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Abstract 

Title: Eurhythmics for beginners at municipal cultural schools – a qualitative study in 

instrumental teachers approach to possibilities with the eurhythmics 

Author: Emeli Ek 

 

This paper aims to explore instrumental teachers approach to possibilities with the 

eurhythmics in the education for beginners in music. The reason to this paper is the 

authors recurring speculations in how eurhythmics is done in Swedish municipal music 

schools and what role it has there.  

The theory chapter give a description of the eurhythmics history and the meaning of 

the method, followed by an exposé of the literature and earlier studies that connects to 

this paper. 

The baseline data was collected through qualitative interviews with three recorder 

teachers and one violin teacher. The main results shows, among other things, that 

instrumental teachers are experiencing that the eurhythmics is influencing the education 

for beginners in a positive way, although this paper ended up with just a few substantial 

evidences. This study then discusses and consolidates the results with the literature and 

the eurhythmics. Finally a presentation of personal thoughts and suggestions on future 

studies is presented. 
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Swedish municipal music school 

 

 



Sammanfattning 

Titel: Rytmikundervisning för nybörjare i musik - en kvalitativ studie av 

instrumentalpedagogers syn på Rytmikpedagogikens möjligheter 

Författare: Emeli Ek 

 

Detta examensarbete syftar till att undersöka instrumentalpedagogers syn på 

Rytmikpedagogikens möjligheter för nybörjarelever i musik. Till grund för 

undersökningen ligger författarens återkommande funderingar kring hur 

Rytmikundervisning ser ut på kulturskolor samt vilken roll den har där. 

I teorikapitlet redogörs Rytmikens historia och innebörd, följt av en beskrivning av 

litteratur och tidigare forskning som anknyter till denna uppsats. Data samlades in 

genom kvalitativa intervjuer av tre blockflöjtspedagoger och en fiolpedagog. Genom 

uttryckliga svar om att elever utvecklar en bättre puls- och rytmuppfattning visar 

resultaten bland annat att instrumentalpedagoger upplever att Rytmikpedagogiken 

påverkar undervisningen för nybörjare i positiv bemärkelse. Andra svar tyder på att 

eleverna blir bättre på att uppleva helheten i låtar, får en känsla för musiken samt att de 

tillägnar sig musikens grunder genom kroppen. Resultaten diskuteras med 

informanternas syn på Rytmikpedagogik i resultatdiskussionen där resultaten 

sammanförs med litteraturen och beskrivningen av Rytmikpedagogik. Slutligen 

presenteras egna tankar kring detta examensarbete och förslag till framtida forskning. 

 

Sökord: rytmik, rytmikpedagogik, instrumentalundervisning, nybörjare, lärande, rytm, 

puls, kulturskola 
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1. Inledning 
Jag är studerande på Rytmikutbildningen på Musikhögskolan i Malmö/Lunds 

universitet. I fyra år har jag studerat Rytmikpedagogik och ska avsluta med detta 

examensarbete. I början av min utbildning var min förståelse för ämnet något vag och 

ytlig men har under årens lopp vuxit och genomsyrar numera min uppfattning om 

lärande, i synnerhet lärande av musik. Min övertygelse om att denna pedagogiska metod 

är bra att använda i musikundervisning har stärkts under de praktiktillfällen jag haft. 

Där har jag undervisat och fått se många människor i alla åldrar, från de yngsta på 

förskolan upp till vuxna på folkhögskolan, som upplevt denna väg till musiken. 

Förutom Rytmikpedagogik har jag läst en tvåårig fördjupning i trumset, som är mitt 

huvudinstrument.  

Under mitt andra år på utbildningen kom jag i kontakt med en avhandling av Kristina 

Holmberg, ”Instrumentalundervisning med rytmik som metod” (2003). Där läste jag om 

en försöksverksamhet med instrumentalundervisning med Rytmik som metod på 

Kulturskolan i Laholm. Denna försöksverksamhet hade förberetts av Holmberg genom 

en studiedag för pedagogerna på kulturskolan, där de fick prova på vad eleverna sen 

skulle få vara med om. Efteråt var pedagogerna överens om att de såg stor potential för 

instrumentalundervisning med Rytmik som grund, speciellt i arbetet med notinlärning. 

De menade på att det var resursslöseri, ”...att varje lärare står och arbetar med rytmer 

och noter, med sina små grupper eller enskilda elever, när man kan göra detta 

tillsammans i grupp och dessutom ha roligt” (Holmberg, 2003, s.31). Detta gjorde mig 

nyfiken och ett litet frö till frågeställningarna i denna uppsats såddes, grodde och 

blommade ut under mitt fjärde år på utbildningen. Jag fick en vision om kultur- och 

musikskolor, där jag tänkte mig att alla som deltar i musikundervisningen får kunskaper 

i grundläggande musikteori genom Rytmikundervisning. Med grundläggande 

musikteori menar jag t ex puls, rytm, noter och toner. Då kan eleven fokusera på sitt 

instrument eller sin sång när de träffar sin respektive lärare. Allra helst skulle detta ske 

som en parallell undervisning jämte den ordinarie sång- och 

instrumentalundervisningen, från när eleverna börjar till att de slutar på kulturskolan. 

Med detta upplägg skulle Rytmik vara ett eget ämne på kulturskolan, som kunde 

samverka med all musikundervisning och även annan undervisning som kunde passa. 

Jag ville undersöka hur en sådan undervisning bör utformas och hur den kan bidra till 

barns musikaliska utveckling. Under olika undervisningssituationer där jag själv varit 
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elev på musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan har jag upplevt det som att många 

av mina skolkamrater har svårare för puls och rytm än med melodi och 

harmonik/ackord. Dessa studenter spelar oftast melodi- och/eller ackordsinstrument. Jag 

är trummis och finner detta mycket spännande, då förhållandet är det motsatta för mig – 

jag har svårare för just melodi och harmonik. Min personliga uppfattning är att rytm och 

ton är lika viktiga och därför borde få lika mycket uppmärksamhet i undervisningen. Jag 

började fundera över varför det ser ut så och har därför valt att i detta arbete fokusera på 

varför det blir en sådan obalans mellan rytm och ton.  

Min första idé var att genomföra ett Rytmikprojekt på en kulturskola. Detta projekt 

var tänkt att göra det möjligt att diskutera Rytmikundervisningens möjligheter med 

pedagoger på två kulturskolor. På grund av olika praktiska problem var det svårt att 

genomföra projektet i full skala. Huvudfokus i studien ligger därför i stället på 

intervjuer med instrumentalpedagoger på två kulturskolor. Rytmikprojektet 

genomfördes dock i liten skala och utgör ett underlag och utgångspunkt för intervjuerna 

med de lärare som inte annars samarbetar med Rytmikpedagoger. Att planera och 

genomföra projektet gav också en värdefull inblick i möjligheter och problem med 

denna typ av stöttande Rytmikundervisning. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att få ta del av, tolka och klargöra instrumentalpedagogers 

syn på Rytmikpedagogikens möjligheter för nybörjarelever, hur de ser på 

Rytmikpedagogik, samt hur de ser på rytm och puls. Examensarbetets 

huvudfrågeställning är: 

 

Hur kan Rytmikundervisning påverka den musikaliska utvecklingen hos nybörjarelever i 

instrumentalundervisning på kultur- och musikskolor? 

 

För att kunna svara på huvudfrågeställningen formulerades underfrågor med 

huvudfokus på svårigheter för nybörjare, puls och rytm samt synen på 

Rytmikpedagogik: 

 

Vad anser instrumentalpedagogerna vanligtvis är svårare för nybörjarelever? 
Arbetar instrumentalpedagogerna med extra fokus på puls och rytm, och hur ser detta 
fokus ut i så fall?  
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Hur ser instrumentalpedagogerna rent allmänt på Rytmikpedagogik? 
 

1.2 Uppsatsens utformning 
Till att börja med har du som läsare fått en inledning till vad och varför jag har valt mitt 

ämne och vad syftet är med detta examensarbete. Härefter följer ett kapitel med 

teoretisk bakgrund till Rytmikpedagogik samt tidigare forskning och litteratur som 

tangerar huvudfrågeställningen. Vidare beskrivs i nästa kapitel vilka metoder som 

använts när data samlats in och hur analysen av data gått till. Resultaten beskrivs sedan i 

ett eget kapitel och diskuteras i nästföljande kapitel. Egna slutsatser och tankar samt 

förslag till framtida forskning avslutar uppsatsen. 
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2. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel förtydligas begreppet Rytmik och vidare presenteras Rytmikens historia 

och innebörd. Därefter presenteras en genomgång av litteraturen som använts i arbetet 

med uppsatsen. Slutligen följer en beskrivning av vad puls och rytm är. 

 

2.1 En förklaring till Rytmik med stort R  
I likhet med Italo Bertolotto (1984), f.d. rektor för Rytmikutbildningen vid Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm (KMH) samt Ann-Krestin Vernersson (2003), professor i 

Rytmik vid Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet (MHM) och även huvudlärare 

på Rytmikutbildningen sedan 1987, har jag valt att skilja mellan rytmik och Rytmik. 

Rytmik med litet r som syftar till ”rytm” är en parameter i musiken jämställt med 

harmonik och melodik. Rytmik med stort R är likställt med pedagogiken som 

Bertolotto, Vernersson och jag likt många andra är utbildade i.  

En sökning i Nationalencyklopedin ger två olika definitioner av ordet rytmik som 

stämmer väl med denna syn. Enligt den första definitionen är rytmik läran om rytm. 

Ordet används ibland även som synonym till rytm, alltså rytmik med litet r (Rytmik, 

u.å.). Den andra definierar Rytmik som systematiserad övning av den musikaliska 

sensibiliteten genom kroppsrörelser, alltså pedagogiken, Rytmik med stort R (Rytmik, 

u.å.). 

 

2.2 Rytmikens början 
I början av 1900-talet var det flera pedagoger som kopplade ihop kroppens rörelser med 

lärande. I Genève utvecklade en schweizisk musikpedagog, teoretiker och tonsättare 

som hette Émile Jaques-Dalcroze sin variant av pedagogik, som han skrev om i sin bok 

Rytm, musik och utbildning (1997). När han började arbeta som musiklärare på 

Musikkonservatoriet i Genève märkte han att många elever hade otillräckliga kunskaper 

i gehör och teori, trots hög nivå rent tekniskt på respektive instrument. Han började göra 

övningar med sina elever, där man istället för att bara använda intellektet, använde hela 

kroppen för att öva olika musikaliska parametrar. ”Det krävdes en samordning av 

muskler och nerver och en balans mellan kropp och själ” (Jaques-Dalcroze, 1997, s.8). 

Han ville komma bort ifrån en inlärningsprocess allt för fokuserad kring gehörslära och 

teoretisk kunskap, genom att förändra undervisningen från abstrakta musikaliska tecken 
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till en upplevelse av musiken, ”...att få eleven att i slutet av studierna säga: jag upplever 

och inte: jag vet” (Jaques-Dalcroze, 1997, s.97). Han delade upp sin undervisning i tre 

delar: rytmik, solfège (gehörslära) och improvisation. Med rytmik menade han att träna 

kroppens och gehörets rytmsinne, vilket man gärna skulle börja med. Efter att kroppens 

förmåga att spela rytmer och det inre rytmiska gehöret utvecklats fortsatte man även 

med solfège. Detta innebar att träna det melodiska gehöret med stöd av handrörelser för 

att uppfatta intervaller och klangfärger för att senare själv även kunna skapa sådana. 

Slutligen kombinerade man rytmik och solfège i improvisationen, som utfördes på 

klaviaturen med syftet att konkretisera musiken (Jaques-Dalcroze, 1997).  

