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Sammanfattning 

Titel: Utforskandets natur i rytmikpedagogik – en kvalitativ studie om rytmikpedagogers 

förhållningssätt till utforskande i sin rytmikundervisning med äldre tonåringar och yngre 

vuxna 

Författare: Jonna Glennåker 

 

Studien syftar till att undersöka hur rytmikpedagoger beskriver och förhåller sig till 

utforskande i sin undervisning och hur utforskande tas i uttryck i deras rytmikundervisning. 

Studien syftar också till att undersöka hur rytmikpedagogerna relaterar lärande till 

utforskande och vilka faktorer som kan påverkar detta. För studien genomfördes fem 

semistrukturerade intervjuer med rytmikpedagoger, vilka undervisar i rytmik med äldre 

tonåringar och yngre vuxna.  

 Resultatet visar en generell samstämmighet i informanternas beskrivning av och 

förhållande till utforskande. Utforskande, i denna kontext, handlar om att vara nyfiken på 

det obekanta och viljan att upptäcka “vad som händer om… “genom att undersöka. 

Samtliga informanter menar att rytmikundervisning bygger på ett utforskande arbetssätt. 

Det är ett förhållningssätt till lärande – man lär genom att utforska, men med det sagt är 

även utforskande i rytmik ett lärande i sig. Utforskande i rytmikundervisningen grundar sig 

i att uppleva och bearbeta olika aspekter i lärandeprocessen på olika sätt, liksom att skapa 

förståelse för sambandet, där kroppen och rörelsen är det centrala utforskande medlet.  

 Slutligen visar resultatet att den främsta påverkansfaktorn för elevens utforskande och 

lärande, är en trygg och tillåtande miljö. Denna miljö skapas ur god gruppdynamik och 

lärarens medvetenhet om hur strukturer och normer skapas och påverkar elevernas vilja och 

möjlighet att utforska i klassrummet, liksom hur de skapas och upprätthålls i klassrummet. 

Av resultatet dras slutsatsen att rytmikpedagogik genomsyras av utforskande.  

 

 

Nyckelord: Lära musik genom kroppen, musikpedagogik, musikundervisning, 

påverkansfaktorer i undervisning, rytmikpedagogik, rytmikmetoden, utforska, utforskande i 

rytmik, undersöka  



 

Abstract 

Title: The exploring nature in eurythmics – a qualitative study on eurythmic teachers’ 

approach to exploration in their eurythmic teaching with adolescents and young adults 

Author: Jonna Glennåker  

 

This study aims to examine how teachers of eurythmics describe and relate to the concept 

of exploration in their teaching, as well as examine how this exploration takes place in their 

teaching. The study also examines how teachers relate learning to exploration and what 

factors may have an impact on this. For the study, five semi-structured interviews were 

done with eurythmic teachers, who teach adolescents and young adults in eurythmics.  

 The results show a general correlation between the informants’ descriptions of, and 

relation to, exploration. Exploration, in this context, means being curious about the 

unknown and the willingness to discover “what will happen if… “ through 

experimentation. All of the informants describe eurythmic teaching as a learning method 

based on exploring. It’s an approach to learning – learning through exploring. With that 

said, in eurythmics, the act of exploring is regarded as learning. Exploration in eurythmic 

teaching is about being able to experience the different aspects of the learning process in a 

variety of ways, as well as creating an understanding for how everything is related, where 

the body and the body movement is the central medium of exploration. 

 Furthermore, the results show that the main factor which impacts a student’s ability to 

explore and learn, is a safe and accepting learning environment. This is made possible 

through healthy group dynamics and the teacher’s awareness of the impact that structures 

and norms have on a student’s freedom to explore in the classroom, as well as how the 

structures are created and maintained in the classroom. The conclusion of the results is that 

eurythmic teaching is permeated by exploration. 
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1. Inledning  

Att utforska är en naturlig del i vår utveckling. Vi börjar redan som små. Vi undersöker 

ljuden och försöker imitera orden från föräldern. Vi utforskar vår spegelbild och får nys på 

att det lilla barnet i spegeln verkar göra exakt samma rörelse som jag. Skolutvecklaren och 

rytmikläraren Ulla Wiklund (2001) beskriver det lilla barnets utforskande i rytmiksalen: 

 

Det lilla barnet rör sig nära och sedan allt längre ifrån sitt trygga centrum. 

Ger sig iväg, återvänder, prövar avstånd och närhet. Därför sitter jag i 

mitten av rummet med trumman, inte som i en cirkel. Då behöver vi inte 

heller vara så bundna av att sitta i en fin ring. Tiden är inte mogen för den 

styrningen än. Barnet behöver lära sig rummet och ytan först. Hur fungerar 

min lilla kropp tillsammans med de andra i lekrummet? Hur fort kan man 

springa innan väggen sätter stopp? Hur långt kan man smyga innan vi 

kommer fram till hörnan? (s.29) 

 

Citatet beskriver det lilla barnets utforskande, uppmärksamheten på omgivningen, prövar 

avstånd och närhet och hur det krävs vissa förutsättningar för att våga. Enligt min mening 

kan detta dock appliceras på hela livets åldersspann. Liksom det lilla barnet, behöver även 

den unga vuxna miljöer som med rätt förutsättningar möjliggör detta utforskande. Att få 

utforska sin roll i det sociala sammanhanget, sig själv i förhållande till gruppen, avstånd 

och närhet. Precis som musikern som utforskar vad som är möjligt i musiken, soundet, hur 

man kan ta sig an tonerna och samspelet i ensemblen. Vi tar oss framåt i livet, stora som 

små, genom att testa olika vägar och trampa nya stigar. Men hur påverkar lärarens 

förhållningssätt till utforskande undervisningen? Hur påverkas eleverna av de olika ramar 

och förutsättningar som skapas och ges i klassrummet? Jag har ofta upplevt, från 

musiklektioner i grundskolan till musiklärarutbildningen på Musikhögskolan, att vi ofta 

stöter på begränsningar och regler innan vi hinner utforska möjligheter. Att vi ibland hinner 

bilda oss en uppfattning om vad som ses som “rätt och fel” i den lärandemiljö vi befinner 

oss i eller rättar oss in i de informella normer som uppträder inom musikkontexten, vilket 

kan skapa en låsning för vad som känns möjligt att utforska och hur vi kan utforska.  

