hon beskrev 

rytmikämnet som brett, innehållande många ämnen och skapandeprocesser. Vidare beskrev 

hon att metoden inte är statisk utan ”föränderlig beroende på miljö och förutsättningar i rum-

met”. Anette ansåg under vårt samtal att en av fördelarna med att undervisa i rytmikämnet var 

att hon kan undervisa i stora grupper. Hon påpekade också att det, för henne, kändes viktigt 

att hon inte ”skulle vara en hjälpreda hela tiden bara, åt instrumentallärarna… rytmiken kan ju 

leva ett eget liv”. 

”Musikens helhet”. Så beskrev spontant Malin rytmikämnet under vår intervju. Hon vidareut-

vecklade sin kommentar med att informera om att det som hon undervisar i den förberedande 

rytmikundervisningen syftar till att ”få med hela musiken”. Hon upplevde att instrumentalun-

dervisningen var ett smalare spår att ta på sin väg in i musiken. 

5.1.3. Erfarenhet av musik- eller kulturskolans instrumentalundervisning 

Nedan har jag valt ut de data som i korthet beskriver informanternas deltagande som elever i 

kommunala musikskolan eller kulturskolan. 

Alla intervjuade berättade att de som barn själva varit elever vid olika kommunala musiksko-

lor. Malin undervisades då i klarinett, Fredrik i fiol, Anette tog sånglektioner, klarinettlektion-

er och deltog i rytmikundervisning och Sonny berättade att han blev tvingad att spela mando-

lin ett år, som förberedande undervisning till annan instrumentalundervisning, för att sedan 

undervisas i trumpet. 

5.2 Syfte och utformning: rytmik som introduktion till instru-

mentalundervisning 

5.2.1 Syfte 

Både Fredrik som är instrumentalpedagog i Karusellen i Arvika och Sonny som är instrumen-

talpedagog i Blåsleken i Södertälje menade att huvudsyftet med de båda projekten var att re-

krytera nya elever till sin undervisning. Sonny, som startade Blåsleken i Södertälje beskrev 

sin utgångspunkt: ”för min del hade det ju inte med rytmik å göra, eller någon pedagogisk 

tanke, utan det var ju, vi var tvungna att rekrytera elever, vi hade nästan inga blåselever”.  

Även Anette informerade om att det grundläggande syftet var rekrytering men att det för hen-

nes del inte spelade någon roll vilket instrument eleverna valde efter projektet så länge hon 

fick ge dem en ”musikalisk upplevelse under den här tiden”. Malin beskrev också att ett av 

hennes syften var att eleverna skulle lära musik på ett annat sätt än den traditionella instru-

mentalundervisningens för att så tidigt som möjligt få musikaliska upplevelser och inte fastna 

i teori och teknik. 

Ett annat syfte som både Fredrik och Malin från Karusellen berörde, var att eleverna i och 

med projektet fick möjlighet att känna större säkerhet inför sina instrumentval. Dessutom me-

nade Malin att projektet syftade till att ge barnen en större chans att välja i och med att de 

mött instrument som fiol, flöjt och trumpet, vilka de annars kanske inte kommit i kontakt 
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med. Musikskolans nya problem med att elever endast valde bas, trummor och gitarr löstes 

härmed, enligt henne. 

Även den sociala delen, menade både Malin och Fredrik, var av vikt i frågan om syftet. Att 

barnen lärde känna många andra, både elever och lärare på musikskolan, ansåg de vara av 

nytta för kommande undervisning. Malin informerade om att hon trodde att det fanns större 

chans att eleverna stannade på skolan om de kände andra elever i orkestern redan innan de 

börjat i den. 

Sonny och Fredrik beskrev också syften med de studerade projekten som gynnade dem själva. 

Sonny berättade att han värdesatte möjligheten att få vara med i den förberedande undervis-

ningen för att få lära känna eleverna och tidigt se deras kreativitet samt rytmiska besvär, vilket 

han menade förenklade hans fortsatta instrumentala arbete. Fredrik menade att en stor vinning 

för honom var att få lära känna så många barn i Arvika. 

5.2.2 Utformning 

Karusellen 

Karusellen är namnet på den verksamhet som Malin och Fredrik, tillsammans med fler peda-

goger, bedriver på tisdagar i musikskolan i Arvika. De beskrev i varderas intervju hur elever-

na varje vecka erhåller trettio minuter rytmikundervisning med två rytmikpedagoger, för att 

sedan bli hämtade av någon av de fyra instrumentallärarna och i grupper om ca fem barn delta 

i instrumentalundervisning ytterligare trettio minuter. Vidare beskrev de att denna undervis-

ningsform riktade sig till de barn som börjat årskurs två och att den är en frivillig aktivitet 

som bedrivs efter skoltid. Fredrik och Malin informerade om att upphovet till projektet var en 

av instrumentallärarna på musikskolan. Hon reste för att studera ett liknande projekt i Skara 

och förde med sig sina kunskaper till lärarlaget och rektorn i Arvika. Tillsammans startade de 

då Karusellen år 2008 och fick direkt två fulltecknade grupper med tjugofyra elever i varje 

grupp. 

De två intervjuade pedagogerna från Karusellen skildrade undervisningens upplägg likartat. 

De berättade att varje elev undervisas på ett instrument fem gånger för att sedan byta till ett 

annat. Alltmedan rytmikundervisningen är en obligatorisk del för alla elever varje vecka. De 

informerade också om att musikskolan i Arvika försöker se till att alla lärare någon gång un-

dervisar i Karusellen. Detta för en ökad gemenskap i lärarlaget.  

Något som skilde Fredrik och Malins beskrivning av Karusellen åt var hur projektet mottogs 

hos lärarna. Medan Malin menade att alla var positiva deklarerade Fredrik för hur hans egen 

inställning till projektet var innan han började undervisa. Han berättade att detta var något han 

verkligen inte velat delta i och hur han upplevt att det var något han blev påtvingad när det 

inte fanns möjlighet att tacka nej. En inställning han senare kom att ändra. 

Blåslek 

I intervjun med Sonny berättade han att han var den som startade blåsleken på kulturskolan i 

Södertälje. När han för sju år sedan var med och anordnade en studiedag där hans tidigare 

kollega från Linköpings kulturskola berättade om sina erfarenheter med ett projekt liknande 

Blåsleken, sköts startskottet för verksamheten i Södertälje. Sonny berättade att intresset från 

de andra instrumentallärarna var svalt men att han ändå beslöt sig för att starta. Efter en kort 

tid ökade ansökningarna till hans instrumentalundervisning drastiskt vilket medförde att flera 

andra instrumentalpedagoger ändrade uppfattning om projektet och följde hans exempel. Idag 

är de sammanlagt tre blåspedagoger och tre rytmikpedagoger i projektet. Anette och Sonny 

som undervisar i Blåslek beskrev i intervjuerna att de ”säljer in” projektet på olika skolor 

vilka de sedan besöker för att tillsammans ha hand om Blåsleken. De menade att det är av stor 

vikt att få rektor, lärare och föräldrar ”med sig” för att kunna bedriva en så god undervisning 

som möjligt. Undervisningen är riktad till de som går i årskurs två och sker antingen på skol-

tid, direkt efter skolslut eller som en aktivitet på fritids. 
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Att projektet växer intygade Anette under vår intervju, men elevantalet i grupperna måste 

förhållas till lokalerna på skolorna, informerade Sonny. 