 

2.3 Utveckling av Rytmikpedagogiken 
Via Tyskland fördes Rytmikpedagogiken vidare till Danmark genom Gerda von Bülow 

som 1960 startade Institutet för Rytmik, där Rytmikpedagoger utbildades i RMO, 

Rytmisk-Musikalisk Opdragelse. 1961 startade hon Rytmikutbildningen på dåvarande 

Musikkonservatoriet i Malmö och då fick pedagogiken istället benämningen RMU, 

Rytmisk-Musikalisk Uppfostran/Utveckling. von Bülow var huvudlärare från 1961-

1975. Hon utarbetade en ”arbejdsprincip”, som hon beskrev som lärande genom 

spontan, organisk rörelse under föra-följaprincipen, det vill säga en dialog och 

kommunikation mellan dem som deltar i undervisningen, samt att man skulle 

medvetandegöra begreppen rum, tid, kraft och form och dess betydelse för lärandet (von 

Bülow, 1972). Detta gör att deltagarna fick öva sig på att vara både ledare och att följa 

en ledare samt att genom användandet av rum, tid, kraft och form kunna belysa, 

bearbeta och konkretisera musikundervisningen på många olika sätt. RMU var främst 

riktad till undervisning av barn. Det fanns tre huvudgrenar i RMU (von Bülow, 1972, 

s.15): en metodisk (inlärning av ett stoff), en uppfostrande (personlighetsutvecklande, 

karaktärsdanande), en terapeutisk (vård av den psykiska hälsan). Genom att ständigt 

kombinera dessa tre huvudgrenar menar von Bülow (1972) att det blir en verksamhet 

som aktiverar människan som helhet – intellekt, känsla och kropp. 

Begrepp som karaktärsdanande, uppfostran och terapeutisk ingår numera inte i 

beskrivningar av Rytmikpedagogik, dessa begrepp anses vara förlegade och ej 

applicerbara på vår tids lärarutbildning (Vernersson, 2003). 
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2.4 Rytmikpedagogik i Sverige     
Jag är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet och skriver därför denna 

uppsats utifrån hur Rytmikutbildningen ser hur ut här. Det ser olika ut vid de olika 

lärosätena i Sverige som också har lärarutbildning i musik med inriktning mot 

Rytmikpedagogik. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är ett exempel på där 

studenterna blir utbildade i Jaques-Dalcrozes Rytmikpedagogik, till skillnad från de 

studenter som utbildats i Malmö, där utbildningen bygger på von Bülows 

Rytmikpedagogik samt utvecklingen av denna som skett under Vernerssons ledarskap. 

Kortfattat förklarat sker undervisningen vid t ex KMH utifrån Jaques-Dalcrozes tre 

delar; rytmik, solfège och improvisation. Hur detta skiljer sig mot undervisningen i 

Malmö beskrivs i nästa avsnitt. 

 

2.5 Rytmikutbildningen på MHM idag 
Vernersson som är huvudlärare på Rytmikutbildningen på Musikhögskolan i Malmö 

studerade för von Bülow under åren 1972-1975 och har alltså undervisats i den form av 

Rytmikpedagogik som beskrivits ovan som RMU. Under Vernerssons ledarskap på 

MHM har det skett en del förändringar som gjort att hon valt att inte längre kalla det 

RMU, utan kort och gott Rytmikpedagogik där ”...syftet är att rörelserna ska fungera 

som verktyg vid lärande och vid uppfattningen av musik” (Vernersson, 2013, s.32). 

Drama, dans och rörelseträning är viktiga ämnen numera, som återkommer under fyra 

av fyra och ett halvt år av utbildningen. Dessutom har metodikdelen utökats till att 

omfatta alla stadier och åldrar (Vernersson, 2013). Liknande förändringar har skett på 

övriga musikhögskolor i Sverige, t ex har Vernersson ett nära samarbete med Johanna 

Österling-Brunström som är Rytmikpedagog på Musikhögskolan i Örebro. De två har 

skissat upp en modell över hur Rytmikpedagogik ser ut idag, där de börjar med att 

beskriva pedagogiken som ”...en musikpedagogisk metod som innebär och ger 

möjlighet till att uppleva – lära – förstå MUSIK” (Vernersson, 2013, s. 103). De 

beskriver vidare att det i Rytmikundervisning sker en ständig växelverkan mellan att 

varsebli genom sina sinnen (perception), att hantera information och kunskap 

(kognition), olika känslotillstånd (emotion) och noggrann eftertanke (reflektion). 

Förekomsten av drama på schemat är ett exempel på skillnad gentemot undervisningen 

på KMH.  
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År 2013 kom Vernerssons bok Ett o-herrans liv i Rytmikens tjänst: att utveckla och 

forma en musikpedagogik, där hon beskriver Rytmikens historia och innebörd genom 

historisk reflektion varvat med självbiografiska inslag.   

 

2.6 Författarens reflektion kring Rytmikpedagogik 
Under fyra och ett halvt år på Rytmikutbildningen har jag blivit utbildad i vad man 

skulle kunna kalla en ”helhetspedagogik”. Med det menas att pedagogiken ser till hela 

människan eftersom man blir aktiverad, stimulerad och uppmärksam på musik genom 

arbete med intellekt, känsla och kropp.  Jag kan mycket väl relatera till Vernerssons och 

Österling-Brunströms tankar som beskrivits i ovanstående avsnitt 2.4 

Rytmikutbildningen på MHM idag. Enligt Vernersson (2013) är det centralt för 

Rytmikpedagogiken att lärande i musik sker genom en fysisk upplevelse. Min kropp ser 

jag som mitt instrument, i Rytmikundervisning musicerar jag med min kropp i rörelse 

och uttrycker musik genom olika former av rörelse. Genom att använda musikaliska 

begrepp och att sätta dem i kroppen känner jag att jag nått en djupare förståelse av 

musik. I förlängningen fungerar även min kropp som instrument när jag spelar ett 

instrument, det är fysiskt omöjligt att inte röra sig det minsta om man ska musicera. Det 

är just denna helhetssyn på människan som jag upplevt som positiv vid mina 

praktiktillfällen. Genom att variera undervisningen med fysisk och psykisk aktivitet, att 

uppleva genom olika sinnen och att reflektera över vad vi gjort har jag upplevt att jag 

som lärare kan nå alla elever men på olika sätt. Att använda Rytmikpedagogik i 

undervisningen har varit en väg att gå för att underlätta lärandet av musik.  

 

2.7 Rytmikundervisning för nybörjare på kulturskola  
På vissa kultur- och musikskolor använder man redan idag Rytmikundervisning för 

nybörjare, här presenteras några exempel på detta. 

Kristina Holmberg, lektor på Högskolan i Halmstad, har skrivit en avhandling som 

handlar om instrumentalundervisning med Rytmik som metod (2003). Hon ville skriva 

om detta för att kulturskolan som hon arbetade på hade svårt att få eleverna att börja 

spela i ensemble. Hon lyfter fram att eleverna först efter två månader fick möjlighet att 

delta i ensemble, som möjlig orsak till att de inte började. Då hade eleverna ofta hunnit 

anpassa sig till att bara gå till kulturskolan en gång i veckan. Att erbjuda eleverna att 

spela i ensemble redan från början samtidigt som de började med sin respektive 
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instrumentalundervisning möttes med motstånd, flera menade att det inte skulle gå 

eftersom eleverna inte ”kunde” något. Inom musikpedagogisk forskning har det dock 

vuxit fram en annan syn på nybörjarelever. Göran Folkestad (1997), professor i 

musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, skriver:  

”Vi möter aldrig musikaliska nybörjare, definitivt inte när de är så stora att de går i 
skolan, men inte heller i lägre åldrar. Vad vi i stället möter är människor med ett stort 
mått av musikalisk erfarenhet och därmed musikaliskt kunnande, vilket de tillägnat 
sig genom att växa upp och leva som människor i världen.” (s.14-15) 

 

Detta är något som Holmberg (2003) också refererar till och ville erbjuda ensemblespel 

direkt för nybörjare och såg Rytmikundervisning som ett verktyg för att få det att 

fungera. Vidare beskriver Holmberg att eleverna efter att ha deltagit i instrumentrytmik 

uppfattade sig som bättre på att spela på sitt instrument, att de lärt sig hålla takten och 

att de hade lärt sig många saker som de inte annars hade lärt sig på en vanlig 

instrumentlektion. Det sistnämnda nämnde även elevernas respektive 

instrumentalpedagoger som ett resultat av  instrumentrytmiken. De lyfte även fram att 

eleverna utvecklat sin rytm- och pulsuppfattning just för att de fått uppleva musiken 

med hela kroppen. Det var även i denna avhandling som Holmberg visar att 

pedagogerna menade på att det var ett resursslöseri att de skulle lära rytmer och noter på 

sina egna enskilda lektioner, när man istället kunde göra det tillsammans i 

Rytmikundervisning. Vidare blir Holmberg intervjuad i artikeln Gemensam start (Göran 

Nilsson, 2004) om sitt arbete med instrumentrytmik, och säger där att 

instrumentalpedagogerna även upplever att eleverna blir bättre på att uppleva helheten i 

låtar och att de får en känsla för musiken samt att de genom kroppen tillägnat sig 

musikens grunder. 

I Johanna Levins examensarbete Rytmikstart – en kvalitativ studie av 

instrumentalförberedande rytmikundervisning vid en kommunal musikskola samt en 

kommunal kulturskola (2011), intervjuade hon två pedagoger vid en musikskola och två 

pedagoger vid en kulturskola i Sverige, där båda skolorna har verksamhet där 

instrumentalförberedande Rytmikundervisning används. Kulturskolans upplägg innebar 

en gemensam undervisning där Rytmikövningar blandades med instrumentspel.  

Musikskolans instrumentalförberedande Rytmikundervisning innebar endast 

Rytmikundervisning. De båda skolornas verksamhet som Levin beskrivit i sin uppsats 

har likt Holmbergs (2003) skett i form av gruppundervisning. I uppsatsen beskriver 

Levin bland annat hur hon undersökt lärarnas syn på elevernas kunskap mellan elever 
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som deltagit i instrumentalförberedande Rytmikundervisning och elever som inte 

deltagit i sådan undervisning. Två av pedagogerna menar på att det är skillnader. Den 

ena av dem berättar att han ser tydlig skillnad mellan de elever som deltagit i 

Rytmikundervisningen och de som inte erfarit den undervisningen, eftersom de enligt 

honom låg långt före i förståelsen och uppfattningen av periodkänsla och puls. Den 

andra pedagogen menade på att eleverna som erfarit Rytmikundervisning var friare i 

sinnet vilket enligt honom gav goda förutsättningar för att eleverna blev bättre 

instrumentalister samt att han kunde se att det var lägre avhoppsfrekvens på de elever 

som deltog. En tredje pedagog berättade att hon inte ville att eleverna skulle fastna i 

teori och teknik utan ville ge musikaliska upplevelser så tidigt som möjligt och använde 

därför sig av Rytmikpedagogik.  

Rickard Samuelsson undersöker i sitt examensarbete Att röra sig med instrument, en 

omöjlighet?: Integrering av rytmikämnet på enskilda instrumentallektioner (2013) hur 

möjligheten ser ut för instrumentalpedagoger att integrera Rytmikpedagogik på sina 

enskilda instrumentallektioner, alltså när pedagoger endast undervisar en elev åt gången. 

Samuelsson har intervjuat tre pedagoger vid tre olika musik- och kulturskolor i Sverige. 

De menar att det går att integrera, särskilt när eleverna ska lära sig musikaliska element 

som t ex rytmer och noter. En pedagog tar upp att det kan vara svårt att ha med Rytmik 

på varje lektion i en hel termin eftersom lektionen bara varar i 20 minuter, då kan 

Rytmik istället bli ett hinder än en genväg. Pedagogen menar på att den pedagogiska 

vinsten skulle bli större genom att istället ha Rytmikundervisning som en introduktion 

till instrumentalspel på kulturskolan,. Samuelsson beskriver vidare att alla pedagogerna 

tycker att Rytmikundervisning hjälper elever att på ett djupare plan tillägna sig musiken 

och dess olika delar. Fördelen med att ha Rytmikundervisning på enskilda lektioner 

menar lärarna är att musiken presenteras på olika sätt ur olika perspektiv med hjälp av 

olika sinnen och det ”...gör att kunskapen ”rotar” sig bättre hos eleven än om den bara 

hade presenterats på ett sätt” (Samuelsson, 2013, s.21).  