 Under min musiklärarutbildning valde jag att fördjupa mig inom rytmikpedagogik. Det 

var på dessa lektioner jag upplevde att det gavs som mest utrymme för utforskande. Här 
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underhölls min nyfikenhet, min vilja att pröva, min fantasi för hur något kunde göras och 

för vad som kunde göras. Jag upplevde att en naturlig del av undervisningen genomsyrades 

av utforskande, inte minst därför att frågan “på vilket mer sätt kan jag...” ständigt hölls 

varm. Detta har skapat funderingar kring hur rytmikpedagogerna själva resonerar och 

tänker kring utforskandet, men också funderingar kring hur jag själv kommer förhålla mig 

till utforskande i min musiklärarroll. Hur kan jag skapa denna plats för mina elever, där de 

får möjlighet att utforska och hitta olika vägar fram i musikämnet? Det är till syvende och 

sist mitt uppdrag som lärare enligt läroplanen för gymnasieskolan, att uppmuntra och 

stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet och skapa utrymme för elevernas utforskande 

(Skolverket, 2011b, s.3, 5). 

 Min nyfikenhet för hur rytmikpedagoger förhåller sig till utforskande i sitt ämne och hur 

det arbetet ter sig i praktiken är utgångspunkten i detta arbete. Föreliggande studie ska inte 

ses som en undersökning av olika lärstilar eller undersökning av hur det ideala klassrummet 

ser ut. Studien undersöker utforskandets plats i rytmikpedagogens klassrum och 

pedagogens förhållningssätt till utforskande. Andra ingångar som hade varit intressanta i 

studien men som inom ramen för detta arbete inte får plats, finns att läsa om i kapitel 8 

Förslag till vidare forskning.  

 I läroplanen för förskola och grundskola förekommer begreppet “utforska” vid fler 

tillfällen än i gymnasieskolans läroplan (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). Att arbeta 

utforskande i förskola och grundskola kan därför vara mera självklart än i gymnasieskolan 

utifrån dess plats i läroplanerna. Därför finns intresse att undersöka utforskandets plats i 

undervisningen med äldre elever, eftersom det möjligen inte ter sig lika givet att arbeta 

utforskande. En annan aspekt är också att de studier som finns inom fältet rytmikpedagogik 

som riktas mot yngre åldrar är, enligt min uppfattning, fler än de studier som gäller äldre 

elever. Kanske kan denna studie därför bidra till att bredda det rytmikpedagogiska 

kunskapsfältet något.  

1.1 Disposition 

I nästa kapitel presenteras arbetets syfte och frågeställningar. I tredje kapitlet redogörs för 

litteratur och tidigare forskning. I kapitel fyra presenteras och motiveras de val av 

forskningsmetoder som gjorts. Där beskrivs även hur metoderna gick till, när de skedde 
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samt hur insamlad data analyserats. I kapitel fem redogörs för det resultat som kom ur 

analysen. I kapitel sex diskuteras och ställs resultatet mot den litteratur som tidigare 

presenterats. Avslutningsvis redogörs förs arbetets slutsatser och förslag till vidare 

forskning i kapitel 7 respektive 8. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syfte med studien är att ta reda på hur rytmikpedagoger beskriver begreppet utforska och 

förhåller sig till utforskande i sin rytmikundervisning. Målet är att få en fördjupad inblick i 

utforskandets plats i rytmikundervisningen, hur utforskande kan ta sig i uttryck, på vilket 

sätt rytmikpedagoger relaterar elevernas utforskande till lärande och vilka faktorer som kan 

påverka elevernas utforskande och lärande. Följande frågeställningar har tagits fram:  

 

● Hur beskriver informanterna begreppet utforska och hur förhåller de sig till 

utforskande i sin rytmikundervisning med äldre tonåringar och/eller yngre vuxna?  

 

● Hur relaterar informanterna utforskande till elevernas lärande? 

 

● Vilka faktorer påverkar elevernas utforskande och lärande enligt informanterna? 
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3. Litteratur och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras den litteratur och tidigare forskning som jag förhåller mig till i 

studien. Relevant litteratur för föreliggande studie rör utforskande i pedagogiskt 

sammanhang, med fokus på rytmikpedagogik, men även litteratur om kunskap och lärande 

samt påverkansfaktorer för lärande. Kapitlet inleds med en Begreppsutredning av 

“utforska”, vilken har lagt grunden för min förståelse för begreppet. Här lyfts även hur 

utforskande berörs i läroplaner för grundskola och gymnasieskola. Därefter följer avsnitten 

Rytmikpedagogik, Utveckling och lärande ur två perspektiv, Forskande förhållningssätt 

och aktivitet, Reflektion och “mindful action” och avslutningsvis Påverkansfaktorer för 

utforskande och lärande. 

3.1 Begreppsutredning: utforska 

Ordet “utforska” används både i läroplanen för grundskola och gymnasieskola.  

I läroplanen för grundskola och förskoleklass (Skolverket, 2011a) förekommer “utforska” 

vid flera tillfällen och tillsammans med “nyfikenhet” och “lust att lära”, beskrivs 

utforskande utgöra den grund skolan ska stå på. Under rubriken Skolans uppdrag ska 

eleverna ges möjlighet att “pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter”, med undervisning som främjar fantasi och inlevelse med både utforskande 

och praktiska arbetssätt (Skolverket, 2011a, s. 4). I läroplanen för gymnasieskola 

(Skolverket, 2011b) används begreppet under skolans ansvar för att eleven “kan lära, 

utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin 

egen förmåga” (s. 5). Även om begreppet endast förekommer en gång i gymnasieskolans 

läroplan, så ska det finnas med i elevernas utbildning. Utforska kan utifrån läroplanerna 

förstås både som ett arbetssätt, ett förhållningssätt och som en faktisk aktivitet. 

 Nationalencyklopedin definierar utforska som att noggrant undersöka något och utforska 

som att noggrant studera något (NE, 2021). Definitionerna ger intryck av att både utforska 

och undersöka innebär granskande och att de kan förstås som synonymer till varandra. 

 Mot bakgrund i ovanstående kommer begreppet utforska att vidare i arbetet förstås som 

ett förhållningssätt, arbetssätt och en aktivitet med ett undersökande fokus. Syfte med 
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studien är att ta reda på hur rytmikpedagoger beskriver begreppet och förhåller sig till 

utforskande. Jag kommer därför närma mig ordet och bearbeta det vidare genom 

informanternas egna beskrivningar samt hur det används i litteraturen. 

3.2 Rytmikpedagogik 

Föreliggande studie handlar om utforskande i rytmikundervisning, varför rytmikpedagogik 

kommer att beröras nedan. Eftersom studiens syfte inte är att beskriva rytmik och dess 

bakgrund kommer det därför endast ges en kort historisk bakgrund till rytmikpedagogik 

och beskrivning av metoden och principer som lyfts fram inom rytmikmetoden av 

litteraturen.  