5.3 Det pedagogiska innehållet 
Efter intervjuerna med informanterna stod det klart att upplägget för rytmikundervisning som 

introduktion till instrumentalundervisning ter sig mycket olika emellan Blåsleken i Södertälje 

och Karusellen i Arvika. 

I intervju med Anette och Sonny framkom det att de inte delar upp rytmikundervisningen och 

instrumentalundervisningen i Blåsleken. De beskrev istället en undervisningsform där de på 

känsla kombinerade lektionsinnehållet. Exempel på observerat lektionsinnehåll i Brassleken 

var startsång, övningar för att leda en ensemble och tonstegövningar med röst och instrument. 

Anette beskrev i intervjun att hon gärna arbetar med musik så att: 

… det sitter i kroppen, den musikaliska grejen, för det märker man ju, de kan ju gå i takt, de 

kan ju göra det, men sen är det ju en annan sak att få instrumentet i munnen för det är, då är 

det en motorisk svårighet.  

Hon berättade också att hon önskade att eleverna hade större chans att lyssna till sitt eget spel 

och att de fick möjlighet att kunna sångerna innan de spelade dem. Moment som hon inte upp-

levde att hon hade riktigt inflytande över. Dessutom delade Anette, under intervjun, med sig 

av sina upplevelser av hur hennes uppfattning i det förberedande undervisningsämnet kunde 

komma i motsättning med instrumentallärarnas. Anette berättade att hon vill hjälpa barnen att 

upptäcka sitt instrument, kanske ha det som kikare eller visselpipa, leka med det, innan det är 

dags för seriöst spel. Något som hon hävdade att instrumentalpedagogerna inte såg som lika 

relevant.  

Sonny medgav under intervjun att han ibland tog över lektionerna: ”jag tar ju min plats som 

instrumentalpedagog, det är som jag sagt till dig tidigare, jag är traditionalist, jag hävdar mitt 

revir”. Samtidigt kungjorde han att han tyckte rytmiken var av stor vikt i undervisningssituat-

ionen och att uppdelningen ”fifty fifty” skulle vara en bra balans ämnena emellan. 

I Karusellen finns redan uppdelningen hälften rytmik och hälften instrumentalundervisning, 

men Fredrik beskrev i intervjun då istället problematiken med att han inte hade någon insyn i 

den förberedande rytmikundervisningen. Dock önskade han att moment som puls, rytm och 

periodkänsla fanns med i undervisningsmaterialet då han såg stor vinning i att eleverna hade 

sådana kunskaper när de började hans instrumentalundervisning.  

De av Fredrik nämnda momenten var de första som Malin redovisade som innehåll i rytmik-

undervisningen, under intervjun: ”det här musikaliska är ju att det ska få pulskänsla… och 

rytmkänsla, och ja, periodkänsla. Alla sådana viktiga delar som känns som att man har stor 

vinst att lära med kroppen”. Vidare beskrev Malin att de olika beståndsdelarna i den förbere-

dande rytmikundervisningen i karusellen var röstträning, uttryck och dramatisering, samma 

startsång varje vecka, rörelse, avslappning, gå till puls, samt att spela rytminstrument. Något 

som också blev synligt vid de observerade lektionerna av Karusellen då exempelvis moment 

som startsång, puls- och rytmträning samt avslappnig noterades. 

Utskrifter av de observationer jag genomfört på de två skolor som ligger till grund för min 

studie presenteras i Bilaga 3. Där redovisas två observerade lektioner från Blåsleken i Söder-

tälje samt en observerad lektion från Karusellen i Arvika. Detta för att den andra observerade 

lektionen i Karusellen bestod av samma moment som den första och därför inte medför något 

nytt åt studien. Varje nedtecknat lektionsmoment följs av en kortare förklaring. 
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5.4 Pedagogernas samarbete och planering 
Denna studies forskningsfrågor söker inte direkta svar på hur samarbetet och planeringen vid 

de undersökta skolorna ser ut. Dock nämnde flera informanter självmant detta som mycket 

viktiga komponenter i arbetet med den förberedande rytmikundervisningen. Därför presente-

ras och diskuteras dessa oväntade resultat berörande pedagogernas samarbete och planering. 

Vad gäller samarbetet på de olika skolorna var alla fyra informanter överens om att de borde 

samarbeta mer. Anette från Blåsleken uttryckte under intervjun att kollegorna ”fladdrar förbi 

varann”. Även Sonny från Blåsleken upplevde att samarbetet mellan instrumentalpedagogerna 

och rytmikpedagogerna bör förbättras. Han berättade att kollegorna har pratat när de träffats i 

korridorerna men menade att det nu är hög tid att ordna ett riktigt möte. 

 Även Fredrik, instrumentalpedagog i Karusellen, uttryckte under vår intervju sitt missnöje 

med samarbetet med rytmikpedagogerna. Han erkände att han faktiskt inte har ”en halv aning 

om vad de gör nere på rytmiken och det är ju BARA pinsamt… Ja men det, det är ju faktiskt 

katastrof…” 

Malin från Karusellen berättade att hon lagt till mer avslappning i sina lektionsplaneringar för 

rytmiken i Karusellen efter önskemål från instrumentallärarna. Annars tillkännagav hon att de 

tillsammans inte planerat mer men att en gemensam planering skulle vara av godo. Dock ut-

tryckte hon inte sådan frustration över att samarbetet mellan rytmikpedagogerna och instru-

mentalpedagogerna inte fanns. Istället beskrev hon planeringen som hon, tillsammans med 

den andra rytmikpedagogen utför, som bra och fungerande med både övergripande långplane-

ringsmöten och planering för kortare tid med möten var tredje vecka. Dessutom poängterade 

hon att de i Karusellen överlägger om de ska sammankalla till ett större möte med alla kolle-

gor inför uppspelet som de har i vår. 

I och med den bristfälliga planeringen menade Sonny från Blåsleken att varje lektion måste 

vara ett samspel. Ett samspel som, enligt Anette, kunde göra att undervisningstillfällena såg 

väldigt olika ut och att elevernas kunskaper i de olika grupperna kom att te sig olika beroende 

på vilka pedagoger som samarbetade: 

… du såg ju hur lektionerna blev väldigt olika. Med den första så tog jag över väldigt mycket 

och den andra så… Sonny han har ju en ganska tydlig, det här vill jag göra, så att säga. Så då 

får man smyga in lite.  

Senare i intervjun beskrev Anette att hon hade svårt att bestämma exakt vilket innehåll hon 

ville att Blåsleken skulle ha beroende på att hon undrade vad instrumentallärarna vill. Som 

hon uttryckte det: ”Vad är min roll i det här sammanhanget?” ”Vad är det jag ska bära?” 

”Vilka är förväntningarna på vad jag ska göra?” Hon berättade också att hon kommer på 

många av hennes övningar i stunden, med inspiration från barnen. 