I en annan artikel, RYTMiK – en väg in i musiken (Katarina Josephsson, 2007), 

intervjuas studenter på Musikhögskolan i Örebro som studerade en Rytmikkurs på 15 

hp. Där menar en av studenterna att det vore bättre att börja med att ha Rytmik, att 

uppleva musiken och lära sig t ex noter innan man börjar ha instrumentalundervisning. 

Detta menade även Jaques-Dalcroze med sitt uttalande: ”Det är absurt att låta barnet 

börja studera instrument innan han förvärvat rytm- och gehörsförmåga” (Jaques-

Dalcroze, 1997, s.86). Här passar även uttrycket ”att värma upp spelplatsen” in 
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(Vernersson, 2013). Hon beskriver det som att Rytmikpedagoger tar hand om lärandet 

före spelet, att elever kan fortsätta vidare till instrumental- och ensembleundervisning 

först efter att de har lärt sig musikens grunder med hjälp av Rytmikundervisning. 

 

2.8 Puls- och rytmuppfattning hos barn 
Ambjörn Hugardt, lektor i musikpedagogik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, 

förklarar puls i musik som tid i en musikalisk kontext och som en företeelse där man 

synkroniserar ihop olika ljud tillsammans, t ex som när en grupp spelar musik och man 

som åhörare uppfattar det som att de spelar tillsammans (Hugardt, 2001). Han förklarar 

rytm såhär: ”Rhythm is regarded as the texture that occurs when cyclic accents or other 

cyclic alterations of the pulse or beat or such alterations are superimposed on the pulse 

or beat” (s.40). Han menar att rytm är en slags struktur som uppstår när förändringar av 

regelbundet upprepade accenter av pulsen läggs ovanpå pulsen. Annelise Dahlbaeck 

som är lektor på Laererudannelsen och undervisar i allmän pedagogik vid Det 

Kongelige Danske Musikkonservatorium samt Rytmisk Musikkonservatorium, 

sammanfattar puls och rytm såhär: ”Puls er musikkens hjertelyd; rytme er et 

organisationsprincip” (Dahlbaeck, 2012, s.251). Med det menar hon att puls är det vi 

utgår från när vi strukturerar upp musiken, medan rytm är figurer med olika varaktighet 

och betoning som synkroniseras med pulsen.  

De två nämnda författarna i detta avsnitt har gjort egna separata studier av barn i 8-

årsåldern, där de med lite olika perspektiv undersökt och skrivit om barnens puls- och 

rytmuppfattning. Hugardt som gjorde sin undersökning 2001 har undersökt 

individualitet i barns val av tempo och förmåga att synkronisera sig med omgivningen. 

Han använder sig av ordet tempo i samma betydelse som puls som Dahlbaeck (2012) 

beskriver det (se ovan). Hugardt fann i sina resultat att barnen har individuella tempon 

som de naturligt väljer och att dessa tempon skiljer stort mellan barnen (Hugardt, 2001). 

Dahlbaeck som gjorde sin undersökning 2012 skrev om differentiering i 

musikundervisning, alltså hur elevers potentiella utveckling i ett kontinuerligt arbete 

genom pedagogers val av undervisning kan stöttas på bästa sätt. Ett avsnitt i hennes bok 

handlar just om puls och rytm där hon också valde att fokusera på barn i 8-årsåldern 

eftersom man kan förvänta sig att barn i just den åldern kan utveckla en större rytmisk 

säkerhet och kan härma rytmer med gott resultat (Dahlbaeck, 2012).  
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3. Metod  
Nedan följer en beskrivning av de metoder som använts för att samla in data till denna 

uppsats samt vilka analysmetoder som använts för att bearbeta dessa. Jag har använt två 

olika metoder, kvalitativa intervjuer och ett Rytmikprojekt. Huvudmaterialet består av 

kvalitativa intervjuer, som genomfördes med två instrumentallärare till eleverna i 

Rytmikprojektet samt två instrumentallärare från en annan kulturskola som samarbetar 

med Rytmikpedagoger. Rytmikprojektet genomfördes som underlag för intervjuer med 

instrumentallärarna på den aktuella skolan och för att få egna erfarenheter av denna typ 

av undervisning.  

 

3.1 Kvalitativ forskning med intervju som metod 
För att kunna svara på forskningsfrågorna behövde jag få en inblick i 

instrumentalpedagogers syn på Rytmikundervisning för nybörjarelever. Att få höra 

deras åsikt om hur de uppfattade att Rytmikundervisning påverkade deras elever var 

mycket intressant och avgörande för denna undersökning. Med detta menade jag att jag 

ville ”...upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den 

intervjuades livsvärld eller uppfattning om något fenomen” (Patel & Davidson, 2011, 

s.82). Detta gjorde att den halvstrukturerade livsvärldsintervjun verkade passa för 

ändamålet och valet föll på att använda detta tillvägagångssätt (Kvale & Brinkman, 

2009). Den definieras som ”...en intervju med målet att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen.” 

(s.19)  

 

3.2 Rytmikprojekt som underlag för intervju 
För att få en inblick i den form av undervisning studien berör och kunna diskutera 

Rytmikundervisningens betydelse med mina informanter genomförde jag ett 

undervisningsprojekt med nybörjarelever från en av de aktuella kulturskolorna. Detta 

undervisningsprojekt, som jag här kallar Rytmikprojekt, genomfördes med inspiration 

från design-based research. Design-based research bygger på att man som forskare 

designar och utvärderar exempelvis undervisningsprojekt som genomförs i en kontext 

som är naturlig för ändamålet. Det innebär att man hela tiden prövar sin forskning längs 

med vägen och ändrar vid behov för att kunna generera nya teorier. Dessutom utnyttjar 
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man exempelvis deltagande lärare som medforskare som tillför deras sakkunskaper för 

att utveckla och analysera vad man gör (Barab & Squire, 2004). Rytmikprojektet i detta 

examensarbete har genomförts och utvärderats med inspiration från design-based 

research eftersom det är den typ av undervisning jag vill belysa. Det gav mig 

erfarenheter av undervisningens möjligheter och problem. Det blev även ett underlag för 

intervjuer med instrumentalpedagogerna som vanligtvis inte samarbetar med 

Rytmikpedagoger. Dessutom innebar det att jag med inspiration från design-based 

research utnyttjade instrumentalpedagogerna som medforskare eftersom de kunde ge sin 

syn på Rytmikprojektet och hur det påverkade deras elever. 

 

3.5 Val av deltagare till Rytmikprojektet  
Efter en tids funderande och sökande i litteratur verkade barn i 8-årsåldern lämpliga för 

projektet eftersom de enligt Dahlbaeck (2012) då är mycket mottagliga för att arbeta 

med puls- och rytmuppfattning. Jag önskade ha elever från olika instrumentgrupper och 

även från sång, då jag inte ville att denna undersöknings resultat enbart skulle gälla för 

bara en instrumentgrupp. Detta eftersom jag menar på att Rytmikpedagogiken kan 

berika musikundervisningen för alla instrument. För att kunna genomföra 

Rytmikprojektet som jag tänkt, behövde jag en grupp nybörjarinstrumentalister som 

ville prova på Rytmik. Dessutom behövdes underlag för en kontrollgrupp inom samma 

instrument/sång som de elever hade som var med i Rytmikprojektet, som de intervjuade 

instrumentallärarna kunde jämföra med. Alltså behövdes ett ganska stort antal elever för 

att genomföra Rytmikprojektet. Jag bor i Malmö och valde att kontakta skolor i 

sydvästra Skåne. Ett mail skickades till dem med en kort förklaring med vad som skulle 

undersökas och bad dem kontakta mig om det verkade intressant för dem. Valet blev till 

slut en kulturskola i en liten kommun. Därifrån fick jag så småningom besked om att 

trettiotvå nya blockflöjtselever kunde få erbjudandet om att vara med i Rytmikprojektet. 

Inför starten av Rytmikprojektet deltog jag på ett möte den 21/8 2013, för att träffa 

lärarna och chefen på kulturskolan eftersom jag ville ställa frågor till dem som berörde 

detta examensarbete samt berätta mer om detta. Jag ställde även frågor om vad som 

vanligtvis är svårt för nybörjare samt vad de upplever är svårt att förmedla till nybörjare 

på kulturskolan. Utifrån deras svar kunde sen planeringen av Rytmikundervisningen 

ske.  
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Av de trettiotvå elever som fick erbjudandet om att medverka i Rytmikprojektet 

nappade sju stycken på detta. De kommer att benämnas som deltagare och/eller 

deltagare i Rytmikprojektet. Elevernas föräldrar fick en medgivandeblankett för att 

skriva på om de godkände att deras elever var med (bil 1). Undervisningen satte igång 

på tisdagen v.36 och fortsatte alla tisdagar fram till v.43, totalt åtta gånger á 40 minuter. 

Efter första lektionen valde en elev av hoppa av, så resterande sju lektioner bedrevs med 

sex elever. En lektionsplanering finns bifogad som bilaga 2. 

 

3.3 Val av informanter till intervjustudie 
Eftersom jag blev tilldelad nybörjarelever på blockflöjt valde jag de 

blockflöjtspedagoger som arbetar på kulturskolan där Rytmikprojektet ägde rum. Dessa 

träffade jag personligen vid ett första mötet med alla pedagogerna på kulturskolan och 

kontakten med dem fortsatte via mail. På den aktuella skolan arbetade det dock bara två 

stycken blockflöjtspedagoger. Det är ett för litet underlag och det motsvarade ej heller 

mina önskemål om att få synpunkter från instrumentalpedagoger som inte enbart arbetar 

med blockflöjt. Därför fick jag söka mig utanför den aktuella kulturskolan och finna fler 

pedagoger som samarbetar med Rytmikpedagoger. Efter tips från handledare och 

sociala medier påträffades två stycken pedagoger som var intresserade av att medverka i 

detta examensarbete. Dessa kontaktades via telefon. De arbetar på en större kulturskola i 

sydvästra Skåne i en form av undervisning med fokus på rytmik, flöjt och fiol. De 

undervisar då på en grundskola i sydvästra Skåne, där förhoppningen är att eleverna en 

dag ska bli orkestermusiker. Jag väljer att förkorta rytmik, flöjt och fiol till ”RFF” och 

kommer att skriva denna förkortning vidare i texten när hänvisning görs till denna form 

av undervisning. 

 

3.4 Informanterna 
Det är viktigt för informanterna att få veta hur deras bidrag till studien kommer att 

användas. Detta blev de införstådda med strax innan respektive intervju började då de 

fick läsa genom en medgivandeblankett (bil 3). Där beskrev jag att informanterna skulle 

behandlas anonymt genom fingerade namn. Deras identitet och bidrag till studien skulle 

behandlas konfidentiellt genom att det enbart var jag som hade tillgång till dessa 

uppgifter. Detta stämmer väl överens med de råd som den svenska myndigheten 

Vetenskapsrådet har formulerat angående forskningsetiska aspekter (Patel & Davidson, 
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2011). Valet att använda fingerat namn på informanterna gjordes även för att de själva 

helst ville vara anonyma. Samtliga informanter skrev under medgivandeblanketten. De 

samtyckte därmed att delta i detta examensarbete samt att de var införstådda med vad 

som gällde angående anonymitet och konfidentialitet. Alla informanter var av kvinnligt 

kön och därför valde jag kvinnliga fingerade namn. Att det enbart blev kvinnliga 

informanter ser jag inte som ett problem, utan att ha både män och kvinnor hade enligt 

mig inte ökat studiens trovärdighet. Detta på grund av att huvudfrågeställningen och 

intervjufrågorna inte är genusrelaterade och antalet informanter är begränsade till några 

stycken. 

Gunilla är anställd på den mindre kulturskolan som Rytmik- och musikpedagog, men 

eftersom Rytmik inte erbjuds på kulturskolan arbetar hon med trumpet, kör och 

blockflöjtsgrupper. Halva hennes tjänst är på kulturskolan och andra hälften har hon 

som musiklärare i grundskolan i samma kommun. 

Klara är också anställd på den mindre kulturskolan som blockflöjt- och fiolpedagog. 

Hon frilansar även mycket men har just i år valt att få sin inkomst från enbart en 

kulturskoletjänst. 