3.2.1 Beskrivning av rytmikmetoden 

Rytmikpedagogik tog sin början hos den schweiziske Emile Jaques-Dalcroze på 1900-talet 

(Jaques-Dalcroze 1997; Rasmusson 2017). Jaques-Dalcroze (1997) ansåg att 

musikutbildning behövde fokusera mer på att involvera och sammanföra gehör, kropp, 

rörelse och sinne i lärandet, där “kroppen spelar den förmedlande rollen mellan ton och 

tanke, och blir våra känslors direkta instrument. Örats förnimmelser skulle få förstärkas av 

allt övrigt som vibrerar inom oss.” (s. 17). Jaques-Dalcroze (1997) menade att eleverna 

behövde få möjlighet att utveckla “kropp och intellekt parallellt” (s. 7). De övningar som 

Jaques-Dalcroze (1997) tog fram centrerades kring rytmik (metrik), solfége (gehörslära), 

improvisation och plastik, där den sistnämnda fokuserar kring den konstnärliga förmågan 

att med hjälp av vår sensibilitet och känslouttryck gestalta musikaliska nyanser i rörelse. 

Jaques-Dalcroze (1997) betonade begreppen tid, rum och kraft i sin utformning av övningar 

enligt rytmikmetoden, vilka beskrivs enligt följande: 

 

Musklerna är skapade för rörelse och rytm är ju rörelse. Det är omöjligt att 

föreställa sig en rytm utan att också föreställa sig en kraft i rörelse. För att 

röra sig behöver kroppen små bitar av rum och tid. Rörelsens början och 

slut bestämmer måttet av tid och rum. Båda är beroende av tyngd d v s – 

beträffande de kroppsdelar som muskler sätter i rörelse – av 

muskelelasticitet och kraft. [...] Rörelsens form är m a o resultatet av 
muskelkraften, rums- och tidslängden i samverkan. (s. 70) 
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Tid, rum och kraft är beroende av varandra i rytmik och är med varandra sammankopplade 

till kroppens rörelser. Även rytmikpedagogen Gerda von Bülow (1974) – huvudlärare vid 

Musikhögskolas rytmikpedagogutbildning i Malmö 1961 till 1975 – framhåller begreppen 

tid, rum och kraft i rytmikundervisning, men lägger till begreppet form. Detta berörs mer i 

punkt 3.2.2. För von Bülow (1974) är dessa begrepp en självklar del i 

rytmikundervisningen. Medvetet arbete med dessa begrepp “kräver en konstant vakenhet 

och koncentration, dessutom är det stimulerande för fantasin.” (von Bülow, 1974, s. 21). 

Vidare uttrycker von Bülow (1974) att detta medvetna arbete med dessa begrepp bidrar till 

att aktiviteten i rummet hålls “levande” (s. 21).   

 Ann-Krestin Vernersson (2013) – professor emerita i rytmikpedagogik vid 

Musikhögskola – definierar rytmik som en musikpedagogisk metod, vilken handlar om att 

uppleva, lära och förstå musik med kroppen och rörelser som verktyg. I sin metodbok för 

rytmikundervisning beskrivs rytmikpedagogik som “en lustfylld, utforskande och skapande 

arbetsform, där lek och improvisation stimulerar, tillvaratar och utvecklar kommunikation 

människor emellan.” (Vernersson, 2018, s.9). Rasmusson (2017), adjunkt i rytmik, menar 

att den praktiska upplevelsen gör musiken mer tillgänglig för eleven, vilket öppnar för att 

kunna internalisera kunskapen och eleven “därmed utvecklar en musikalisk mottaglighet 

och medvetenhet.” (s. 7) Nivbrant Wedin (2012), lektor i rytmik, menar att kroppsrörelsen 

ger det abstrakta ett konkret uttryck, vilket kan öka förståelse för ett visst fenomen när det 

får en fysisk form. “Om man kan se hur lång en fras är eller känna betoningarna i kroppen 

kan det tydliggöra musiken på ett väldigt konkret sätt” (Nivbrant Wedin, 2012, s. 218). Att 

visa det abstrakta i rörelse kan härledas till det motto som beskrivs ha myntats hos Jaques-

Dalcroze: Visa vad du hör, beledsaga (visa) det du ser, visa vad du föreställer dig (von 

Bülow, 1974; Nivbrant Wedin, 2012). 

 Rytmik beskrivs som en helhetspedagogik: von Bülow (1974) menar att rytmik som 

helhetspedagogik springer ur “uppfattningen om människans odelbara helhet – organism, 

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

(s. 11). Rytmikmetoden involverar hela människan med en ständig växelverkan mellan 

perception, kognition, emotion och reflektion (Vernersson, 2013). 
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3.2.2 Principer i rytmikmetoden 

Jaques-Dalcroze (1997) uppmuntrade rytmikpedagoger till att utveckla och sätta sin egen 

prägel på metoden. Rytmikmetoden förs vidare främst genom muntlig och praktisk 

tradering (Vernersson, 2013), varför rytmikmetodens innehåll och utformning ges olika 

tyngdpunkt beroende på vilken rytmikpedagog som undervisar. Nedan kommer därför 

rytmikmetodens innehåll att beskrivas utifrån ett antal principer som används inom 

rytmikpedagogik.  

 Liksom Jaques-Dalcroze la vikt vid improvisation, menar även Vernersson (2013) och 

Nivbrant Wedin (2012) – lektor i rytmik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm – att 

elevernas egen improvisation och komposition ska genomsyra hela rytmikundervisningen. 

Nivbrant Wedin (2012) menar att ett sätt att stimulera elevernas improvisationer och 

skapande är att undervisa utifrån inställningen “mitt sätt/ditt sätt” istället för “rätt och fel” 

(s.224). 

 Att växla mellan att härma och omvandla är något Nivbrant Wedin (2012) lyfter som 

typiskt för rytmikmetoden. Att härma innebär att utöka sina erfarenheter och sin 

referensram medan omvandla handlar om att skapa utifrån vad du uppfattar – något som 

kan ske “från en sinnesmodalitet till en annan.” (Nivbrant Wedin, 2012, s. 234–235). Att 

eleverna får spegla och imitera varandras rörelser är något som Marja-Leena Juntunen –

professor i musik vid Sibeliusakademi, konsuniversitetet i Helsingfors – beskriver i sin 

avhandling, där den upplevda variationen i hur musiken uttrycks olika hos elever kan vidga 

elevens uppfattning om vilka möjligheter som finns och skapa inspiration (Juntunen, 

2004b, s. 69). Detta kan kopplas till principen föra-följa som innebär en kommunikation 

där ledarskapet växlas, både mellan elever och mellan lärare och elev (Nivbrant Wedin 

2012; von Bülow, 1974). von Bülow (1974) menar att föra-följa-principen kräver en taktil, 

visuell och auditiv uppmärksamhet och anpassningsförmåga, liksom att kunna föra den 

andra genom samarbete. Detta uppmuntrar ens “uppfinningsrikedom” och fantasi (von 

Bülow, 1974, s. 18). I elevens ledarskap och därmed ansvar för att leda en annan, kan 

elevens tillit till sin egen förmåga stärkas (Nivbrant Wedin, 2012).  