Ett annat viktigt samarbete beskrev Sonny som det mellan kulturskolan i Södertälje och de 

skolor som Blåsleken besöker. Han poängterade att grundskollärarna också bör se Blåsleken 

som en resurs. ”För vi ser ju också saker hos barnen och vi kan ju också hjälpa dem med deras 

vanliga skolarbete. Det vill säga struktur, form, disciplin. Få dem att förstå hur det hänger 

ihop”. 

5.5 Lek i undervisningen 
Tre av de intervjuade nämnde på ett eller annat sätt leken under våra intervjuer. Leken ge-

nomsyrade också flera moment av de lektioner vilka jag observerat. Dessutom har båda de 

undersökta, förberedande projekten, namn som kan förknippas med lek; Blåsleken och Karu-

sellen. 

När Sonny besvarade frågan om vilka skillnader han kunde se mellan elever som deltagit i 

Blåsleken och de som direkt började instrumentalundervisning hos honom, berättade han att 
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han upplevde att de som deltagit i den förberedande undervisningen ”får en chans å leka lite, 

att det inte blir sådär seriöst. De som kommer som nya och inte har upplevt brassleken, där är 

mer det här gamla traditionella, mästare lärling”. Sonny beskrev denna iakttagelse som positiv 

eftersom han tyckte sig kunna se att leken gjorde att eleverna, efter några år, med större fram-

gång mognade i deras instrumentalspel. Vidare beskrev han eleverna som deltagit i Blåsleken 

som: 

… lite mer fria i sinnet alltså. Många av de där ungarna som fortsätter de säger att de fortfa-

rande går brasslek och då brukar jag säga: ”neej, (skratt) ni går ämneskurs nu och spelar trum-

pet för mig”, eller trombon eller vad det nu är va, men det tar flera år innan de inser att de går 

inte på brassleken längre. 

Även Fredrik beskrev, i intervjun, sin undervisning i Karusellen med termer som kan kopplas 

till leken: … ”man gör ju liksom sina mest lajbans partytrix”… 

Trots dessa beskrivningar av sambanden mellan god undervisning och lek beskrev de båda, i 

samtal om deras uppfattning av rytmik, också leken som något banalt och onödigt. Sonny: 

…”det var lite klapp och klang, sockerplatslek sådär”… Fredrik: …”lite sådär klapp och 

klangfördomar… någon sorts överglad tant som inte riktigt är verklighetskopplad”... 

Tankar kring uttalanden liknande de föregående redovisade Anette när vi samtalade om hur 

hon trodde att rektor och annan personal såg på Blåsleken. Hon trodde att de som endast ser 

resultaten kanske upplever Blåsleken som ”lek och trams”. 

Anette ansåg att de i den förberedande undervisningen leker fram ny kunskap. Hon gav ex-

empel på att hon gärna låter barnen leka med instrumenten i början av undervisningen, för att 

utforska dem. 

5.6 Politiska och ekonomiska faktorer 
Tre av informanterna beskrev i intervjuer att rektorerna för Arvika kommunala musikskola 

och för kulturskolan i Södertälje var positiva till Karusellen respektive Blåsleken. De hävdade 

att de fått mycket stöttning och att de båda rektorerna såg de goda resultaten med att rekrytera 

nya elever. Anette i Södertälje kände inte samma tillit till rektorn då hon inte upplevde honom 

som någon pedagog och var rädd att han uppfattade projektet som banalt. Däremot kände hon 

starkt stöd från den biträdande rektorn vilken hon ansåg vara ”övertygad om att det här egent-

ligen är något som alla lärare borde kunna”. 

Att ekonomin var en viktig aspekt i arbetet med Blåsleken och Karusellen beskriver alla de 

fyra intervjuade. Malin berättade att Karusellen är självfinansierad, ”vi får inte ta, egentligen, 

av musikskolans pengar, rent politiskt”. Detta medförde, enligt både Malin och Fredrik, att 

skolan försökte fylla grupperna för att klara av projektet ekonomiskt, trots att Malin uttryckte 

att kvalitén på undervisningen egentligen blev högre när barngrupperna var mindre. 

Inte heller Blåsleken fungerade som en gratis introduktion till kulturskolan, något som Anette 

beskrev som beklagligt. Men i Södertälje var den ekonomiska problematiken omvänd gente-

mot den i Arvika. I Blåsleken fick kulturskolan se till att grupperna inte blev för stora ef-

tersom skolan då inte hade råd att bistå alla elever med instrument.  

Anette beskrev, under ett skede av vår intervju, att hon hade många idéer kring hur hon ville 

att kulturskolan skulle undervisa ute på grundskolor i kommunen. I samband med hennes be-

rättelse om sina idéer poängterade hon sin frustration över att möjligheterna till olika sorters 

projekt ser så olika ut beroende på kommun. Hon menade att hon inte kände någon vilja till 

hjälp från kommunens sida. Något som påverkade hennes entusiasm. 

Sonny kom också att tala om kommunen. Han menade att det var av stor vikt att kulturskolan 

kunde bidra med god kultur ute bland människor. 
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Det är ett så otroligt viktigt PR-instrument för verksamheten att se barn agera oavsett om man 

håller på med konst eller dans. Och det är också, tycker jag, viktigt för kommuninvånarna, 

alltså våra arbetsgivare helt enkelt, att se… verksamheten. Att det finns en verksamhet och att 

den verkar hålla någon typ av kvalité… 

5.7 Skillnader i arbetssätt och elevkunskap 

5.7.1 Skillnader i rytmikundervisningen 

Malins spontana svar på frågan om det fanns några markanta skillnader mellan rytmikunder-

visningen i Karusellen och annan rytmikundervisning var nej. Men efter en stunds resone-

rande kom hon ändå fram till att rytmikundervisningen i Karusellen innehåller lite mer intro-

duktion till instrumentalundervisning. Hon redovisade att de på vårterminen använder stora, 

inplastade noter för att förbereda barnen på kommande undervisning. Dessutom erinrade sig 

Malin att de använt rösten mer i rytmikundervisningen i Karusellen än i annan rytmikunder-

visning, i vilken hon deltagit. 

Anette beskrev i intervjun att hon, i Blåsleken, lär ut liknande moment som de hon använder i 

annan rytmikundervisning. Däremot kände hon en påtaglig skillnad i arbetssätt eftersom hon i 

Blåsleken samarbetar med en instrumentalpedagog. I andra undervisningssammanhang plane-

rar hon lektionerna mycket mer, gärna efter teman, berättade hon. 

5.7.2 Skillnader i elevkunskap 

Fredrik hyste, under vår intervju, inga tvivel på att det finns skillnader mellan de elever som 

gått den förberedande undervisningen i Karusellen och de som direkt söker sig till den mer 

traditionella instrumentalundervisningen. Han berättade att han, när en ny elev började spela 

hos honom, gjorde vissa övningar för att undersöka på vilken nivå eleven befann sig: 

Och där ser man ju: finns det pulskänsla, finns det, nu hamnar vi ju faktiskt på ditt ämne där 

direkt, för det är ju där jag, det är det första jag ser, och där märker man ju skillnad. De som 

har förstått lite period och puls och… den där typen av saker… Och där är det, där är det ju så 

att de som har gått karusellen är ju givetvis långt före. Så är det ju. 