Lisa är anställd på den större kulturskolan som fiolpedagog, där en större del av 

tjänsten är i RFF, men även innebär fiollektioner och orkesterverksamhet på 

kulturskolan.  

Vera är också anställd på den större kulturskolan som flöjt- och pianopedagog, men 

har just nu bara flöjtundervisning. Större delen av hennes tjänst är i RFF, men innebär 

även undervisning för nybörjargrupper i blockflöjt. 

Samtliga informanter har studerat på musik- eller kulturskola, vidare på ett 

musikgymnasium och sen en musikhögskola. Lisa har även innan 

musikhögskolestudierna studerat på folkhögskola. Utbildningen på en musikhögskola 

har för Klara, Lisa och Vera varit inriktad på att bli instrumentalpedagog i sitt 

huvudinstrument, med inriktning mot gymnasiet, folkhögskola och kulturskola. I den 

utbildningen ingick det även kurser där de som elever fick delta i Rytmikundervisning. 

Vera fick även Rytmikundervisning i gymnasiet. Gunilla är utbildad Rytmikpedagog 

vilket innebär att hon haft Rytmik som huvudämne och har behörighet för förskolan upp 

till folkhögskoleundervisning. 
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3.6 Etiska ställningstaganden 
Att värna om informanternas och elevernas integritet är av stor vikt och trots att det är 

ett litet arbete bör jag som författare följa de etiska krav på forskning som gäller. Den 

svenska myndigheten Vetenskapsrådet, har som en del i sin verksamhet ett 

övergripande ansvar om just detta. De har formulerat fyra övergripande etikregler (Patel 

& Davidson, 2011): 

1. Informationskravet 
2. Samtyckeskravet 
3. Konfidentialitetskravet 
4. Nyttjandekravet 
 

Information om syftet med examensarbetet har delgivits till informanterna och eleverna 

i Rytmikprojektet. Dessutom har alla berörda erbjudits en medgivandeblankett (bil 2 & 

3) som de fått skriva under om de velat delta, vilket samtliga informanter och elever 

gjorde. Vidare fick alla informanternas personuppgifter största möjliga konfidentialitet, 

dvs att uppgifter ej ges ut till utomstående samt att informanterna eller eleverna inte 

beskrivs på ett sätt att det går att identifiera dem. Detta innebär även att inte nämna 

deras arbetsplatser vid namn eller beskriva dessa på ett sådant sätt att det går att röja 

deras identitet. Dessutom används dessa uppgifter enbart till examensarbetet. De 

inspelade intervjuerna och transkriberingen av dessa har enbart varit tillgängliga för mig 

själv. Därmed menar jag att jag har följt de etiska vetenskapliga krav som gäller. 

 

3.7 Genomförande 
3.7.1 Insamling av data genom intervju 
En intervjuguide är som ett slags manus som styr intervjuns process (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jag författade en sådan som stöd till intervjuerna eftersom jag ville 

vara säker på att inte någon fråga glömdes bort (bil 1). Den består av elva stycken frågor 

med tillhörande följdfrågor. Dessa följdfrågor formulerades för att stödja intervjun om 

det behövdes (Patel & Davidson, 2011). Innan intervjuns start berättade jag kort om mig 

själv och bakgrunden till examensarbetet samt informerade om medgivandeblanketten 

som informanten då fick läsa genom och skriva på, vilket skedde i alla fyra fall. Det 

gavs även möjlighet att ställa frågor för informanten. Intervjuguiden följdes i 

kronologisk ordning. Följdfrågor som uppstod i stunden ställdes då informanten beskrev 

något intressant som inte fanns med i guiden eller om jag ville vara säker på att jag 
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förstod vad informanten menade. Detta beskriver Kvale & Brinkmann (2009) som ett 

”… aktivt lyssnande - intervjuarens förmåga att lyssna aktivt på vad intervjupersonen 

säger” (s. 154). Under tiden fördes anteckningar med papper och penna ifall det 

behövdes och informanterna fick även möjlighet till detta om de önskade. Varje intervju 

avslutades med frågan om informanten hade någon fråga eller något att tillägga. Efteråt 

följde ett kort småprat om hur intervjun kändes och i en del fall, om de ämnen som nyss 

diskuterats. Vid valet av dokumentationssätt valdes inspelning av ljud. Jag valde detta 

eftersom att man kan gå tillbaka till inspelningarna och lyssna flera gånger för att 

försäkra sig om att man uppfattat informanternas svar korrekt (Patel och Davidsson, 

2011). Intervjuerna spelades in med hjälp av en iPhone 4s. Videodokumentation hade 

kunnat användas, men eftersom fokus låg på vad informanterna sade och inte hur de såg 

ut när de sade det, menar jag att en videodokumentation skulle bli överflödig. Som plats 

för intervju erbjöds informanterna att vara på deras respektive arbetsplatser, i tre av fyra 

fall blev det så. Den första intervjun var en tisdagskväll med Gunilla strax efter att hon 

avslutat sin arbetsdag, och tog plats på den mindre kulturskolan i lärarrummet. Intervjun 

flöt på bra men blev avbruten mitt i då kulturskolechefen kom förbi och samtalade med 

oss en kort stund.  

En vecka senare intervjuades Lisa på hennes arbetsplats ute på en grundskola. 

Intervjun skedde i ett mötesrum under en god stämning.  

Några dagar senare intervjuades Vera på den större kulturskolan, i en lektionssal som 

för tillfället var ledig. Vi kunde prata ostört under en trevlig stämning. 

Den fjärde och sista intervjun med Klara ägde rum på Musikhögskolan i Malmö 

eftersom det passade bäst den dagen. Kontakten med informanten var god och förtrolig 

under hela intervjun. 

 

3.7.2 Bearbetning av data 
Fyra intervjuer på en längd mellan 17:35-42:56 minuter bearbetades först genom att 

transkriberas ut ordagrant så att ett detaljerat material kunde finnas att analysera. Det 

svåra med att transkribera är att göra ett muntligt språk på ett skriftligt vis. Under en 

intervju använder deltagarna tonfall, pauser, ordlös kommunikation m.m som går 

förlorad i den skrivna texten (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har även sammanställt 

och sammanfattat anteckningar från Rytmikprojektet för att få en överblick över viktiga 

erfarenheter och iakttagelser. 
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När transkriberingarna var klara kopierades svaren från informanterna in under 

respektive fråga i intervjuguiden för att förtydliga och underlätta överblicken av svaren.  

 

3.7.3 Studiens tillförlitlighet 
Första delen av studien genomfördes med en liten grupp elever och två 

instrumentalpedagoger i det som beskrivits som Rytmikprojektet. Resultaten utgår 

därför helt och hållet från just denna gruppens sammansättning. Men med hjälp av de 

två andra pedagogerna som inte arbetat med de eleverna från Rytmikprojektet kan 

liknande resultat tillföras, från andra elever i helt andra situationer. Dock har även ca 

hälften av dessa elever från den större kulturskolan samma instrument som de från den 

mindre kulturskolan. Pedagogerna på den större kulturskolan samarbetar med 

Rytmikpedagoger i RFF. Likaså är samtliga informanters svar enbart utifrån deras 

perspektiv och kan alltså bara hänföras till deras elever, nybörjare i blockflöjt samt 

nybörjare från RFF. Studien är alltså inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några 

generella slutsatser. Poängen med en kvalitativ studie av det här slaget syftar istället till 

att ge en nyanserad inblick i några instrumentalpedagogers syn på Rytmikundervisning 

som kan vara värdefull även för andra. 

När frågorna till intervjuguiden formulerades strävade jag efter att ha så många 

öppna frågor som möjligt för att ge utrymme åt informanternas åsikter och tankar kring 

huvudfrågeställningen. Därför utformades intervjuguiden med hög grad av 

standardisering och en låg grad av strukturering (Patel & Davidsson, 2011). Med en hög 

grad standardisering menas att alla frågor ställdes till alla i samma ordning, för att 

kunna jämföra informanternas svar. Med en låg grad av strukturering menas att frågorna 

utformades på ett öppet sätt, för att få så personliga svar som möjligt från 

informanterna. Dessutom försökte jag under intervjun vara öppen, flexibel och lyssnade 

aktivt på vad informanterna svarade för att kunna ställa individuellt anpassade 

följdfrågor.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som kommit fram genom kvalitativa intervjuer av 

informanterna samt från första mötet med samtliga musiklärare på den mindre 

kulturskolan. Dessa har sammanfattats under olika kategorier för att underlätta för 

läsaren. Dessutom presenteras de tankar om tidsapekten av musikundervisning som 

flera informanter självmant tog upp i relation till uppsatsens ämne och 

huvudfrågeställning. Till sist beskrivs resultat och erfarenheter från Rytmikprojektet. 

 

4.1 Undervisningens utformning 
Här presenteras hur informanternas undervisning ser ut på respektive kulturskola. Det är 

på den mindre kulturskolan som Rytmikprojektet genomförts och ligger till grund för 

intervjuerna. 

 

4.1.1 Den mindre kulturskolan 
Gunilla har bland annat gruppundervisning för nybörjare i blockflöjt, där hon ibland 

använder sig av Rytmikpedagogik för att göra undervisningen mer varierad. 

Blockflöjtsundervisningen har tidigare varit förberedande, dels för att det nu är det enda 

instrumentet man får börja spela i tvåan och dels för att den tidigare enbart bedrivits på 

skoltid. Just blockflöjt är det enda instrumentet man kan börja med i årskurs två, andra 

instrument får man vänta med tills årskurs tre. Nu erbjuder kulturskolan även 

blockflöjtsundervisning efter skoltid och kan kanske därmed nu få status som ett 

instrument som alla andra, inte enbart som förberedande för annan undervisning. 

Gunilla menar att det trots detta nog tar lång tid att tvätta bort den stämpeln. Detta 

uttrycker även Klara som svårigheten med blockflöjtsundervisningen, ”...den är inte 

riktigt förberedande, men ändå är den det, det är det enda du får börja med”, men 

eftersom hon är blockflöjtist har hon svårt att se sin undervisning som enbart 

förberedande för annan instrumental- eller sångundervisning. Vidare menar Gunilla att 

blockflöjtsgrupperna är förberedande genom att eleverna får komma på en konsert, vara 

med på en lång speldag och sitta och lyssna på de andra eleverna, alltså att komma in i 

verksamheten på kulturskolan.  

Klara beskriver sin undervisning som att hon försöker visa på vad musik är samt att hon 

vill möta sina elever och fånga de referenser de har för att sen utveckla det och lägga till 
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det som behövs. En del elever hon har nu tycker t ex det är spännande med notläsning 

och då undersökte hon först om de redan kunde något om det sen innan och började 

undervisa utifrån det.  

 

4.1.2 Den större kulturskolan 
Vera har blockflöjtsgrupper med minst åtta elever i vardera, men testar nu att ha tolv 

elever åt gången eftersom det är så många som vill spela. Hon beskriver undervisningen 

som att hon har stor frihet med att utforma den som hon vill, ger exempel på att hon 

ibland väljer att undervisa utan bok, spelar mycket efter gehör och skriver på tavlan 

istället, ” ...jag tycker det är roligt att experimentera för det hänger ju på mig”. I RFF är 

det hon som har hand om flöjtundervisningen, som just nu bedrivs på blockflöjt men är 

tänkt att bli tvärflöjt inom en snar framtid. Övrig undervisning i RFF sker tillsammans 

med två andra pedagoger, en fiolpedagog och en Rytmikpedagog. All RFF-

undervisning sker under tre dagar i veckan. Några exempel på hur undervisningen i RFF 

ser ut är att det kommer ca sextio elever på en eftermiddag från årskurs 1-3. Ibland är de 

i helklass och då har de främst haft rytmikundervisning med eleverna. Ibland delar de 

upp dem i mindre grupper så att en grupp har spelat fiol och en grupp har spelat flöjt, 

för att sen skifta runt. Skolkör och förskolerytmik finns också med på schemat. På 

frågan om undervisningen är förberedande i RFF berättade Lisa att de valt att årskurs ett 

och två både skulle prova fiol och flöjt, men ”...det är ju tanken att de ska bli 

orkestermusiker”, att undervisningens syfte inte är att förbereda eleverna för 

kulturskoleverksamhet utan att eleverna ska fortsätta spela det instrument de spelar i 

RFF. 