 Juntunen (2004b) beskriver en av sina rytmiklektioner i sin avhandling, där eleverna får 

gå från medvetenhet om sig själv, sin sinnesstämning, sin egen kropp och känsla – för att 

sen rikta fokus utåt och ta intryck från rummet och omgivningen till sitt egna uttryck. Detta 
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liknar principen om växelverkan mellan intryck och uttryck som Nivbrant Wedin (2012) 

lyfter: förhållandet mellan att uppfatta och ta intryck och ge svar i ett uttryck. Vidare lyfter 

Nivbrant Wedin (2012) att låta eleverna först få uppleva, sen utforska och experimentera, 

för att sedan reflektera. “I reflektionen har vi upplevelsen och den praktiska erfarenheten 

som utgångspunkt. Det är först när vi har en sinnlig erfarenhet som vi verbaliserar och 

teoretiserar.” (s. 236). Liknande uttrycker Vernersson (2013) om att det krävs en 

“artikulerad reflektion” i kombination med det praktiska arbetet i rytmik (s. 17). 

 Att medvetet arbeta med begreppet form ingår i rytmik menar Vernersson (2013). Även 

von Bülow (1974) lyfter fram form tillsammans med begreppen tid, rum och kraft. Form 

beskrivs i detta avseende vara det som knyter samman begreppen och vår förståelse, genom 

att få ge uttryck för förståelsen i en form (von Bülow, 1974). Form kan vara den 

musikaliska formen, strukturen eller upplägget i undervisningen, eller konsertens form som 

knyter samman och presenterar lektionernas verk (Vernersson 2013; Vernersson 2018). 

Vernersson (2013) lyfter den rumsliga formen – hur vi förhåller oss till rummet och till 

varandra. Att medvetet arbeta med rummet är något som ingår i rytmikundervisning menar 

Vernersson. Rumslig form beskrivs i relation till variation i formationer och 

konstellationer, vilka ger upphov till olika mötesplatser i rummet (Vernersson, 2013). En 

friare fysisk yta, där varken bord eller stolar bestämmer elevernas och lärarens placering, 

gör att läraren och eleverna kan röra sig mer fritt och de sociala skillnaderna kan “suddas 

ut” menar Vernersson (2013, s. 59).  

3.3 Utveckling och lärande ur två perspektiv 

Föreliggande studie fokuserar på utforskande i rytmikundervisning där kropp och rörelse 

och lärande i grupp är centralt. I det följande kapitlet presenteras två perspektiv som berör 

rytmikens sociala aspekter och det kroppsliga kunskapandet. 

 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande beskrivs av Roger Säljö (2005), professor i 

pedagogik psykologi vid Göteborgs universitet. Ur detta perspektiv förstås samspelet 

mellan de kulturella och sociala sammanhang vi lever och deltar i, de erfarenheter vi får 

med oss och hur det vi erfar används i framtiden, som avgörande för hur vi utvecklas och 

formas som människor (Säljö, 2005). Lärande i ett sociokulturellt perspektiv ses som 

oändligt och sker i varje mänsklig handling och möte – “människor kan inte undvika att 
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lära” (Säljö, 2005 s. 28). Vidare menar Säljö (2005) att “det som en person kan ha 

svårigheter att utföra, klarar en grupp ofta av genom gemensamma ansträngningar.” (s. 

235) Detta kan associeras till begreppet proximal utvecklingszon som den ryske pedagogen 

och psykologen Lev S Vygotskij, tolkat av psykologen och författaren Leif Strandberg 

(2006), beskriver som utrymmet mellan det eleven kan själv och det eleven ännu inte kan, 

men med hjälp av stöttning och samarbete med exempelvis en kamrat, möjligen kan nå. 

Vygotskij (Strandberg, 2006) betonar den interaktionella aktiviteten som “den kraftfullaste 

källan till lärande och utveckling…” (s.28). 

 Även ur ett fenomenologiskt perspektiv förstås ett nära samband mellan det kulturella, 

sociala sammanhang vi erfar och lever i, med vårt lärande, men centrerar här kring 

kroppens varande i och förhållande till världen (Brinkjaer & Höjen, 2020). Med 

utgångspunkt i vår levande kropp, möter, interagerar och förhåller vi oss till omvärlden – 

hur kroppen förändras och är, påverkar därmed vår uppfattning och upplevelse av 

omgivningen och världen (Brinkjaer & Höjen, 2020). Detta härleder till det begrepp som 

Donald Schön (2007) för om kunskap-i-handling – en implicit kunskap som finns i våra 

handlingar, i görandet och i kroppen. Kunskapen kan inte alltid redogöras för i ord utan är 

mer av ett så kallat “know-how” som visar sig när vi spontant och intuitivt handlar (Schön, 

2007, s. 30). Säljö (2005) menar däremot att det verbala språket kan fungera som en resurs 

för att skapa förståelse och begreppslighet av ett fenomen, men att det samtidigt inte tar 

bort vikten av det praktiska görandet. Säljö (2005) menar snarare att “ordet och handen är 

intimt förknippade med varandra och utgör varandras förutsättningar i vardaglig 

verksamhet” (s. 92).  