I intervjun med Sonny framkom också att han iakttagit skillnader mellan elevgrupperna. Hans 

erfarenhet i projektet gjorde att han kunde se att avhoppsfrekvenserna hos de som direkt bör-

jade instrumentalundervisning hos honom, är större än hos de som först deltagit i Blåsleken. 

Den typen av skillnad kunde inte Fredrik se ännu, eftersom han inte hade lika lång erfarenhet 

av projektet. Men han uttryckte en stor nyfikenhet över att i framtiden eventuellt kunna uttyda 

sådana resultat. 

Sonny informerade mig också om att han upplevde att de barn som erfarit Blåslek var mer fria 

i sinnet och att de, bland annat därför, på sikt blev bättre instrumentalister. Dessutom sade sig 

Sonny få ”ett annat slags förhållande” till de elever som deltagit i Blåsleken, än till de som 

direkt blev instrumentalelever hos honom. 

5.8 Framtid 
Förhoppningen om och tron att Blåsleken och Karusellen kommer finnas kvar i framtiden 

hyste alla informanterna vid intervjutillfällena. Sonny menade att Blåsleken är viktig bland 

annat för att den, enligt honom, är ”det enda sättet, i stort sett, att rekrytera brasselever” i Sö-

dertälje kommun. Ett uttalande han baserade på att sjutton av tjugotre elever i föregående års 

Brasslek fortsatte med efterföljande instrumentalundervisning vid kulturskolan och att, i snitt, 

tjugo elever varje år anmäler sig till hans instrumentalundervisning i jämförelse med tidigare 

års snitt på en elev. 
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Ingen av informanterna kunde vid tidpunkten för intervjuerna föreställa sig hur de två pro-

jekten kommer att vara utformade i framtiden. Däremot hade alla idéer om hur undervisning-

en kan komma att bli ännu bättre. 

5.8.1 Framtida planering och samarbete 

Som jag beskrev under rubriken Planering och samarbete framkom det, vid insamlingen av 

data, att tre av de intervjuade uttryckte ett missnöje kring samarbetet i lärarlaget.  

Anette tyckte att lärarna i Blåsleken, minst en gång i veckan, borde samlas och planera under-

visningen. Hon uttryckte också en önskan om en större klarhet i vad blåslärarna ville uppnå 

med blåsleken, vilka mål de själva hade. 

Även Sonny, som deltar i Blåsleken, beskrev allvaret i att verkligen ordna ett planeringsmöte 

så de kunde dela med sig ”av erfarenheter för att hjälpa varandra”. Han berättade att arbetsla-

get tycker att det är intressant att se:  

Vad finns det för gemensamma nämnare? Vad kan man lära av de här olika distrikten? [De 

olika områden i vilka Södertälje kulturskola bedriver sin förberedande undervisning]. För bar-

nen alltså beter sig på olika sätt. De har olika förutsättningar helt enkelt och kommer från 

olika kulturer dessutom. 

Även Fredrik, instrumentalpedagog i Karusellen, uttryckte en förhoppning om att samarbetet 

med rytmikpedagogerna skulle öka i framtiden. Och han beskrev det som ”lite självklart 

egentligen. Det är nästan lite pinsamt att vi inte ens gör”. Exempel på hur samarbetet kan 

komma att bli mer ”koordinerat” var enligt Fredrik att de rytmer, sånger och andra moment 

som rytmikpedagogerna undervisar kan återkomma hos instrumentalpedagogerna. 

5.8.2 Visioner och förbättringar 

Att utveckla och förbättra Karusellen och Blåsleken var något som alla informanter ville. Ma-

lin och Anette önskade, i egenskap av rytmikpedagoger, utöka åren med rytmikundervisning. 

Malin genom att låta de elever som deltagit i Karusellen, och vill fortsätta på musikskolan, få 

möjlighet att ha fortsatt rytmikundervisning året efter Karusellen. Detta som komplement till 

den instrumentalundervisning de då påbörjat. Hon menade att det skulle vara en möjlighet då 

de flesta barn inte medverkar i någon orkester under sitt första spelår, vilket då skapar tids-

mässig plats för en fortsatt rytmikundervisning. Men Malin poängterade, i intervjun, att detta 

inte är något som planeras utan är, för henne, ”i en utopi”. 

Anette visionerade också om mer rytmikundervisning men önskade istället ett förberedande år 

innan Blåsleken, i årskurs ett. Hennes idé var att alla årskurs ettor i Södertälje skulle få till-

gång till en rytmikpedagog. Dessutom önskade hon att hela kulturskolan med alla dess ämnen, 

skulle besöka ettorna regelbundet. Detta för att visa barnen vad kulturen har att erbjuda samt 

”för att stötta lärarna för i och med att vi kommer ut så blir det ju också någon form av fort-

bildning för dem”. 

Sonnys spontana svar på hur han skulle önska att Blåsleken såg ut i framtiden var att han 

såklart ville ha Blåslek på varenda skola i kommunen. Dock hejdade han sig snart och förkla-

rade att kulturskolan mött problem när den gått ut och erbjudit all sin undervisning samtidigt. 

Istället menade Sonny att det är bättre att nischa in Blåsleken på vissa skolor och gärna få 

skolorna att använda instrumentalundervisningen som sin profil. 

En annan aspekt på hur projektverksamheten kan bli bättre tog Fredrik upp. Fredrik berättade 

att han, i Karusellen, kunde använda sina roligaste knep för att fånga elevernas intresse. Det, 

tillsammans med att undervisningen i Karusellen sker i grupp, såg Fredrik som något lärarna 

bör ta i beaktning inför kommande instrumentalundervisning, till vilken Karusellen är en för-

beredelse. Fredrik menade att om barnen ”tänder på karusellen så kan inte enskild undervis-

ning vara ett svar på det”. Vidare menade han att om den fortsatta undervisningen utformas 
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med enskilda lektioner, skulle det finnas en stor risk att många elever skulle välja att avsluta 

sina instrumentalstudier. För att Karusellen ska bli ännu bättre ansåg Fredrik att fortsättningen 

på projektet, instrumentalundervisningen, bör vara mer anpassad till dess introduktion. 
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6. Resultatdiskussion: Rytmikstart: från fördomar 

till framtidsutsikter 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat med dess syfte och frågeställningar som bakgrund. 

Resultaten anknyts till den litteratur som tas upp i arbetets teorikapitel. Detta med en medve-

tenhet om att dess olika relevans i egenskap av exempelvis publicerad forskning, lektions-

material eller artiklar ger olika tyngd åt det diskuterade. Eftersom studien endast bygger på 

fyra kvalitativa intervjuer samt tre observationer är de diskuterade resultaten inga allmängil-

tiga fakta utan belyser hur just de studerade skolorna bedriver rytmik som introduktion till 

instrumentalundervisningen. 

Under arbetet med detta examensarbete har min kunskap om rytmik som introduktion till in-

strumentalundervisning vid de två undersökta skolorna vuxit. Min förförståelse av ämnet har, 

i enlighet med den hermeneutiske cirkeln (Ödman, 2007) kommit att förändras i takt med att 

förståelsen av det undersökta successivt förändrats. Jag kan nu se den undersökta, förbere-

dande undervisningen helhetsproblematik: från fördomar till framtidsutsikter. 