Lisa berättar även om sin undervisning som är på kulturskolan, där elever kommer 

till henne för enskild och gruppundervisning i fiol samt ensembleundervisning. Till 

denna undervisning har Lisa fått en ny ingång genom arbetet i RFF, hon säger att hon 

fått mycket inspiration av att samarbeta med en Rytmikpedagog och att det smittar av 

sig på den undervisning som hon har på kulturskolan.  

Både Lisa och Vera berättar att de tycker att deras arbete blir roligare av att samarbeta 

med kollegor som i RFF än att bara undervisa ensam som de annars gör i kulturskolan 

när de inte arbetar med RFF. 
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4.2 Nybörjares svårigheter 
Både teoretiska och praktiska svårigheter kommer fram i informanternas svar. 

Exempelvis menar Klara att hon upplever att nybörjare har svårt rent finmotoriskt sett 

att täcka hålen på blockflöjten. Hon har även en fiolelev som har problem med att 

uppfatta puls, men poängterar att detta gäller en av totalt tjugofem elever som hon 

undervisar och uppfattar inte det som vanligt.  

Vera berättar att hon märkt under åren att svårighet med att känna pulsen 

återkommer och menar på att det är svårt att medverka i ett musikaliskt sammanhang 

om man inte kan spela i puls. Hon menar på att när en elev spelar så kan man snabbt 

rätta till fel toner men om inte pulsen finns menar Vera att det är svårt att ens höra 

vilken låt man spelar.  

Gunilla lyfter fram svårigheten för eleven att få in en sak till i sitt schema, att komma 

ihåg att man ska öva och ha lektion samt att man ska ha med sig instrumentet och 

noterna eller boken, att komma in i verksamheten på kulturskolan. Hon upplever också 

att elever har svårt med att förstå vad en not och en notbild är, att det är för abstrakt.  

Lisa upplever att eleverna har svårt med hållningen när de börjar spela fiol, att de 

tycker det är svårt eller gör ont. Men när de väl lärt sig det kan man enligt henne spela 

väldigt mycket direkt genom att bara spela på lösa strängar. Men efter en tid stöter man 

på nya hinder när eleverna ska lära sig fler toner och när de väl lärt sig några nya toner 

så går det lätt igen. 

Från första mötet 21/8 inför Rytmikprojektet (se metodkapitlet, Val av deltagare till 

Rytmikprojektet s.12) ställdes också denna fråga. Svaren handlade om svårigheter för 

nybörjare att avläsa rytm i notbild, att förstå vad en notbild är, att förstå skillnaden på 

rytm och puls, svårt att spela tillsammans, svårt att spela med nyanserad dynamik 

(volymstyrkan på musiken) samt att eleverna var ovana vid att följa en ledare. 

 

4.3 Synen på Rytmikpedagogik  
Gunilla som har en Rytmikpedagogutbildning i bagaget berättar att hon tycker att 

pedagogiken är jättebra, att hon antagligen inte varit fortsatt verksam i skolan om hon 

inte haft den utbildningen med sig. Hon lyfter fram olika möjligheter man som 

Rytmikpedagog kan se i sin undervisning, ”... att närma sig en låt eller vad man nu ska 

lära dem för någonting, att man kan göra det på så många olika sätt”.  
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Både Klara och Lisa vill beskriva det som att man sätter, gör och visar musiken med 

kroppen. Klara fortsätter med att hon tror att alla kan ha nytta av det men av olika 

anledningar. Lisa belyser det faktum att det är användbart just när man lär sig ett 

instrument. 

Vera har svårt för att förklara eftersom hon säger sig inte veta vad Rytmik är, utan att 

när hon medvetet använt kroppen som verktyg för undervisningen väljer hon att kalla 

det rörelse. Hon är övertygad om att man behöver använda sig av kroppen men har inte 

gått någon Rytmikutbildning och vill då inte heller kalla det hon gör för ”Rytmik”, utan 

benämner det som just rörelse. Hon berättar att hon alltid varit positiv till denna 

pedagogik och menar att det ”...är viktigt att det blir varumärkt liksom, att rytmik får 

vara rytmik”, och att om det ska vara Rytmik att det är utbildade Rytmikpedagoger som 

undervisar. 

För Vera och Lisa innebär arbetet i RFF att det är första gången de samarbetar med 

en Rytmikpedagog, alltså den Rytmikpedagogen som arbetar i RFF. Varken Gunilla 

eller Klara har samarbetat tidigare med en Rytmikpedagog där undervisningen har varit 

Rytmik.  

 

4.4 Viktigt i förberedande instrumentalundervisning 
Denna fråga blev bara aktuell med Gunilla då hon var den enda som beskrev sin 

undervisning i blockflöjt som på något sätt förberedande. Klara menade på att hon inte 

ser sin undervisning som förberedande och kunde inte svara på frågan. Lisa och Vera 

som arbetar med RFF har ett uttalat syfte med undervisningen att eleverna ska fortsätta 

spela fiol respektive flöjt och kunde således inte heller svara på frågan. 

Gunilla menar på att samstämmigheten är det viktigaste, att eleverna börjar och slutar 

samtidigt, att alla spelar samma låt och kan följa den som leder. Vidare avslutade hon 

sitt svar med att hon ville att eleverna skulle ha roligt så att de ska vilja komma tillbaka 

till nästa lektion. 

 

4.5 Puls och rytm i undervisningen  
Lisa, Gunilla och Vera svarar direkt att det är jätteviktigt med pulsen eller till och med 

det viktigaste. Vera fortsätter sitt resonemang kring att det är svårt att medverka i ett 

musikaliskt sammanhang om man inte känner puls, med att hon hade en praktikant en 

gång som försökte få sin elev att spela en melodi som gick i tretakt, i puls. Eleven hade 
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fullt sjå med att hitta rätta fingrar och tangenter och lyckades inte heller spela i puls, 

alltså inte få ihop det till ett musikaliskt sammanhang. Här såg Vera nödvändigheten i 

att dela på puls och rytm från melodin och notbilden, att eleven fick träna på dessa delar 

separat och menar på att ”...vissa får inte ihop dom delarna och andra har det från 

början”. Hon tror även att det är ointressant för en nybörjare att koppla ihop pulsen med 

notbilden utan menar att notbilden istället får tjäna som en notläsningsövning.  

Lisa utgår från sin fiolundervisning när hon svarar och menar på att när eleverna lärt 

sig en ton, då ”...kommer ju rytmen och pulsen in” för att utforska vad man kan göra 

med den tonen. Hon lyfter fram periodkänslan som en effekt av att eleverna spelar till 

när hon kompar på pianot, att de spelar en takt och sen ska vara tysta en takt. Detta att 

lyssna och spela till komp arbetar även Gunilla och Klara med, fast de lyfter fram CD-

skivan som framgångsfaktor. Klara använder CD-skiva eftersom hon märkt att det 

gynnar samspelet, att eleverna märker tydligt ifall de inte spelar likadant som de andra 

och får därigenom in puls och rytm i kroppen med hjälp av gruppen. 

Gunilla menar att hon automatiskt tänker på puls och rytm i sin undervisning oavsett 

om det är i kulturskolan eller i grundskolan. När hon t ex ska lära eleverna en ny sång så 

använder hon i inledningen sig av klapp, knäpp eller stamp och kan skicka runt en 

trumma för att understödja lärandet av sången och för att känna in musiken.  

Vera berättar även att hon flera gånger tänkt att hon skulle ha extra fokus på puls och 

rytm i några bestämda veckor men att det aldrig blivit så pga att hon upplevde det som 

svårt att hålla sig till samma tema då det kanske inte passade alla, eller t ex att eleven 

glömt sin not. Då har hon fått göra något annat istället och fokuset har glömts bort.  

I samband med orkesterverksamhet på kulturskolan har Lisa samarbetat med en 

annan instrumentalpedagog och haft vad hon kallade ”dagens rytm”, där eleverna fick 

se, känna och spela en skala med rytmen, vilket fortsatte hela terminen med nya rytmer. 

Samtliga informanter säger att de brukar börja med att känna puls med sina nybörjare, 

för att sen koppla på noter på det efter en tid. Men i RFF har man testat att göra det på 

andra hållet, de började med noter och notsystem och kopplade på rytmer och pulsen 

efter några månader. 

 

4.6 Rytmikundervisningens påverkan 
Gunilla berättar att hon inte ser någon skillnad på de blockflöjtselever som hon har nu 

som även medverkat i min Rytmikstudie och menar på att det varit för få gånger för att 
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det skulle märkas. Hon menar att det tar längre tid än de åtta veckorna jag undervisat i 

innan Rytmikundervisningen påverkar till den grad att det märks på eleverna. Men 

Gunilla är övertygad om att Rytmikundervisning gör skillnad och fortsätter med att 

berätta att hon tycker att det märks att det hjälper att arbeta med Rytmik eftersom hon 

gör det i grundskolan och ibland på kulturskolan då det passar i undervisningen. Att 

bearbeta samma saker på fler och lustfyllda sätt, genom att klappa, stampa, lyssna på 

musikstycken på många olika sätt, göra olika rörelser och danser till låtarna blir lärandet 

mer långvarigt och djupare för eleverna. Gunilla instämmer när jag frågar om det är det 

hon menar, att det är lustfyllt och att man bearbetar på flera olika sätt. 

Klara kan inte heller se någon skillnad mellan de elever jag har haft gentemot de 

andra, men fortsätter med att hon är övertygad om att det är skillnad. Hon menar att det 

bara finns ett sätt att utvecklas på det man valt att lära sig och det är att ägna mycket tid 

åt det. Denna tidsaspekt återkommer jag till lite längre ner. Hon fortsätter med att lyfta 

fram de elever som hon tidigare haft som även gått t ex dans på kulturskolan. Hon 

menar att de har ett naturligare förhållningssätt till att spela, men säger samtidigt att de 

elever hon har som inte går på dans, att hon inte kan se att de hänger efter.  

Vera svarar att hon inte kan se någon skillnad men fortsätter med: ”...men jag förstår 

inte heller hur man ska kunna lära sig ett instrument om man inte använder kroppen?” 

Hon kopplar det till en kroppsuppfattning som är bra att ha som musiker och menar att 

Rytmik kan hjälpa utveckla denna förmåga. Hon ger vidare exempel på en elev som 

bara satt och pratade, såg sen att eleven satt helt spänd i hela kroppen och höll 

instrumentet fel, vilket resulterade i en tråkig lektion för eleven. Att ha Rytmik och röra 

på kroppen och därigenom få en bättre kroppsuppfattning, det menar Vera skulle kunna 

hjälpa denna elev att inte sitta helt spänd och då istället kunna delta i musicerandet. 

Lisa tänker direkt på de elever i årskurs ett i RFF som fick ha Rytmik och sång i 

förskolan ett helt läsår innan starten av RFF-undervisningen, att det är stor skillnad. Hon 

ser att de eleverna har en självklarhet till att sjunga med och att härma rörelser, att röra 

sig till musik. 

 

4.7 Tidsaspekten 
Både Gunilla, Klara och Lisa lyfter fram tidsaspekten som vinnande faktor när 

nybörjare ska lära musik. En stor fördel med att vara så ofta på grundskolan i RFF-

undervisningen tillsammans med samma elever tycker Lisa är att ”...det som tar en 
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månad att göra på kulturskolan det tar ju faktiskt bara en och en halv vecka att göra 

här”. Gunilla, med sin halva tjänst i grundskolan i den mindre kommunen, har ibland 

samma elever där som på kulturskolan, vilket hon upplever som en hjälp för nybörjare. 

Då kan hon låta kulturskoleeleverna öva på samma saker flera gånger i veckan än de 

elever som enbart tar lektioner på kulturskolan. Detta menar hon gör det lättare för 

nybörjare på blockflöjt att till slut lära t ex noter.  