3.4 Forskande förhållningssätt och aktivitet 

Ett utforskande förhållningssätt i undervisningen för tankarna till reformpedagogen John 

Deweys aktivitetsperspektiv. Sundgren (2011) – professor i pedagogik – tolkar Deweys 

pedagogiska tankar om en undersökande skola “av verkstadskaraktär”. I en sådan skola är 

elevernas aktivitet i centrum för undervisningen och tillsammans med samspel och 

reflektion spelar en stor roll för elevernas lärande (s. 106). Uttrycket learning by doing, 

som starkt förknippas med Dewey, innebär ett lärande genom att göra. Görandet både 

konkretiserar det abstrakta och kan fördjupa förståelsen för vår omvärld, men learning by 
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doing inbegriper inte bara ett görande (Sundgren, 2011). Det behöver även innefatta en 

avsikt, reflektion och omprövande tillsammans med ett mål för aktiviteten för att vara 

givande i en lärsituation och för att skapa motivation hos eleven, enligt Dewey (Sundgren, 

2011). Utforskande och aktiv undervisning förespråkas även av den italienska pedagogen 

och barnpsykologen Loris Malaguzzi som tolkas av Dahlberg och Åsén (2011). Med stöd i 

hjärnforskning ser Malaguzzi utforskande som ett naturligt tillstånd i vår hjärna, där hans 

pedagogiska filosofi – likt Deweys – centrerar därför kring ett utforskande arbetssätt 

(Dahlberg & Åsen, 2011). Eleverna ska få “tänka det till synes omöjliga”, där deras idéer 

och hypoteser får sättas till handling och ställas i relation till andra teorier (Dahlberg & 

Åsen, 2011, s. 251). Utforskande beskrivs vidare som det forskande förhållningssättet i 

praktiken mellan lärare och elev. Pedagogen ses som medforskare till eleven – läraren vet 

riktningen men sitter inte inne på lösningar utan skapar utrymme för elevernas prövande av 

sina hypoteser och tankar (Dahlberg & Åsén, 2011). Medforskare som lärare innebär även 

att underhålla sin egen nyfikenhet, låtas inspireras av eleven och inte “slå sig till ro” 

(Dahlberg & Åsén, 2011 s. 255). Detta resonemang återfinns även hos den norske Cato R.P 

Bjørndal (2005), docent vid Norges Arktiske universitet, som beskriver lärarens forskande 

arbete i sin undervisning. Läraren har ett “utforskande syfte” med sin pedagogiska 

verksamhet, men förhållningssättet till utforskande hos läraren är ofta av en mer “intuitiv 

art” än hos en forskare – den innehåller sällan de formella kännetecken som utmärker 

vetenskaplig forskning. (Bjørndal, 2005, s. 19) 

 Kognitionsvetare Peter Gärdenfors (2010) lyfter fram lek som en betydelsefull aktivitet, 

ett “kraftfullt, men underskattat redskap för lärande” (s. 186). I leken utvecklas eleven både 

kognitivt och socialt i att förhålla sig till varandra och reglerna, där förmåga att 

kommunicera på flera plan och inlevelseförmågan tränas – att spela datorspel är ett 

exempel på hur en lek övar dessa förmågor (Gärdenfors 2010). Musikern och författaren 

Stephen Nachmanovitch (2004) beskriver lek som “utforskandets fria ande” där det möjliga 

och det otänkbara får mötas och verka tillsammans. Leken ger möjlighet till att komma bort 

från restriktioner för hur något ska vara och kan därmed vidga vår aktionsradie 

(Nachmanovitch, 2004). Gärdenfors (2010) menar att i leken iscensätts fantasin – fantasin 

får en yttre gestalt som Vygotskij (1995) uttrycker – och föreställningsförmågan tränas. 

Denna föreställningsförmåga är grunden till all kreativ verksamhet (Gärdenfors, 2010). 
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Vygotskij (1995) lyfter fantasin som en livsviktig funktion. “Ju rikare verklighet, desto mer 

möjligheter till fantasi och vice versa” (s. 9). Det vi erfar och omger oss av ger liv åt 

fantasin och fantasin berikar våra handlingar. Fantasi och verklighet är således tätt 

sammankopplade (Vygotskij, 1995). Vygotskij (1995) menar att ju äldre vi blir desto mer 

påverkar de rationella villkoren – förnuftet och vad som uppfattas rimligt – vår fantasi. När 

individen går från tonår till vuxen – mellanåren som Vygotskij (1995) uttrycker – kan det 

skapas en krock i fantasin när “organismens barnsliga jämvikt är raserad och när den 

mogna organismens jämvikt ännu inte är funnen.” (Vygotskij, 1995, s. 43). Det blir ett 

sökande efter jämvikt och undersökande av hur individen ska förhålla sig till dessa 

rationella villkor i fantasin. 

 Gärdenfors (2010) menar vidare att människan letar efter mönster, ur vilka vi kan skapa 

förståelse, där förståelsen grundas i en kombination av tidigare och nya erfarenheter. “Att 

förstå är att se mönster” menar Gärdenfors (2010, s. 135). Gärdenfors (2010) tar upp olika 

metoder för att se mönster, bland annat att få se varierande exempel av något och att 

uppleva något i flera kontexter. Tyngdpunkten behöver ligga i att eleverna själva upptäcker 

och ser mönstret, men samtidigt framhäver Gärdenfors (2010) att eleverna behöver få förstå 

vad uppmärksamheten ska riktas mot: “För den som inte har förstått hur solsystemet 

fungerar blir inte en soluppgång en observation av att jorden roterar, utan bara ett 

konstaterande av – ja, just – att solen går upp.” (s. 149).  

3.5 Reflektion och “mindful action” 

Carol Rodgers (2007), professor i pedagogik vid universitet i Albany, tolkar Deweys tankar 

om det reflektiva tänkandet. Reflektion beskrivs i texten som ett noggrant utforskande av en 

uppfattning eller kunskap, vilken prövas mot de erfarenheter som skapas och där 

reflektionen används som verktyg för att skapa mening av dessa erfarenheter (Rodgers, 

2007). Reflektion kan även ske under experimenterandet, i själva handlingen, något Schön 

(2007) diskuterar. När det spontana och intuitiva handlandet leder till förväntade resultat 

tenderar vi att inte tänka på det. När det dock leder till överraskningar och oväntade 

skeenden, vilka genererar känslor av olika slag, så sker en reflektion-i-handling. (Schön, 

2007). Schön ger exempel på reflektion i handling i relation till improvisations-musiker 

skapande i stunden. Där sker omedelbara bedömningar i musicerandet utifrån lyhördhet för 
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varandra, där musikerna förändrar och utvecklar musiken i stunden utifrån vad som sker, 

vad de uppfattar och de erfarenheter de har med sig (Schön, 2007). Schön (2007) menar att 

det inte behöver röra sig om uttalade ord, utan snarare en känsla i och för musiken som 

avgör vart den bär hän, vilket sker genom en reflektion i handling. Wiklund (2001) lyfter 

reflektionen i ett pedagogiskt sammanhang som en väsentlig del för elevens lärande, där 

den beskrivs som att integrera kunskapen genom att spegla och omsätta intrycken. 