Vid insamlingen av studiens data framkom det att flera av de intervjuade såg på de undersökta 

projekten med nya ögon efter att ha deltagit i denna studie. Tydligast var detta i informanter-

nas resonemang om samarbete och planering där pedagogerna uttryckte att de skulle ta tag i 

det bristfälliga samarbetet efter intervjuerna. Flera av dem ansåg att möten med alla verk-

samma pedagoger i projekten plötsligt blev en nödvändighet. En annan tydlig indikation på att 

samtalen om ämnet för denna studie medförde en förändrad syn, fick jag då Fredrik i början 

av vår intervju var märkbart ifrågasättande till rytmikmetoden. En kort stund in i intervjun 

kom han helt att ändra uppfattning och delge sin nya upptäckt om vad metoden kan bidra 

med. I samspelet med mig kom informanternas egna ord om denna studies forskningsfrågor 

att ge dem nya insikter, de fann sanningen i sig själva. Detta kan beskrivas som maieutik, 

samtalets konst att förlösa de möjligheter som redan finns i oss (Ljungar-Chapelon, 2008).  

6.1 Synen på rytmik: avgörande faktorer 
För att nå en ökad förståelse i hur rytmik som introduktion till instrumentalundervisning ser ut 

och varför den är utformad som den är vid de två undersökta skolorna valde jag att fråga in-

formanterna om deras erfarenhet samt syn på ämnet rytmik. 

I genomförda intervjuer framkom det att informanternas erfarenheter av rytmik skilde sig 

mycket. Även uppfattningen av ämnet var mycket olika men det fanns likheter mellan ryt-

mikpedagogernas svar samt mellan de båda instrumentalpedagogernas svar. Rytmikpedago-

gernas uppfattning av ämnet var av positiv art och de beskrev rytmik bland annat som en me-

tod där musikens och människans helhet stod i centrum för undervisningen, i likhet med von 

Bülows (1974) beskrivning av rytmik som en helhetspedagogik. 

Instrumentalpedagogerna uttryckte båda att de hade förändrat sin uppfattning om rytmikäm-

net. När Sonny berättade om sin tidigare uppfattning använde han orden ”det var lite klapp 

och klang, sockerplatslek, sådär”. Liknande ord använde Fredrik, som grundande sin uppfatt-

ning av ämnet på vad han hört om det, när han förklarade att fördomarna om rytmik som 

”klapp och klangfördomar”. Johanna Österling Brunström förklarar i artikeln En metod för 

alla lägen (Andersson, 2008) att vissa människor kallar rytmik för just ”klapp och klang”. 

Något som hon menar kan undvikas med hjälp av tydliga förklaringar av syftet med alla mo-

ment. Även Ann-Krestin Vernersson tror att fördomarna om ämnet inte skulle vara desamma 

om det funnits mer vetenskapliga belägg för metoden (Josephsson, 2007). Hon menar också 

att den oklara synen på ämnet kan bero på att det är av praktisk art och att det är kvinnor som i 

huvudsak bedriver undervisning med metoden. Genusperspektivet är något som skulle kunna 

vara en del av bakgrunden till denna studies resultat av synen på rytmik då de två tillfrågade 
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rytmiklärarna är kvinnor medan instrumentallärarna är män. Dock skriver Jaques-Dalcroze 

(1997), som var man, att han upplevde ett motstånd gentemot rytmikmetoden redan på 1920- 

talet och att han hyste starka förhoppningar om att metoden en dag skulle komma att helt ac-

cepteras som pedagogisk metod. Jaques-Dalcroze beskriver tydligt metodens syften och det är 

svårt att förstå att ämnet har kommit att få en ”flumstämpel” trots dessa tydliga formuleringar. 

Att Fredrik under vår intervju kom att ändra sin uppfattning av rytmik från att ha sett det som 

något flummigt till att utbrista ”det här med rytmik är ju rätt bra!” kanske förklarar att ämnet 

ofta misstolkas beroende på att man faktiskt inte satt sig in i vad det egentligen innebär. 

 Mer om Jaques-Dalcrozes syften, samt andras beskrivningar av rytmik, finna att läsa under 

rubriken Teoretisk bakgrund. 

6.2 Undervisningens syfte och utformning: vinnande koncept? 
Nedan diskuteras den förberedande rytmikundervisnings syften utifrån svaren på studiens 

forskningsfråga: Varför används rytmik som introduktion till instrumentalundervisning på 

somliga musik- och kulturskolor? Här resoneras också kring de studerade projektens utform-

ning utifrån forskningsfrågan: Hur ser rytmikundervisning som syftar till att utmynna i in-

strumentalundervisning ut? 

Flera av informanterna var eniga om att de två studerade projekten syftar till att rekrytera fler 

elever till musik- eller kulturskolan. Syftet var bland annat att öka antal sökande till instru-

mentgrupperna träblås - och bleckblås samt, i Arvika, till stråk. De undersökta skolorna hade 

före projektet märkt en minskning av sökande elever till nämnda grupper men genom pro-

jekten hade den dalande trenden vänt. Sonny beskrev i intervjun att skillnaderna i ökad rekry-

tering samt i avhoppsfrekvens, där eleverna som ingått i det förberedande projektet fortsatte 

instrumentalundervisningen längre, som mycket stora. Sådana påstående pekar på att pro-

jekten fyller sina syften, en mycket intressant iakttagelse med tanke på värdet av rytmikmeto-

den och framtida rekryteringsprojekt på andra skolor. Kanske skulle ett sådant tillkännagi-

vande av metoden komma att få fördomarna om densamma att försvinna? Det är dock svårt 

att dra några generella slutsatser utifrån de två undersökta skolorna. En större undersökning 

skulle krävas för att se om rytmik som introduktion verkligen ger frukt åt den efterföljande 

instrumentalundervisningen. 

Syftet med själva rytmikmomenten beskrev de intervjuade rytmikpedagogerna som både in-

strumentalförberedande, socialt förberedande och musikaliskt förberedande. Syften som även 

A. Wikenmo (n.d), i outgiven metodiklitteratur för rytmikpedagoger, beskriver vilket jag be-

lyser under rubriken Teoretisk bakgrund. Däremot verkar, enligt min analys, Jaques-

Dalcrozes (1997) radikala uttalande ”det är absurt att låta barnet börja studera instrument in-

nan han förvärvat rytm- och gehörsförmåga”(s. 86) vara en alltför extrem åsikt för att ligga till 

grund för pedagogernas syfte med undervisningen. 

Att de två undervisningsformerna som ligger till grund för min studie ser så olika ut var ett 

oväntat resultat. Min uppfattning när jag påbörjade studien var att projekten bestod av rytmik-

undervisning som förberedelse till instrumentalundervisningen, vilket Karusellen i Arvika 

gjorde, men Blåsleken i Södertälje visade sig utforma sin undervisning på annat sätt. Blåsle-

ken fungerar också som introduktion till den mer traditionella instrumentalundervisningen 

men istället för att bedriva renodlade rytmiklektioner blandas rytmik med instrumentalspel. 