Att elever i grundskolan i den mindre kommunen ibland har träffat Gunilla som 

Rytmikpedagog märker Klara också av, då hon märkt att många av hennes 

nybörjarelever vet vad t ex en not är och hur lång en helnot är (fyra fjärdedelsslag). Att 

eleverna får möta samma kunskap från flera håll under en längre tid är en av 

framgångsfaktorerna enligt Klara. Hon anser att det bara finns ett sätt att bli bra på 

något man vill lära sig, och det är att ägna mycket tid åt det. Talang är inte något hon 

tror på utan framhäver vikten av just mängden tid, hur man tar in den nya kunskapen 

samt ens fokus under tiden man ägnar sig åt, i detta fallet, musicerandet. Klara ger 

exempel från sin egen undervisning där hon både har fiolgrupper i 50 minuter per 

lektion som även spelar i orkester 50 minuter i veckan, alltså musikundervisning två 

gånger på en vecka. Även om dessa elever bara övar en eller två gånger hemma så 

utvecklas eleverna mycket på grund av att de kommer två gånger till kulturskolan á 50 

minuter vardera. Klara framhäver alltså även vikten av att regelbundet öva och/eller 

musicera. Hon jämför detta med elever som hon har som bara har enskild lektion i 20 

minuter i veckan, de behöver öva nästan varje dag hemma för att ha samma utveckling 

som de som har grupplektion och orkester varje vecka. Hon lyfter även fram en av de 

elever som jag hade i min Rytmikgrupp, som tydligen hade mycket svårt för att säga 

”tu” i flöjten och blev ibland väldigt ledsen över detta. Då valde Klara att pausa just det 

momentet med honom under en period och då upplevde hon att eleven tyckte det blev 

roligt att spela igen. Hon trodde att Rytmikundervisningen hade hjälpt eleven hålla 

intresset uppe för musiken, för då fick ”...han på dina lektioner ägna sig åt det andra och 

utveckla det och då till slut så, går det ihop”. Med ”det andra” menar hon musik, alltså 

att eleven fick ägna sig åt musik i en annan form i min Rytmikundervisning, och att hon 

trodde att just problemet med att säga ”tu” i flöjten inom en snar framtid inte skulle vara 

ett problem längre. 
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4.8 Egna erfarenheter från Rytmikstudien   
Som det beskrevs i metodkapitlet utgick jag vid planeringen av Rytmikprojektet från 

studiens syfte, huvudfrågeställningen och svaren från mötet på den mindre kulturskolan 

den 21/8. Därför blev det ett extra fokus på rytm och puls, men även andra moment 

lades in i lektionerna, som t ex olika sånger samt musikalisk och rörelsemässig 

improvisation. Detta extra fokus på rytm och puls var inget som eleverna eller deras 

föräldrar informerades om eftersom jag inte ville påverka eventuella resultat. Under 

tiden studien pågick försökte jag se om eleverna som deltog i min Rytmikundervisning 

utvecklades musikaliskt sett. Det fanns ingen möjlighet att göra en jämförelse med 

elever som inte deltog i Rytmikprojektet, så vidare kommer en mer utförlig beskrivning 

av projektet och en presentation av min syn på vad studien gav för resultat. 

När studien startade framkom det att alla eleverna kände varandra sedan tidigare 

eftersom de gick på samma skola. Detta påverkade undervisningen på det sättet att vissa 

delar av planeringen blev helt onödig, då moment förberetts som hade som syfte att 

gruppen skulle lära känna varandra. Första lektionen blev därför halvvägs något 

improviserad från min sida. Följande lektioner kunde istället direkt gå in på mer 

musikaliska moment för att se vad eleverna kunde sedan tidigare och vad de hade svårt 

eller lätt för. Den sista lektionen utformades som en sammanfattning av allt vi hade 

gjort under de åtta tillfällena som Rytmikprojektet pågick. Varje lektion hade moment 

där eleverna tränade rytm och puls och i hälften av lektionerna var det övervägande 

sådana moment. 

Studien bedrevs på sen eftermiddag, efter att eleverna hade gått i skolan en hel dag. 

Detta upplevdes som att det påverkade undervisningen eftersom eleverna var väldigt 

fnissiga och hade svårt att koncentrera sig någon längre stund. En del elever uttryckte 

att de önskade att lektionen skulle ta slut eller att de såg fram emot att studien skulle 

avslutas. Vid sista lektionen framkom det dock av några elever att de hade önskat att 

fortsätta ha Rytmikundervisning om möjligheten hade funnits. 

Samma moment återkom under flera lektioner för att se om eleverna utvecklades 

musikaliskt sett under tiden som Rytmikprojektet pågick. Det jag upplevde som resultat 

var att eleverna i slutet av studien hade en snabbare uppfattning av rytmer då de 

härmade rytmer som jag spelade på en trumma. Jag vill även lyfta fram den kunskap 

som eleverna hade med sig sen tidigare, att de inte var ”musikaliska nybörjare” 

(Folkestad, 1997). Detta upplevdes väldigt tydligt då eleverna redan i ett tidigt stadium 
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av Rytmikprojektet klarade av grundläggande musikaliska moment, t ex att gå, klappa 

och spela pulsen och härma enkla rytmer.  
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5. Resultatdiskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring resultaten genom att återknyta till detta 

examensarbetes syfte och frågeställningar samt genom att föra in resonemang från den 

litteratur som presenterats i teorikapitlet. Denna litteratur ger olika tyngd åt det som 

diskuteras beroende på om det är en bok, avhandling eller en artikel, men kan ändå 

hjälpa till att belysa resultaten från olika perspektiv och flera källor. Med egna tankar 

lyfter jag även fram reflektioner och funderingar kring resultaten av Rytmikprojektet. 

Slutligen presenteras frågor som dykt upp under arbetets gång som skulle vara 

intressanta att studera i andra, framtida undersökningar. Det blir en del upprepningar 

men trots det är diskussionen upplagd med samma rubriker som i resultatkapitlet för att 

förenkla och förtydliga för läsaren vad det är som diskuteras. 

 

5.1 Undervisningens utformning 
Undervisningen för nybörjarna på de respektive kulturskolorna ser olika ut eftersom det 

är olika former av nybörjarundervisning som de olika kulturskolorna erbjuder. Syftet 

var alltså inte att kartlägga hur nybörjarundervisning såg ut generellt på de två 

kulturskolorna. Önskan var istället att undersöka hur det kunde se ut och få en inblick i 

informanternas syn på värdet av den Rytmikundervisning som bedrivs. Att det är 

skillnad har viss betydelse för detta examensarbete eftersom möjligheten för 

informanterna att svara på huvudfrågeställningen varierade beroende på hur mycket 

Rytmik deras respektive elever hade erfarit.  

En sak som är intressant är att de pedagogerna som arbetar i RFF upplever att deras 

arbete på den större kulturskolan blivit roligare just eftersom de undervisar tillsammans 

med en eller flera kollegor. Detta var inget de blev tillfrågade om utan de berättade det 

spontant. Att det skedde spontant menar jag ger en större betydelse till deras uttalande. 

Eftersom samma frågor ställdes till alla informanter fick således de två pedagogerna på 

den mindre kulturskolan inte någon fråga om hur de upplever sitt arbete, det hade dock 

varit intressant att veta. 

Intressant är också blockflöjtens stämpel som förberedande instrument utan egentlig 

”status”, sedd av många som just ett nybörjarinstrument och inte som ett instrument 

likvärdigt andra instrument. Den mindre kulturskolan har alltid haft 

blockflöjtsundervisning som förberedande men möjligheten att fortsätta att spela 
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blockflöjt har funnits. När nu sådan undervisning erbjuds även efter skoltid har 

kulturskolan tagit ett steg mot att försöka tvätta bort den ”nybörjar”-stämpeln som 

blockflöjt har. Men likt Gunilla tror jag att det tar lång tid innan den stämpeln är borta. 

 

5.2 Nybörjares svårigheter 
Flera av informanterna menade att nybörjare har svårt med pulsuppfattning, finmotorik, 

dynamik, att få rutin på verksamheten, att förstå en notbild, att förstå skillnad mellan 

rytm och puls, svårigheter med att spela tillsammans och att följa en ledare. Både 

Jaques-Dalcroze (1997), von Bülow (1972) och Vernersson (2003, 2013) framhäver just 

Rytmikundervisning för att bearbeta t ex ovanstående svårigheter. ”...syftet är att 

rörelserna ska fungera som verktyg vid lärande och vid uppfattningen av musik” 

(Vernersson, 2013, s.32). Jaques-Dalcroze ville ”... få eleven att i slutet av studierna 

säga: jag upplever och inte: jag vet” (1997, s.97), och menade på att man behöver 

förflytta fokus från abstrakt teori till konkret upplevelse för att nå full förståelse för 

musik. Han menade att för att förstå t ex skillnad mellan rytm och puls, behöver man 

uppleva skillnaden mellan rytm och puls och inte bara veta vad det är för skillnad. En 

pedagog i Levins (2011) uppsats lyfter också fram möjligheten med 

Rytmikpedagogiken att ge eleverna musikaliska upplevelser så tidigt som möjligt för att 

inte fastna i teori och teknik. von Bülow (1972) lyfter fram den spontana, organiska 

rörelsen i samverkan och dialog med andra genom föra-följaprincipen, samt 

medvetandegörandet av begreppen rum, tid, kraft och form för att kunna konkretisera t 

ex musikaliska svårigheter som jag beskrivit ovan. För att välja något ur svaren ovan 

från informanterna är svårigheter med att spela tillsammans och att följa en ledare två 

exempel som kan tränas genom föra-följaprincipen, eftersom man är i dialog med någon 

annan. Vidare beskriver Vernersson (2013) i sin och Österling-Brunströms modell över 

hur Rytmikpedagogik ser ut idag, att man som elev i Rytmikundervisning ständigt 

växlar mellan att varsebli genom sina sinnen, att hantera information och kunskap, olika 

känslotillstånd och noggrann eftertanke. Att informanterna nämner svårigheter att 

uppleva puls skulle kunna vara ett argument för införandet av Rytmikundervisning 

eftersom både Holmberg (2003) och Levin (2011) pekar på att pedagogerna i deras 

undersökningar menar att deras elever fått bättre puls- och rytmuppfattning efter de 

erfarit Rytmikundervisning.  
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5.3 Synen på Rytmikpedagogik 
Tre av fyra intervjuade informanter, Gunilla, Lisa och Klara, menar att de kan beskriva 

vad Rytmikpedagogik är, medan Vera uttryckligen menar att hon inte kan svara på det. 

Hon är övertygad om att man behöver använda sig av kroppen i musikundervisning och 

gör det ofta, men har inte själv gått någon utbildning i Rytmikpedagogik och vill 

därmed inte kalla det hon gör för Rytmik. Hon menar att det är viktigt att Rytmik blir 

”varumärkt”, att om det ska kallas Rytmik så måste det vara utbildade Rytmikpedagoger 

som undervisar. Detta är något som jag kommit i kontakt med under min tid på 

utbildningen, där man suckat över pedagoger som kallat sin undervisning för Rytmik 

men där pedagogen kanske inte ens gått någon kort fortbildningskurs i Rytmik. Jag ser 

gärna att man arbetar med inspiration från Rytmikpedagogik, men att det är skillnad på 

att låna enskilda övningar eller att låta pedagogiken genomsyra hela undervisningen. 

Man kan kalla det just inspiration eller som Vera valt att beskriva det, att hon arbetar 

med rörelse i sin musikundervisning. En parallell till mig själv här är att jag inte säger 

att jag är dramapedagog bara för att jag använder mig av dramaövningar ibland när jag 

undervisar.  