 Reflektion i relation till kropp och förkroppsligande lyfts av Juntunen (2004b) i 

begreppet “mindful action”. Juntunen (2004b) beskriver det som ett stadie mellan det pre-

reflektiva och det verbalt reflektiva – där pre-reflektivt förstås som kroppens intuitiva 

reaktion. Mindful action förstås som en medveten och uppmärksammad rörelse, som 

genererar en kroppslig förståelse och förkroppsligande av kunskap (Juntunen 2004b).  

3.6 Påverkansfaktorer för utforskande och lärande 

Faktorer som påverkar elevernas utforskande och lärande i rytmikundervisning kommer 

nedan bemötas dels utifrån generell pedagogisk litteratur, dels utifrån rytmikpedagogisk 

litteratur. Christina Robertson (2018), fil. dr i pedagogik, menar att elevernas lärande 

påverkas av det sociala och pedagogiska sammanhang eleven lär inom. 

Klassrumssituationen och klimatet präglas av förväntningar och förgivettaganden, vilka i 

sin tur påverkar det utrymme inom vilket eleven kan handla (Elmeroth, 2012). Björck 

(2011), lektor i pedagogik, diskuterar platstagande och positioner i musikrummet utifrån ett 

genusperspektiv – ett perspektiv som jag inte har i föreliggande studie men som ändå är 

intressant då detta normativa perspektiv visas påverka elevernas aktivitet i klassrummet. 

Nedan presenteras påverkansfaktorer under Normer och roller, Klassrumsklimat och 

spatialt tänkande samt Uppfattning om kroppen. 

3.6.1 Normer och roller 

I varje social grupp skapas normer och roller, både formella (uttalade) och informella 

(outtalade), vilka beskrivs av Thornberg (2013) som föreskrifter eller handlingsanvisningar 

för hur vi ska agera, vara och förhålla oss till varandra. Elmeroth (2012) menar att 

människor i skolan påverkas av samhällets föreställningar om hur saker ska te sig, vilket 
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bidrar till normer som präglar hur vi förhåller och beter oss i gruppen och därmed vilka 

förväntningar vi har på varandra i klassrummet. Normer kan vara svåra att bli av med 

menar Elmeroth (2012), eftersom de “mer eller mindre har internaliserats i individen” (s. 

21). Elmeroth (2012) pratar om den konstruerade normaliteten – vad som ses normalt och 

okej är något som struktureras inom det sociala sammanhanget. Dessa normer skapas och 

upprätthålls i varje grupp av dess deltagare (Thornberg, 2013). 

 Roller definierar individens plats i den sociala strukturen och med rollen följer förväntat 

beteende (Thornberg, 2013). Thornberg (2013) beskriver att rollen kan vara både upplevd 

av individen själv – hur hen tänker att hen bör bete sig. Det kan vara förväntad roll – vilket 

beteende som omgivning har på en. Sist lyfter Thornberg (2013) utförda roll – det 

beteenden som individen faktiskt visar. Det kan uppstå konflikter mellan dessa, exempelvis 

att eleven upplever en förväntad roll utifrån, som “plugghästen i klassen” (Thornberg, 

2013, s. 42), men eleven själv inte vill uppfattas så och därmed agerar motsatsen. Detta kan 

skapa känslor av osäkerhet eller skuld menar Thornberg (2013). Att gå från högstadiet till 

gymnasiet innebär att komma från ett normativt sammanhang till ett annat, där det inte 

alltför ofta finns kvar rollförväntningar på eleven, som eleven i början agerar utefter 

(Thornberg, 2013). Övergången mellan olika sociala grupper och sammanhang innebär ett 

undersökande av sin nya roll och vad som är enligt normen inom den nya gemenskapen 

(Thornberg, 2013). Roller kan även diskuteras utifrån begreppet etiketter som Robertson 

(2018) lyfter. Det finns en tendens i skolan att sätta omdömesetiketter på varandra utifrån 

förväntningar och förgivettaganden, vilket kan bli svårt att bli av med, menar Robertson 

(2018). “Att på detta sätt etikettera att eleverna försämrar även våra möjligheter som lärare 

att se till varje elevs verkliga potential" (Robertson, 2018, s. 123).  

3.6.2 Klassrumsklimat och spatialt tänkande 

Robertson (2018) skriver om vad som skapar de optimala förutsättningarna för lärande i 

klassrummet och lyfter klassrumsklimat och klassrumssituationen. En del i ett optimalt 

klassrumsklimat för lärande enligt Hattie i Robertson (2018) innefattar en tillåtande och 

trygg miljö där misstag och att få göra “fel” ses som en del av lärandet. Dessa fel eller 

misstag ser Nachmanovitch (2004) som “friska källor av inspiration”, vilka kan ge upphov 

till spontana lösningar och kreativitet (s. 92). Nivbrant Wedin (2012) lyfter här 
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inställningen “mitt sätt/ditt sätt” istället för rätt och fel, som ett sätt att skapa förutsättningar 

för att eleverna ska inspireras av varandras olika uttryck istället för att döma det som rätt 

och fel. Robertson (2018) menar att ett positivt arbetsklimat främjas av att ofta variera par- 

och gruppkonstellationer och som lärare vara medveten i hur eleverna placeras och 

sammanförs i klassrummet (Robertson, 2018). Även Nivbrant Wedin (2012) lyfter 

varierande konstellationer i gruppen som främjande för samarbetet och därmed klimatet 

och gruppen. Ur ett normperspektiv kan medvetenhet om rummet, placering och positioner 

– ett spatialt tänkande som Björck (2011) uttrycker – fungera som ett redskap för reflektion 

kring hur platser och utrymmen bidrar till upprätthållande av invanda mönster och 

strukturer. Det spatiala tänkandet diskuteras med begreppet “att ta plats” och möjligheten 

till plats, utrymme och rörelse i klassrummet påverkas av de normer och strukturer som 

råder. (Björck, 2011). Att ta plats sker i samspel: “Platstagande sker relationellt, det vill 

säga i ett samspel mellan att ge, få och ta.” (Björck, 2011, s. 138). I sociala interaktioner 

sker kategoriseringar som bidrar till ordningsskapande. Dessa ordningsskapanden 

innehåller maktorienteringar som påverkar vem som får utrymme och får göra vad. Björck 

(2011) lyfter därför risken med att som lärare överlämna för mycket ansvar till elevernas 

egna styrande om vem som tar plats och menar att det istället kan öka “de sociala 

hierarkierna som finns inom elevgrupperna”. Ett medvetet spatialt tänkande kan därför 

stärka ett klassrumsklimat och skapa förutsättningar för elevernas aktivitet och lärande 

(Björck, 2011), liksom att som lärare medvetandegöra och uppmärksamma förväntningar, 

normer och roller i klassrummet (Robertson 2018; Elmeroth, 2012; Thornberg, 2013).  