En modell som liknar ”instrumentrytmik” i Laholm, en undervisningsform som beskrivs i 

artikeln Gemensam start (Nilsson, 2004) vilken jag skriver om under rubriken Teoretisk bak-

grund i detta arbete. Om jag, före studiens genomförande, hade vetat om denna stora skillnad 

i utformningen av rytmik som introduktion till instrumentalundervisningen mellan de båda 

skolorna, hade det varit intressant att jämföra de olika metoderna mer. 

Olikheterna i att undervisningen i Karusellen bedrivs på musikskolan i Arvika och att Blåsle-

ken lägger sin undervisning på olika grundskolor i kommunen, kan kanske påverka ett av de, i 
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intervjuerna, angivna målen med projekten. Fredrik och Malin ansåg att det var av godo att 

eleverna i Karusellen i grupp kom i kontakt med musikskolan. Detta bland annat för att de 

trodde att eleverna kunde känna en större trygghet när de senare skulle fortsätta sina instru-

mentalstudier på egen hand. Kanske gäller det även tryggheten i lokalkännedom - något som i 

så fall Blåsleken i Södertälje går miste om. Samtidigt kanske Karusellen i sin tur går miste om 

de barn som inte har möjlighet att ta sig till musikskolan. En grupp som Blåsleken istället till-

godoser. 

6.3 Resonemang kring innehåll, samarbete och gemensam plane-

ring 
Forskningsfrågan ”Hur ser rytmikundervisning som syftar till att utmynna i instrumentalun-

dervisning ut?” innefattar också frågor om den förberedande rytmikundervisningens innehåll. 

Flera av informanterna kom under intervjuerna att tala om vikten av samarbete och planering i 

arbetet med den förberedande rytmikundervisningen. Jag förvånades något över dessa påstå-

enden då de inte var direkta svar på mina frågor, utan de tillfrågades egna reflektioner kring 

deras arbetssituation, och eftersom ämnena togs upp av olika informanter oberoende av 

varandra. 

I och med blandningen av rytmik- och instrumentalundervisning i den förberedande instru-

mentalundervisningen vid kulturskolan i Södertälje kom Anette och Sonny från projektet att 

tala om balansen ämnena emellan. Anette upplevde att alla de moment som hon ansåg önsk-

värda i undervisningen inte kunde tillgodoses helt då instrumentallärarnas intressen också 

skulle ges utrymme. Dessutom märkte jag, vid observationerna av Blåsleken, att innehållet i 

undervisningen kom att te sig mycket olika beroende på med vilken instrumentalpedagog hon 

samarbetade. En problematik som inte fanns i Karusellen där rytmiklärarna utförde sitt arbete 

på egen hand liksom instrumentalpedagogerna. Samtidigt innebar denna uppdelning att insy-

nen i elevernas kunskaper försvårades. Kanske skulle båda modellerna av den förberedande 

undervisningen kunna förbättras genom ökat samarbete, vilket diskuteras senare i detta kapi-

tel. 

Att innehållet i den studerade rytmikintroduktionen enligt resultatet inte skiljer sig mycket 

mot annan rytmikundervisning, diskuteras mer under rubriken ”Med eller utan rytmikstart: 

Vilka är skillnaderna i arbetssätt och elevkunskap?”, senare i detta kapitel. Exempel på mo-

ment som förkom var övandet av rytm och puls, träningen av social samvaro och koordination 

samt instrumental kännedom, moment som också nämns i artikeln om instrumentrytmik i La-

holm (Nilsson, 2004), vilken beskrivs i detta arbetes teoretiska kapitel.  

Av studiens kvalitativa intervjuer framkom det att samarbetet mellan rytmikpedagogerna och 

instrumentallärarna var mycket bristfälligt. Tre av de intervjuade uttryckte en stark önskan om 

ett ökat samarbete, lärarna emellan. En av de intervjuade pedagogerna blev under vårt samtal 

förfärad över att samarbetet mellan introduktionsundervisningen och den efterföljande in-

strumentalundervisningen i Karusellen inte fanns, något han inte reflekterat över tidigare. 

I Blåsleken fanns, för instrumentalpedagogerna, möjlighet till insyn i den förberedande ryt-

mikundervisningen då de var på plats och kombinerade rytmikundervisningen med instrumen-

talspel. Att en sådan undervisning kräver en gemensam planering samt ett gott samarbete un-

der lektionstillfällena, var något som de intervjuade höll med om. Trots detta uttryckte de att 

samarbetet ofta var bristfälligt och att en gemensam planering inte existerade. 

Att pedagogernas gemensamma satsningar på projekt liknande Karusellen och Blåsleken är av 

stor vikt menar Holmberg i artikeln Gemensam start (Nilsson, 2004). Om den går det att läsa 

mer i arbetets teorikapitel. 
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Det skulle vara intressant att ta reda på mer om varför samarbetet mellan de intervjuade lärar-

na är så bristfälligt. Beror det på tidsbrist, prioritering, samarbetsförmåga, intresse eller något 

helt annat? 

I resultaten framkom det att rytmik som introduktion vid musikskolan i Arvika samt kulturs-

kolan i Södertälje faktiskt påverkar elevernas förmåga till lärande i den efterföljande instru-

mentalundervisningen. Skulle dessa positiva resultat kunna bli än mer goda genom så enkla 

medel som samarbete och gemensam planering? Skulle skolorna kunna rekrytera än fler ele-

ver genom att schemalägga mer planeringstid? 

6.4 Vilken roll spelar leken? 
Enligt Lindqvist (1996) är leken en viktig del av människans utveckling vilket gjorde faktu-

met att informanterna självmant påtalade den, i samtal om den förberedande undervisningen, 

intressant. Är leken nyckeln till utveckling för att lättare kunna tillgodogöra sig instrumental-

undervisningen? 

Blåsleken och Karusellen har båda namn som med lätthet associeras till lek. Att leken är en 

central del av undervisningen i projekten poängterade flera av informanterna. En av instru-

mentallärarna menade att det bland annat var positivt att leken fanns med i den förberedande 

undervisningen för att barnen då hade möjlighet att leka av sig och bli mer fria i sinnet inför 

den efterföljande instrumentalundervisningen. 

Dock framkom det också i intervjuerna, som sagt, att synen på rytmik för några av informan-

terna inte alltid varit entydigt positiv. Ämnet kallades, vid förklaring av fördomarna om det, 

för ”Klapp och klang”. Namnvalet kan tolkas som att ämnets uppfattats banalt, snarare som en 

lekstund än ett lektionstillfälle. Plötslig får leken alltså en negativ innebörd. Är det för att de 

intervjuade instrumentalpedagogerna insett värdet i leken som de ändrat uppfattning om ryt-

mik? 

Att rytmik och musiklek så ofta förknippas med varandra är dock något som Johanna Öster-

ling Brunström inte alltid ser som positivt, berättar hon i en artikel i tidningen Fotnoten (An-

dersson, 2008). Hon menar att namnet rytmik löper risk att urvattnas om all musiklek skulle 

kallas rytmik, då inte all musiklek baseras på rytmikmetoden.  