Klara menar att Rytmikundervisning hjälper och främjar elevers musikaliska 

utveckling och deras kunskaper om musik, men att det gör det av olika anledningar och 

på olika sätt. Det stämmer med Rytmikpedagogikens grundtankar. von Bülow (1972) 

menar på att det främjar den musikaliska utvecklingen på olika sätt genom att man som 

Rytmikpedagog kan belysa, bearbeta och konkretisera musikundervisningen på många 

olika sätt, vilket även Gunilla beskriver som en del av Rytmikpedagogiken. Detta kan 

man även läsa om i Samuelssons (2013) uppsats där pedagogerna som intervjuats menar 

på att den musikaliska kunskapen ”rotar” sig bättre hos eleverna genom 

Rytmikpedagogik eftersom musiken presenteras på mer än ett sätt ur olika perspektiv 

med hjälp av alla sinnen. Detta lyfter även Vernersson och Österling-Brunström fram 

när de tillsammans i Vernerssons bok Ett o-herrans liv i Rytmikens tjänst: att utveckla 

och forma en musikpedagogik (2013) beskriver Rytmikundervisning som en ständig 

växelverkan mellan att varsebli genom sina sinnen, att hantera information och kunskap, 

olika känslotillstånd och noggrann eftertanke. 
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5.4 Puls och rytm i undervisningen 
Tre av informanterna i detta examensarbete, Lisa, Gunilla och Vera, svarar uttryckligen 

att pulsen i musiken är mycket viktig, där Vera menar på att det är svårt för någon att 

delta i ett musikaliskt sammanhang om man inte har någon pulsuppfattning alls. Vidare 

säger hon att hon uppfattar det som ointressant för en nybörjare att koppla ihop pulsen 

med en notbild. Vera separerar gärna puls och rytm från melodin och notbilden för att 

träna på respektive musikaliska parametrar var för sig för att sen para ihop dem igen vid 

ett tillfälle som passar bättre. Detta menar jag är precis vad en Rytmikpedagog skulle 

göra med tanke på vad jag skrivit om olika anledningar och olika sätt i avsnittet om 

synen på Rytmikpedagogik ovan. Att arbeta med puls och rytm i sin undervisning var 

för informanterna vanligtvis steg ett i undervisningen av nybörjare, för att efter en tid 

sen koppla på noter på det, men ingen ville säga att de hade något extra fokus på puls 

och rytm utan alla såg det mer som en naturlig del av musiken som hela tiden fanns 

med. Klara lyfter fram det positiva med att lyssna och att spela till CD-skiva i 

undervisningen eftersom hon märkt att det gynnar samspelet, att eleverna märker tydligt 

ifall de inte spelar likadant som de andra och får därigenom in puls och rytm i kroppen 

med hjälp av gruppen. Att ha en gemensam referenspunkt, en gemensam puls är något 

som är grundläggande för att kunna musicera och samspela ihop. Hugardt (2001) 

förklarar just puls som en företeelse där man synkroniserar ihop olika ljud tillsammans 

så att det uppfattas som att man spelar tillsammans. I hans studie av barn i 8-årsåldern 

fann han att barnen har individuella tempon (används i samma betydelse som puls, se 

förklaring i Teoretisk bakgrund, s. 10) som de naturligt väljer och att dessa tempon 

skiljer stort mellan barnen. Därför menar jag att det är av stor vikt att man fokuserar på 

just pulsuppfattning för att få eleverna att spela tillsammans. 

 

5.5 Rytmikundervisningens påverkan 
Informanterna i detta examensarbete kunde inte se några tydliga effekter av 

Rytmikprojektet, men lyfter ändå fram positiva aspekter av Rytmikundervisning för 

nybörjarelever. Gunilla menar på att det är att eleverna får bearbeta musiken på mer än 

ett sätt som gör att Rytmikundervisning påverkar elevernas utveckling. Klara lyfter fram 

tidsaspekten som en gynnsam faktor för elevernas utveckling, att de får ägna mycket tid 

till musik genom att ha både instrumental- och Rytmikundervisning. Vera undrar hur 

man ens skulle kunna lära sig ett instrument utan att använda kroppen och syftar på att 
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man som elev i Rytmikundervisning får använda sig av kroppen för att lära musik. Att 

det finns positiva aspekter stämmer väl med tidigare forskning. Holmberg (2003), Levin 

(2011) och Samuelsson (2013) har lärare i sina undersökningar som menar att deras 

elever blivit bättre på puls- och rytmuppfattning. Holmberg skriver vidare att eleverna 

uppfattade sig som bättre på att spela på sitt instrument, att de lärt sig hålla takten och 

att de hade lärt sig många saker som de inte annars hade lärt sig på en vanlig 

instrumentlektion. En av Levins intervjuade pedagoger menade även på att han märkt 

att eleverna var friare i sinnet vilket enligt honom gav goda förutsättningar för att 

eleverna blev bättre på sitt instrument samt att avhoppsfrekvensen var lägre.  

I Rytmikprojektet var det väldigt tydligt att eleverna redan hade med sig viss 

kunskap om musik när de började i projektet. Jag menar likt Folkestad (1997) att vi 

aldrig möter musikaliska nybörjare på musik- och kulturskolan, utan att vi möter elever 

som har erfarit musik mer eller mindre under hela sin uppväxt genom familjens 

musikvanor, musikstunder på förskolor, musikundervisning i grundskolan samt andra 

situationer där man vardagligt utsätts för musik. 

 

5.6 Tidsaspekten 
Flera av informanterna återkommer till musikundervisningens tidsaspekt. Lisa menar på 

att det är en stor fördel med RFF att de träffar sina elever tre gånger i veckan, ”...det 
som tar en månad att göra på kulturskolan det tar ju faktiskt bara en och en halv vecka 
att göra här”. Gunilla som även arbetar i grundskolan, träffar ibland samma elever i 
grundskolan som på kulturskolan. Hon menar på att hon ser skillnad på de elever som 
både deltar i hennes musikundervisning i grundskolan och den undervisning hon har i 
kulturskolan, att deras utveckling går lättare just för att de fått öva på samma sak fler 
gånger än de elever som hon endast träffar i kulturskolan. Klara är övertygad om att det 
enda sättet att bli bra på något som man vill lära sig är att ägna mycket tid åt det. Hon 
tror inte på talang utan framhäver vikten av just mängden tid, hur man tar in den nya 
kunskapen under tiden samt ens fokus under tiden man ägnar sig åt, i detta fall, 
musicerandet. Hon lyfte även ett exempel från sin egen undervisning, där en av hennes 
blockflöjtselever haft svårt för att säga ”tu” i blockflöjten. Eleven har tyckt det har varit 
jobbigt men Klara trodde att min Rytmikundervisning hade hjälpt eleven hålla intresset 
uppe för musiken eftersom ”...han på dina lektioner ägnar sig åt det andra och utvecklar 
det och då till slut så, går det ihop”. Med ”det andra” menar hon alltså att han fått ägna 
sig åt musik i en annan form i min Rytmikundervisning. Det var intressant att tre av fyra 

informanter självmant tog upp detta med tidsaspekten av lärande, det är tydligt att jag 
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borde ha funderat mer kring tidsaspekten i utformandet av min Rytmikstudie. Detta 

menar t ex Gunilla när hon säger att åtta veckor är alldeles för lite tid för en sådan här 

studie. Man kan jämföra med Holmbergs (2003) avhandling där hon hade 

försöksverksamhet med instrumentalundervisning med Rytmik som metod, som pågick 

i två terminer. I den avhandlingen kom det fram konkreta resultat där både elever och 

deras lärare uppfattade att eleverna hade utvecklats genom försöksverksamheten. 

Mängden tid går därmed ej att underskatta och bör vara en viktig faktor när man 

utformar en sådan här studie. Både mängden tid som i hur länge försöksverksamheten 

pågår, men även att eleverna både får ha ordinarie undervisning och dessutom 

Rytmikundervisning. Dessa elever får musicera dubbelt så mycket som de elever som 

inte deltar i försöksverksamheten, vilket är gynnsamt för elevernas utveckling. 

 

5.7 Egna erfarenheter från Rytmikprojektet 
Något förvånande upplevdes det som svårt att planera en Rytmikundervisning med extra 

fokus på rytm och puls, när jag annars har lika mycket fokus på rytm som ton. Som 

Rytmikpedagog vill man ha med olika moment som får eleverna att uppleva musiken 

genom olika sinnen och känslotillstånd och samtidigt få möjlighet att reflektera över ny 

kunskap och hur de kan använda den. Vidare vill man även att undervisningen ska 

kännas rolig och givande att vara med om och att den ska motivera eleven att vilja 

komma tillbaka och lära sig mer. Att få ihop allt det upplevdes som väldigt svårt och i 

efterhand funderar jag över om jag kanske borde begränsat mig till att enbart ha 

moment som behandlade rytm och puls. Möjligtvis är det så att jag inte hann utveckla 

fokuset på rytm och puls fullt ut för att det skulle påverka undervisningen, vilket då 

påverkar resultatet.  

Att Rytmikprojektet med barnen pågick på sen eftermiddag var inget som kunde ha 

ändrats på, det var tvunget att ske efter skoltid och det var denna möjlighet vi fick från 

kulturskolan. Jag upplevde att eleverna var fnissiga och hade svårt att koncentrera sig en 

längre stund, vilket jag menar på berodde på att det var sent på eftermiddagen. Eleverna 

hade många förslag som de direkt och hela tiden ville dela med sig av. Detta upplevde 

jag som väldigt positivt och försökte ta till vara på, med förhoppningen om att eleverna 

skulle bli mer motiverade och känna sig delaktiga. Trots det var det en del elever som 

flera gånger undrade när lektionen slutade eller berättade att de såg fram emot att 
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perioden med Rytmikundervisningen skulle ta slut. En misstanke är att det främst var 

deras föräldrar som nappat på erbjudandet om gratis Rytmikundervisning.  

Såhär i efterhand är det med viss modstulenhet som jag förstår och inser att tiden var 

alldeles för knapp för att detta projekt skulle kunna ge det resultat jag hoppats på. Jag 

instämmer helt i mina informanters åsikter (Rytmikundervisningens påverkan, s. 27 och 

Tidsaspekten, s. 28) i att Rytmikprojektet pågick för kort tid för att man skulle kunna 

peka på en konkret utveckling hos eleverna. Om en liknande studie ska genomföras är 

mitt råd att ha studien under en längre tid, minst en men hellre två terminer. Då skulle 

man verkligen kunna undersöka hur Rytmikundervisning påverkar undervisningen för 

nybörjarelever i kulturskolans musikundervisning. 

 

 

5.8 Svårigheter med att konkretisera resultat  
Att bara en av informanterna, Lisa, svarar på att hon ser skillnad mellan elever som 

haft Rytmikundervisning gentemot elever som inte haft sådan, blir problematiskt för 

mitt examensarbete. Att sedan alla pratar om att de är övertygade om att 

Rytmikundervisning gör skillnad leder till att det blir ännu mer problematiskt. Alla 

menar på att det blir skillnad men få kan ge konkreta exempel på hur 

Rytmikundervisning gjort skillnad för deras elever. Detta kan tolkas som att samtliga 

informanter är välvilligt inställda till Rytmikpedagogik och kanske gärna vill svara att 

de ser skillnad. Varifrån kommer denna välvillighet? Hur kan informanterna vara 

övertygade om att det blir skillnad om de inte har upplevt det med sina elever? Om 

undervisningen inte kan ge märkbara resultat, är det en ”bra” undervisning då? Varför 

ska jag undervisa på detta sätt om det inte lär barnen något om musik? Det är även 

anmärkningsvärt att det i den forskning jag läst framkommit just resultat angående puls- 

och rytmuppfattning. Jag har svårt att tro att Rytmikpedagogikens huvudsakliga 

påverkan på nybörjares undervisning är att de utvecklar en bättre puls- och 

rytmuppfattning eftersom Rytmikpedagogik har lika mycket fokus på rytm som ton. Det 

är uppfriskande att fundera över dessa frågeställningar eftersom det ställer mina åsikter 

och övertygelser på prov. När jag själv varit elev i Rytmikundervisning har jag känt att 

Rytmikpedagogiken underlättat lärandet i musik och när jag haft praktik har 

undervisningen upplevts som givande för eleverna. I andra undersökningar 

framkommer fler och konkreta resultat av Rytmikundervisning och det är i ljuset av 
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dessa undersökningar jag analyserat och dragit slutsatser från kvalitativa intervjuer och 

erfarenheter från Rytmikprojektet.  