3.6.3 Uppfattning om kroppen 

Att skapa medvetenhet om kroppen är enligt Wiklund (2001) att uppfatta hur det känns att 

vara i sin kropp, men också att skapa medvetenhet om hur den föränderliga kroppen 

påverkar hur vi förhåller oss till omvärlden: 

 

Under hela livet växer vi, byter “årsmodell” och behöver ständigt ny hjälp 

att finna den nya kroppen, den större kroppen, den längre kroppen, den 

åldrande kroppen. Barnen stöter i, slår sig, knuffas och missbedömer 

kraften. Det är svårt att ha kroppskontroll när man inte får träna den och bli 

medveten om sig själv. Det är ingen kunskap som bara infinner sig. Det är 

ett sätt att intuitivt ta till sig världen som det lilla barnet äger, men förlorar 

på vägen mot vuxenlivet. (s. 92)  
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Medvetenhet om kroppen och kroppen i förhållande till omvärlden behöver få övas, men 

denna medvetenhet tappas längs vägen till vuxenlivet, menar Wiklund (2001). Vidare 

menar Wiklund (2001) att det kan bli svårt för eleverna att skapa medvetenhet om kroppen 

om vuxna själva stannat av i sin kroppsglädje och kroppsmedvetenhet. 

  



17 

4. Metod 

I kapitel 4 presenteras studiens forskningsmetodiska ansats. Inledningsvis redogörs för de 

metodologiska överväganden som gjorts i val av forskningsmetoder och vidare en 

beskrivning av metoderna. Därefter presenteras studiens design, urval och informanter, 

samt tillvägagångssätt i analysen. Avslutningsvis redogörs för etiska överväganden och 

studiens tillförlitlighet.  

4.1 Metodologiska överväganden 

Kvalitativ forskning syftar till att skapa djupare förståelse av ett visst fenomen i den sociala 

kontext som undersöks. Bryman (2018) menar att tyngdpunkten “ligger på en förståelse av 

den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet” (s. 455). Med andra ord intresserar sig den kvalitativa forskaren för 

informantens egna uppfattningar och resonemang. Även Bjørndal (2005) beskriver att 

fokus i den kvalitativa strategin är beskrivningar och förståelse, där det kvalitativt 

värderande ögat “letar efter sammanhang och strukturer (s. 23). En kvantitativ forskning 

syftar till att ge ett mer mätbart och generaliserbart resultat, medan den kvalitativa söker en 

mer kontextuell förståelse som kan ge djup snarare än bredd (Bryman, 2011). Eftersom 

föreliggande studie undersöker rytmikpedagogers individuella förhållningssätt till 

utforskande kommer forskningen anta en kvalitativ inriktning. 

 En av de vanligaste metoderna inom denna forskningsstrategi är kvalitativ intervju. 

Kvale & Brinkman (2014) inleder deras bok om den kvalitativa forskningsmetoden med 

“Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 

dem?” (s. 15). Här finns möjlighet för forskaren att fånga informanternas egna 

uppfattningar och förståelse. Därför har kvalitativ intervju valts som en av 

forskningsmetoderna. Eftersom studien intresserar sig för ett ämne som i huvudsak bygger 

på det praktiska görandet och kunskapandet så vore det intressant att samla in data från fler 

håll för att få en fördjupad förståelse och rikare datainsamling. Däremot var det varken 

tidsmässigt möjligt eller praktiskt möjligt med tanke på dagens pandemi, att göra en 

observation hos samtliga informanter. Därför gjordes observationerna som förundersökning 
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hos endast en av informanterna, i syfte att skapa en fördjupad förståelse och kunskap inför 

intervjuerna – ett sätt att få tillgång till fler frågor och perspektiv som kunde ge rikare 

underlag till intervjuguiden. Observationerna fungerar därmed inte som en del av resultatet 

i studien, utan som en förundersökning till intervjuerna. 

 Forskningsmetoden observation kan enligt Bryman (2018) ge större inblick i den sociala 

miljön som ämnas undersökas. Den strukturerade observationen ger “en direkt observation 

av beteendet” (s. 262) och utgår från på förhand bestämda fokus som ska observeras under 

en viss tid. Den ostrukturerade varianten utgår inte från ett bestämt observationsschema 

utan förlitar sig på utförliga beskrivningar av det som observeras och innebär ofta mer 

omfattande text att i efterhand analysera (Bjørndal, 2005). Ur både tids- och resursaspekt 

kan en mer strukturerad variant vara lämplig inom ramen för denna studie eftersom det sker 

inom en bestämd tid och med bestämda fokus.  

4.2 Val av metod: Semistrukturerad intervju och 

strukturerad observation 

Enligt Bryman (2018) ger den semistrukturerade intervjun, till skillnad från en mer 

strukturerad variant, forskaren möjlighet att fånga upp informanternas svar och 

beskrivningar på ett mer flexibelt sätt. Den intervjuguide som utformas har vanligen 

bestämda teman som berörs, men inte nödvändigtvis i en bestämd ordningsföljd. I den 

semistrukturerade intervjun följer intervjun den riktning som informanten tar. Vanligen 

ställs följdfrågor och informanten får utrymme att ge utförligare svar. Forskaren kan 

därmed fånga upp andra teman och nya viktiga delar i relation till forskningens syfte, som 

tidigare inte belysts. En strukturerad variant har mindre öppna frågor och följer ett fast 

schema. Därför har den semistrukturerade intervjun valts i föreliggande studie för att på ett 

flexibelt sätt kunna fånga upp informanternas resonemang, och samtidigt behandla aktuella 

teman relevanta för studien (Bryman, 2018).  

 I den strukturerade observationen görs ett på förhand bestämt schema över dels fokus, 

dels hur informationen ska registreras (noteras). Syftet med denna variant är att registrera 

skeenden på ett systematiskt sätt för att sedan kunna sammanställa dem (Bryman, 2018). 

Den strukturerade observationen, till skillnad från den ostrukturerade, faller vanligen under 
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kvantitativ forskning enligt Bryman (2018), men har i denna studie antagit en kvalitativ 

vinkel. En annan aspekt att förhålla sig till vid observation är grad av egen delaktighet. Vid 

observation arbetar flera sinnen samtidigt för att samla in information, vilket ger många 

intryck på en och samma gång (Bjørndal, 2005). Bjørndal menar därför att ett lågt eller 

inget deltagande kan underlätta för denna informationsinsamling. Mot bakgrund av ovan 

kommenterade punkter valdes därför strukturerad och icke-deltagande observation som 

förundersökning till intervjuerna.  