Är det kanske för att de två undersökta projekten inte enbart bygger på rytmikmetoden som de 

inte valt ett rytmikförknippat namn, likt instrumentrytmiken i Laholm (Nilsson, 2004), utan 

ett som istället förknippas med lek, där rytmikmoment kan ingå? 

6.5 Politisk och ekonomisk påverkan 
I insamlad data framkom det att informanterna såg samarbetet med respektive skolas ledning 

som mycket viktig för att driva de studerade projekten. De upplevde att samarbetet fungerade 

bra men uttryckte en stark önskan om ökat inflytande på högre beslutsnivå. En av informan-

terna var mycket frustrerad över att de visioner hon hyst för en bättre undervisning i Söder-

tälje inte fått gensvar hos kommunen och att hon då tappat lust och inspiration. Att musik- och 

kulturskola inte är en statlig verksamhet, utan oftast kommunal, innebär att dess utformning 

och ekonomiska möjligheter ser mycket olika ut i olika delar av landet (SMoK, n.d). Även 

detta var något som framkom som ett missnöje i en intervju då jämförelsen med kollegors 

möjligheter i andra kommuner skilde sig mot den intervjuades. 

6.6 Med eller utan rytmikstart: Vilka är skillnaderna i arbetssätt 

och elevkunskap? 
För att söka svar på arbetets forskningsfråga ”Vilken är den förberedande rytmikundervis-

ningens särprägel?” bad jag de intervjuade rytmikpedagogerna jämföra den förberedande ryt-

mikundervisningen med deras andra erfarenheter av rytmikundervisning. 
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Jag lät också, för att besvara forskningsfrågan ” Har de tillfrågade pedagogerna iakttagit några 

skillnader mellan de elever som erfarit och de som inte erfarit rytmik som introduktion till 

instrumentalundervisning?”, de tillfrågade instrumentalpedagogerna redovisa eventuella upp-

levda skillnader mellan de elever som deltagit i den förberedande undervisningen och de som 

påbörjat sin instrumentalundervisning direkt. 

Den ena rytmikpedagogen beskrev under vår intervju skillnaden mellan den förberedande 

rytmikundervisningen som hon bedriver i Karusellen och en rytmiklektion utan efterföljande 

instrumentalundervisning som mycket liten. Hon redovisade att skillnaden låg i att barnen i 

Karusellen undervisades i noter tidigare än andra rytmikgrupper. Dessutom användes sången i 

något större utsträckning. Vid mina observationer märkte jag, utifrån min förförståelse (Öd-

man, 2007), ingen skillnad mellan de rytmikinslag vilka användes som introduktion till in-

strumentalundervisningen och rytmik vilken jag lärt under min utbildning till rytmikpedagog. 

Kanske beror detta på att i princip varje rytmikpedagog ändå gör om metoden till sin egen och 

att dess utformning beror på dess specifika mål men att grunden ändå kvarstår (von Bülow, 

1974)? 

Som tidigare nämnts har båda de intervjuade instrumentalpedagogerna deklarerat att de upp-

lever en skillnad mellan de elever som medverkat i den förberedande undervisningen och de 

som direkt börjar i den mer traditionella instrumentalundervisningen. Om den mer tradition-

ella instrumentalundervisningen skriver Olsson (1994). Upplevelsen av skillnader mellan 

elevgrupperna delas av vissa instrumentallärare på kulturskolan i Laholm (Nilsson, 2004). 

Dessutom har rekryteringen till de studerade skolorna ökat i och med projekten samtidigt 

som, enligt en av informanterna, avhoppsfrekvensen har minskat. Som jag tidigare diskuterat i 

detta kapitel kan resultat som detta, i mer omfattande studier, komma att innebära förändring-

ar för såväl musik- och kulturskolor som för framtida rytmikundervisning.  

6.7 Framtidsvisioner och framtida undersökningar 
Alla intervjuade var enade i hoppet om att deras projekt med rytmik som introduktion till in-

strumentalundervisningen ska finnas kvar i framtiden. De önskade också att projekten ska 

förbättras genom ökat samarbete och planering. En önskan de faktiskt själva, efter genom-

förda intervjuer, kan påverka. Dessutom skulle de kanske kunna nå ökat inflytande i högre 

beslutsfattning om de påtalade sina positiva erfarenheter av att den förberedande undersök-

ningen bär frukt. Därigenom kanske de skulle erhålla ökade anslag till introduktionsundervis-

ningen samt till informanternas visioner om förbättrad undervisning i respektive kommuner. 

Fredrik belyste att den mer traditionella, efterföljande instrumentalundervisningen, också bör 

genomgå en reform för att passa de elever som startat sin undervisning i det förberedande 

projektet. En sådan reform kanske enkelt kan skapas i takt med att det gemensamma samar-

betet och planeringen ökas. Kanske utvecklas då undervisningen t o m av sig självt, i tystnad, 

då den gemensamma kunskapssynen på elevernas musikaliska lärande blir mer homogen och 

förförståelsen om lärande i musik förändras (Ödman, 2007).  

Efter genomförd studie finns många tankar och idéer kring nya forskningsämnen utifrån detta 

arbetes intresseområde. 

Vid insamlandet av data framkom det att pedagogerna efterlyste statistik över hur många fler 

elever som söker sig till instrumentalundervisning pga. det förberedande projektet, hur många 

fler som stannar i undervisningen samt om det verkligen finns generella skillnader mellan de 

elever som erfarit introduktionen och de som påbörjat sin instrumentalundervisning direkt. 

Det skulle vara mycket intressant att genomföra en stor, rikstäckande studie för att finna in-

tressanta och relevanta resultat om nämnda önskemål. Dessutom skulle sådana resultat kunna 

påverka andra skolor att satsa på rytmik som introduktion till instrumentalundervisningen. På 

det sättet skulle kanske musik- och kulturskolorna erbjuda fler rytmiktjänster. 
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Det skulle också vara intressant att följa de elever som deltagit i förberedande rytmikunder-

visning och som senare kommit att ägna sig åt musiken, professionellt eller som fritidssyssel-

sättning, för att ta del av deras syn på hur rytmik som introduktion till instrumentalundervis-

ningen har påverkat dem. Ser de någon nytta med ämnet i förhållande till annan undervisning 

de då deltagit i? I så fall vilken? Ser de, i efterhand, några specifika moment i den förbere-

dande undervisningen som särskilt viktiga? 

Rekrytering är en viktig del av musik- och kulturskolans verksamhet då den är avgörande för 

dess framtid. Om större studier skulle komma att påvisa positiva resultat vad gäller rekryte-

ring till skolorna pga. den förberedande undervisningen skulle kanske en mer rikstäckande 

satsning på liknande projekt genomföras. På det sättet skulle fler elever kunna hitta till musik- 

och kulturskolorna vilket skulle innebära att även fler instrumentallärartjänster skulle utlysas. 
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8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
I Följande guide används förkortningen RII för Rytmik som Introduktion till Instrumentalun-

dervisning. Vissa av frågorna är uppdelade i a) respektive b) där fråga a) riktar sig till de in-

formanter som är rytmikpedagoger och fråga b) ställs till de tillfrågade instrumentallärarna. 