 

 

5.9 Pedagogiska lärdomar jag tar med mig 
Utifrån svaren från intervjun 21/8 tillsammans med syftet och huvudfrågeställningen 

planerades undervisningen i Rytmikprojektet. När jag sen träffade eleverna upptäckte 

jag att de inte var ”musikaliska nybörjare” (Folkestad, 1997) vilket gjorde att jag fick 

tänka om. Detta synsätt tilltalar mig mycket och blir definitivt något jag bär med mig 

eftersom det blev så konkret vid första mötet med eleverna i Rytmikprojektet. Jag 

tänker mig att jag vid första mötet med nya elever kommer att ha en helt annan 

planering, som skulle handla mer om att undersöka vad eleverna har för erfarenheter av 

musik och sen utgå från det. Jag kommer även att fundera mycket över tidsaspekten 

inför framtida undervisningstillfällen, och försöka få in lagom mängd moment i 

förhållande till hur lång period undervisningen kommer att pågå.  

 

 

5.10 Slutsats  
Syftet med examensarbetet var att klargöra instrumentalpedagogers syn på 

Rytmikpedagogikens möjligheter. Examensarbetets huvudfrågeställning är: 

 

Hur kan Rytmikundervisning påverka den musikaliska utvecklingen hos nybörjarelever i 
instrumentalundervisning på kultur- och musikskolor? 
 

När resultaten sammanförs med den teoretiska bakgrunden i detta examensarbete 

framkommer det uttryckliga svar om att elever utvecklar en bättre puls- och 

rytmuppfattning. Andra svar tyder på att eleverna blir bättre på att uppleva helheten i 

låtar, får en feeling för musiken samt att de tillägnar sig musikens grunder genom 

kroppen. Instrumentalpedagogerna som har intervjuats anser att nybörjare vanligtvis har 

finmotoriska svårigheter, har svårt för att avläsa rytm i notbild, att förstå vad en notbild 

är, att förstå skillnaden på rytm och puls, svårt att spela tillsammans, svårt att spela med 

nyanserad dynamik samt att eleverna var ovana vid att följa en ledare. Pedagogerna 

arbetar sällan med extra fokus på puls och rytm utan de flesta menar på att det är en 
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naturlig del av undervisningen. Rent allmänt menar pedagogerna att Rytmikpedagogik 

handlar om att sätta, göra och visa musiken med kroppen. De kan inte se några tydliga 

effekter av Rytmikprojektet, men lyfter ändå fram positiva aspekter av 

Rytmikundervisning för nybörjarelever. Att det finns positiva aspekter stämmer väl in 

med den tidigare forskningen som jag presenterat i detta examensarbetets teorikapitel.  

 

5.11 Vidare forskning 
5.11.1 Rytmik = Rytm? 
En vanlig missuppfattning när jag berättar att jag studerar Rytmikpedagogik är att det 

bara handlar om rytmer, alltså rytmik med litet r. Att jag sen är trummis har gjort att 

många uttryckt att det verkar vara en perfekt utbildning för mig. Vidare får jag förklara 

vad det innebär och då förstår folk lite bättre vad det handlar om. När jag undervisats i 

Rytmikpedagogik och deltagit som elev i Rytmikundervisning på min utbildning är det 

aldrig någon som menat på att det ska vara mer fokus på rytm, utan jag upplever det 

som att rytm och ton haft lika mycket fokus. Trots det kan jag läsa på flera ställen att 

eleverna får bra puls- och rytmuppfattning av Rytmik. Är melodisk och harmonisk 

utveckling kanske svårare att se och mäta? Eller är det faktiskt så att 

Rytmikpedagogiken mer främjar puls- och rytmuppfattningen trots att det är uttalat att 

det är lika fokus på rytm än ton? Frågor som inte kan besvaras med hjälp av detta 

examensarbete, men som borde undersökas i framtiden.  

 

5.11.2 Integrerad eller förberedande Rytmikundervisning? 
En fråga som jag funderat mycket över under arbetets gång med denna uppsats är just 

Rytmikens roll på musik- och kulturskolor. Den har sett olika ut under årens lopp och 

har ingen exakt utformning utan har utformats på olika sätt för att passa olika projekt 

och verksamheter. Holmbergs (2003) avhandling har som syfte att undersöka hur man 

kan använda Rytmik i instrumentalundervisning som en resurs. För att återkoppla till 

inledningen är ingången i detta examensarbete lite annorlunda. Jag skulle gärna se 

Rytmik som ett eget ämne på en kulturskola, men som samverkade med all 

musikundervisning på det sätt som Holmberg skriver om. Ett exempel på det skulle 

kunna vara en parallell Rytmikundervisning som ständigt återkopplade till elevernas 

sång- eller instrumentalundervisning. Samuelsson (2013) har en tredje ingång med 
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Rytmikundervisning i sin uppsats där han skriver om hur möjligheten ser ut för 

instrumentalpedagoger att integrera Rytmikpedagogik på sina enskilda 

instrumentallektioner. Där uttrycker en av pedagogerna att det vore bättre med 

Rytmikundervisning som en introduktion till instrumentalundervisning. Detta är något 

som en student i artikeln RYTMiK – en väg in i musiken (Josephsson, 2007) också 

uttrycker, att det vore bättre att elever t ex lärde sig noter innan de börjar ha 

instrumentalundervisning. Likaså menade Jaques-Dalcroze (1997) att elever inte borde 

börja spela instrument förrän de hade tränat upp rytm- och gehörsförmågan och 

Vernersson (2013) stämmer in i liknande ordalag när hon beskriver Rytmikpedagogens 

uppgift som att ”värma upp spelplatsen”. Jag ser både för- och nackdelar med både 

förberedande Rytmikundervisning och integrerad sådan, visionen som beskrevs i 

inledningen och precis här ovan handlar om att ha parallell Rytmikundervisning genom 

hela kulturskolan. En väldigt flexibel sådan som både kan fungera som en förberedande, 

integrerad och parallell undervisning, på olika sätt längs med vägen på elevernas tid på 

kultur- och musikskolor. En annan intressant aspekt av förberedande undervisning är 

den roll som blockflöjten fått under årens lopp, att den blivit mer av ett förberedande 

instrument och tappat sin status som ett eget instrument. Om man nu skulle börja ha 

Rytmikundervisning som uttalat ”förberedande undervisning”, skulle det få samma 

stämpel som blockflöjten? Jag tror det är viktigt att i så fall tänka sig för så att 

Rytmikundervisning för nybörjare inte får samma låga status som blockflöjten. 

Jag tycker att det hade varit mycket intressant att undersöka detta i framtiden, att 

kartlägga Rytmikens roll på musik- och kulturskolor och sen vidare jämföra olika 

resultat som den rollen inneburit för respektive verksamhet.  
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Bilaga 1 
Frivilligt deltagande i undersökning som underlag för C-uppsats. 

Denna undersökning syftar till att undersöka Rytmikundervisning för nybörjare på ett 

instrument. Jag uppskattar att ni anmält ert intresse att delta i denna undersökning som 

underlag för min C-uppsats och ser fram emot att intervjua er allihop. Deltagandet är 

som sagt högst frivilligt och ni har all rätt att dra er ur när som helst. Dock ber jag er 

ödmjukast att ni om möjligt stannar kvar för att försäkra mig om ett underlag till min C-

uppsats. Jag kommer att behandla er anonymt i min uppsats, d v s inte att använda mig 

av era namn, utan använda fingerade namn. Angående konfidentialitet, uppgifter som 

berör er kommer att stanna enbart hos mig. Vill ni veta exakt vad som rör just er är ni 

välkomna att kontakta mig.  

C-uppsatsen kommer att bli publicerad på internet i enlighet med Musikhögskolan i 

Malmös riktlinjer. För den som är intresserad kan man kontakta mig för länk till 

uppsatsen eller kan fås av mig direkt om någon skulle önska. Detta kan tidigast ske i 

januari 2014. 

Jag, Emeli Ek, försäkrar på heder och samvete att jag inte kommer att benämna någon 

vid namn. 

 

 

 _______________________________________________________ 

 Emeli Ek, Malmö   Datum 

 

Genom att skriva på detta papper godkänner ni att ni är med i denna undersökning samt 

att ni är införstådda med vad som gäller angående anonymitet och konfidentialitet. 

 

 

 ____________________________________________________ 

 Underskrift    Ort och datum 

 

 ____________________________________________ 

 Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
 

Lektionsplanering 

 

Lektion nr 2 10/9 2013 

 

1 Hej allihopa! Sång 

2 Vad heter du? Sång 

3 Namnramsa, säga sitt namn tillsammans med en rörelse 

4 Åka ut i rymden! a) Raketen x 3, vid signal kommer alla tillbaka till ringen 

          b) Månlandning, kroppsuppvärmning 

5 Byta plats genom ögonkontakt 

6 Puls-trumma. a) Klappa med i puls, stopp!  

    b) Klappa 4/2/1 slag byt håll vid signal 

7 Åka vidare ut i rymden! Landar på solen. 

8 Solsystemskalas. Sång 

9 Åka vidare ut i rymden! a) Landar på månen. Namnramsa långsamt. 

                     b) Landar på jorden igen. Namnramsa snabbt. 

10 Hej allihopa! Sång 
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Bilaga 3 
Frivilligt deltagande i Rytmikundervisning Skurups Kulturskola 3/9 till 22/10. 

 

Denna undersökning syftar till att undersöka Rytmikundervisning för nybörjare på ett 

instrument. Jag uppskattar att ni anmält ert barn och ser fram emot att ha Rytmik 

tillsammans med allihop. Deltagandet är som sagt högst frivilligt och ni har all rätt att 

dra er ur när som helst. Dock ber jag ödmjukast att ni stannar kvar så långt det är 

möjligt för att försäkra mig om ett underlag till min C-uppsats. Jag kommer troligtvis 

kontakta några av er föräldrar för att be om tillåtelse att intervjua ert barn i anslutning 

till då Rytmikundervisningen avslutats. Jag kommer att behandla barnen anonymt i min 

uppsats, d v s inte att använda mig av barnens namn, utan använda fingerade namn. 

Angående konfidentialitet, uppgifter som berör era barn kommer att stanna enbart hos 

mig. Vill ni veta exakt vad som rör just ert barn är ni välkomna att kontakta mig.  

C-uppsatsen kommer att bli publicerad på internet i enlighet med Musikhögskolan i 

Malmös riktlinjer. För den som är intresserad kan man kontakta mig för länk till 

uppsatsen eller kan fås av mig direkt om någon skulle önska. Detta kan tidigast ske i 

januari 2014. 

Jag, Emeli Ek, försäkrar på heder och samvete att jag inte kommer att benämna någon 

vid namn. 

 

 ________________________________ 

 

 Emeli Ek, Malmö 2013-09-01 

 

Genom att skriva på detta papper godkänner ni att ert barn är med i denna undersökning 

samt att ni är införstådda med vad som gäller angående anonymitet och konfidentialitet. 

 

 ___________________________________ 

 Underskrift, ort och datum 

 

 ___________________________________ 

 Namnförtydligande 
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Bilaga 4 
 

 Intervjuguide 

 

Vad har du för musikalisk bakgrund? 

• Utbildning 

• Erfarenhet, konstnärligt och yrkesmässigt. 

• Beskriv din nuvarande anställning 

 

Hur ser din undervisning ut? 

• Är den förberedande eller är den med fokus på instrumentet som om eleven ska 

fortsätta med det? 

 

Vad upplever du som vanligast är svårt för nybörjare? 

 

Hur ser du på rytmikpedagogik? 

 

Vad är viktigt att fokusera på i förberedande sång- och instrumentalundervisning? 

• Viktigast? 

• Minst viktigt? 

 

Hur ser du på puls och rytm? 

 

Har du själv arbetat med särskilt fokus på puls och rytm? 

• Om ja, på vilket sätt? 

• Om nej,varför inte? 

 

 Har du samarbetat kring puls och rytm med en lärare som inte är rytmikpedagog? 

• Om ja, på vilket sätt? 

• Om nej,varför inte? 

 

Har du erfarenhet av att samarbeta med en rytmikpedagog? 

• Beskriv samarbetet 
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• Har detta samarbete fokuserat särskilt på puls och rytm? På vilket sätt i så fall? 

 

Upplever du någon skillnad mellan de elever som haft rytmik och de som inte haft 

rytmik? 

• Om ja, på vilket sätt? Varför tror du det är så? 

• Om nej, varför tror du det är så? 

 

Har du några frågor eller vill du tillägga något? 

 

 

 

 