Ämnesbakgrund 

1. Har du själv deltagit i rytmikundervisning? 

2. Vilken är din uppfattning om rytmikmetoden? 

3. Har du spelat ett instrument på musik- eller kulturskola? 

4. Vilken är din funktion i RII? 

Utformningen av rytmikundervisning som introduktion till instrumentalundervisning 

5. Vem/ vilka startade RII på er skola? 

6. Hur länge har RII funnits på skolan? 

7. a) Beskriv innehållet i RII.  

b)Vad vet du om innehållet i RII? 

8. Vem planerar lektionerna i RII? 

9. Hur många elever deltar i RII? 

10. Hur många lärare ingår i, och i samarbetet med, RII? 

11. Finns det några särskilda kriterier för att få delta i RII? 

12. a) Hur många timmar i veckan bedrivs RII jämfört med annan rytmikundervisning?  

b) Hur många timmar i veckan bedrivs instrumentalundervisning med elever som del-

tagit i RII jämfört med elever som inte deltagit i RII? 

13. Vilket/ vilka syften har RII? 

Skillnader  

14. a) Skiljer sig RII mot annan rytmikundervisning? Hur?  

b) Finns det några skillnader mellan elever som har RII och elever som inte har någon 

rytmikintroduktion? Vilka? 

15. a) Finns det elever som väljer att delta i annan rytmikundervisning på musik-

/kulturskolan efter RII? 

b) Finns det någon skillnad i hur länge elever väljer att fortsätta delta i instrumental-

undervisningen mellan de som undervisats i RII och de som inte haft någon rytmikin-

troduktion? 

Framtid 

16. Hur ser RII på Arvika musikskola/ Södertälje kulturskola ut i framtiden? 

17. Hur skulle du vilja att framtidens RII på din skola ser ut? 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuorientering 
Inledning 

Gemensam benämning av RII 

Orientering 

Berätta kort om syftet med studien och inspelningen. 

Har informanten någon fråga före intervjun? 

Intervju 

Ämnesbakgrund 

Utformning 

Skillnader 

Framtid 

Avslut 

Har informanten något att tillägga innan inspelningen avslutas? 

Efter intervju 

Har jag informantens godkännande att använda inspelat material? 

Hur har informanten upplevt intervjun? 
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8.3 Bilaga 3 - Observationer 

Övningar i Träblåslek (Blåslek)   

Undervisning i danssal på Hölö skola. 

Ingång 

Rytmikpedagogen startar ett tåg som alla barn följer med i. När tåget stannar till spelar ryt-

mikpedagogen på en flöjt. Spelet fungerar som signal för att sista barnet i tåget ska springa till 

sin plats. Samma procedur upprepas tills alla barn sitter på sina stolar. 

Hejsång 

Gruppen sjunger samma hejsång med tillhörande rörelser, som de brukar. Sången varieras 

med att sjungas mörkt och argt samt ljust och ”pyttigt”. 

Uppvärmningssång 

De sjunger en sång med rörelser för hela kroppen. 

Munuppvärmning 

Barnen sjunger vokaler och konsonanter med ackompanjemang av rytmikpedagogen från pi-

ano. 

”Vilka är här sång” 

Namnen på alla i gruppen presenteras i en sång. 

Signalövning 

Signaler från piano meddelar om barnen ska ligga under sina stolar, sitta på sina stolar eller 

stå på sina stolar. Övningen avanceras med signaler från flöjt. 

Sång med fingerövning 

Gruppen sjunger en barnvisa med tillhörande fingerrörelser. 

Flöjt 

Träning på att hålla rätt fingrar över rätt hål på flöjten. 

Prata med munstycke 

Gruppen talar, utan ord, med varandra genom munstycken. 

Sång om notvärden 

De sjunger en sång om olika notvärden och går samtidigt notvärdena ute på golvet. 

Flöjt till skiva 

Flöjtpedagogen spelar, tillsammans med barnen, flöjt till ett stycke inspelad musik. 

Avslut 

Barnen får hjälp att packa ihop och går. 

Övningar i Brasslek, (Blåslek) 

Undervisning i en danssal på Hölö skola. 

Hejsång 

Gruppen sjunger välbekant hejsång med tillhörande hand- och benrörelser. 

Solfège 

Tillsammans med brasspedagogen övar barnen solfégerörelserna för Do, Re, Mi. Övningen 

avanceras med att sjunga tonstegen på dess rätta namn tillsammans med rörelserna. 

Tvåtonslåt 

Barnen spelar en låt med två toner på sina instrument. När de spelat igenom låten pekar brass-

läraren på en och en av eleverna som då spelar en ton var åt gången, i samma låt. Brasspeda-
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gogen talar om hur det kan vara att vara dirigent och barnen får i turordning prova på att peka 

i vilken turordning de andra barnen ska spela låten. 

Klapp vid rörelse 

Ett barn går i mitten av den ring som gruppen bildar. Vid varje steg ska resten av gruppen 

klappa så exakt som möjligt. 

Hoppsa på golvet 

Rytmikpedagogen tar tillvara en av elevernas gångstil från föregående övning och ber alla 

göra likadana hoppsasteg i diagonal genom rummet. De hoppsar till sina platser. 

Spela Do Re Mi 

Barnen spelar i turordning tonstegen Do, Re, Mi på sina instrument. Brasspedagogen ser till 

att tonstegen spelas några varv runt i barnringen och talar sedan, utan ord och via sitt instru-

ment, med ett och ett av barnen, vilka svarar på respektive instrument.  

Avslut 

Barnen springer till instrumentlådorna för att packa ihop sina instrument. 

Övningar i Karusellen 

Undervisning i ensemblerum i Arvika kommunala musikskola. 

Ingång 

Barnen kryper under rytmikpedagogens ben in i rummet samtidigt som de säger sitt namn och 

får en namnlapp. De sätter sig i ring och inväntar sina kamrater. 

Hejsång 

De sjunger och hälsar på varandra med en hejsång som de kan väl. Till sången utför gruppen 

tillhörande rörelser.  

Härmningsövningar 

Pedagogen klappar och stampar och barnen lyssnar och härmar. 

Ostinato 

Barnen lär sig att klappa ett ostinato över två takter vilket de sedan, med stöd av trumma, går 

runt i rummet.  

Signalövning till skiva 

Barnen lystrar till ett musikstyckes olika delar och visar dess olika beståndsdelar genom olika 

sätt att gå i rummet. 

Sång 

Till pianoackompanjemang sjunger barnen en blues. När de övat verserna plockar pedagoger-

na fram rytminstrument som barnen får spela på samtidigt som de sjunger. Olika rytmsektion-

er spelar på olika delar av bluesen.  

Avslappning 

Alla barn lägger sig utspridda på golvet. Blundandes får de lystra till ett ljud som pedagogen 

gör. De som kan gissa vad ljudet kom ifrån räcker upp handen och den som av pedagogen får 

ett nyp i tån får smyga upp och göra samma ljud. De andra barnen tar sedan ställning till om 

de båda ljuden var likadana eller ej. 

Avslut 

Barnen är indelade i smågrupper om ca fyra stycken. I slutet av lektionen samlas de i sina 

grupper och blir hämtade, grupp för grupp, av de olika instrumentallärarna, för att ägna sig åt 

instrumentalundervisning. 