4.3 Design av studien 

Inför observationerna skapades ett observationsschema i syfte att rikta uppmärksamhet mot 

händelser som var intressanta för forskningsområdet och underlätta registreringen. Schemat 

utgick från frågorna “vad”, “hur”, “när” och “vem” med kategorier som behandlade 

lärarens organisering för utforskandet och förutsättningar för elevernas utforskande. Jag 

utgick från de områden som ofta är centrala i rytmikundervisning och som kunde ge mig 

data till forskningsfrågorna. Kategorierna blev “rummet”, “kropp som redskap”, 

“ord/uttryck”, “ledarskap”, “samspel/grupp” och “övrigt”. Bjørndal (2005) rekommenderar 

att “tänka kreativt så att du kan registrera information på ett sådan sätt att det passar ditt 

syfte så bra som möjligt.” (s. 58), varför jag sedan valde att ändra tillvägagångssätt under 

observationerna från att anteckna stödord till att anteckna hela lektionsförlopp.  

 Med bakgrund i vad jag upplevde från observationerna, skapades en intervjuguide 

innehållande teman med frågor som var aktuella för studiens forskningsfrågor. Först skrev 

jag ner alla punkter jag kunde komma på som besvarade frågan vad behöver jag veta för att 

besvara forskningsfrågorna, vilka sedan sattes in i kategorier eller teman. Utifrån dessa 

teman skapades sedan förslag på intervjufrågor och uppföljningsfrågor. I enlighet med 

Kvale och Brinkman (2014) försökte jag eftersträva intervjufrågor som var korta och enkla, 

även om det i praktiken inte alltid föreföll lika enkelt. Jag inledde samtliga intervjuer med 

en orientering (Kvale & Brinkman, 2014) genom att berätta kortfattat om studiens syfte, för 

att sedan låta informanten berätta om sin bakgrund inom rytmikpedagogik innan 

intervjufrågorna tog fart. Att lyssna aktivt är något Kvale & Brinkman (2014) framhäver 

som väldigt viktigt och innebär att lyssna till vad som verkligen sägs och hur det sägs, 
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liksom att kunna göra en analys i stunden. Jag försökte eftersträva en lyhörd inställning och 

öppenhet i intervjun. 

4.3.1 Urval och informanter 

Ett målstyrt urval syftar till att strategiskt välja informanter, vilka är specifikt relevanta för 

studiens forskningsfrågor (Bryman, 2018). Jag sökte informanter som var utbildade och 

verksamma rytmikpedagoger med rytmikundervisning mot äldre tonåringar och/eller yngre 

vuxna. Urvalet kan därför ses som ett målstyrt urval. Jag ansåg att det inte var möjligt att ta 

hänsyn till andra kriterier, exempelvis ålder eller kön, eftersom det är så pass få verksamma 

lärare i rytmikundervisning med ungdomar idag, men upplevde inte heller att dessa andra 

aspekter var relevanta för min studie och studiens resultat.  

 Jag kontaktade informanter utifrån vilka jag kände till och som jag blev tipsad av genom 

min handledare. Samtliga rytmikpedagoger som fick förfrågan om att delta tackade ja, 

vilket resulterade i fem informanter. Jag ansåg att fem informanter kunde ge ett brett spann 

av data till mitt forskningsområde. Informanternas namn har fingerats med hänsyn till de 

etiska riktlinjerna. Jag har valt att varken skriva ut vilken skolform de arbetar inom eller var 

i Sverige de arbetar, för att minska risken att röja deras identitet. Informanterna har getts 

följande namn: Charlie, Edit, Stina, Berit och Astrid. I observationerna deltog sammanlagt 

32 elever (fyra elevgrupper) på samma skola hos en av informanterna. 

4.3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes mellan januari-mars 2021. Ett mail skickades ut till samtliga 

informanter, med förfrågan om att medverka i studien tillsammans med beskrivning av 

studiens syfte. Samtliga tackade ja och vi bokade in tider för observation och intervjuer, där 

informanterna gavs olika förslag på tider som de fick välja mellan.   

 Observationerna genomfördes under två dagar, två tillfällen med fyra olika elevgrupper, 

40 minuter vardera. Observationerna skedde endast hos en av de lärarna som även 

medverkade i en intervju. Jag förklarade kortfattat varför jag var där och eleverna fick 

skriva på varsin samtyckesblankett inför observationen. Jag tog plats i ett hörn av 

klassrummet och antecknade ibland på papper, ibland på dator.  
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Intervjuerna hölls via videosamtal, med hänsyn till rådande pandemi-situation, 

förutom en intervju som gjordes på plats tillsammans med observationerna. Intervjuerna 

spelades in via ljudupptagning och stödanteckningar fördes under tiden. Efter varje intervju 

transkriberades materialet till analysarbetet, som beskrivs i följande avsnitt. 

4.4 Analys 

Som beskrivit under punkt 4.1 så fungerade observationerna som en förberedelse inför 

intervjuerna. De upplevelser jag fick från observationerna – framförallt att kropp och 

rörelse var involverat i majoriteten av momenten och att lektionerna byggde på en variation 

av konstellationer och formationer hos eleverna – gav mig möjligheter att utforma intervjun 

på ett mer genomarbetat sätt och fungerade i huvudsak som en stöttande funktion i 

utformning av de frågor som ställdes om “utforskande i gruppen”, “varierande 

konstellationer” och “lärarens roll och möjliggörande”. 

 En vanligt förekommande metod för kvalitativ dataanalys är tematisk analys, vilken 

innebär att utläsa mönster och skapa teman relevanta gentemot forskningsfrågorna och 

inleds ofta med kodning utifrån nyckelord i informanternas svar (Bryman, 2018). Jag valde 

att utgå från en tematisk analys. Under intervjuerna gjordes ibland tolkningar av vad 

informanten sa, vilka jag bekräftade hos informanten genom att fråga om jag uppfattat rätt. 

Även här antecknades spontana tankar som uppkom. Under transkriberingen gjordes 

anteckningar i marginalen över intressant information som kunde kopplas till antingen 

forskningsfrågorna, tidigare litteratur eller gemensamma ämnen som återfanns hos de andra 

informanterna. Nyckelord som antingen återkom eller skiljde sig åt mellan informanterna 

antecknades. Vid vidare bearbetning och genomlyssning av intervjuerna markerade jag 

meningar och citat och försökte hitta rubriker och teman som sammanfattade eller beskrev 

vad just den informationen handlade om. Först gjordes detta arbete på dator. Sedan gjordes 

mindmaps för hand över det markerade för att få en tydligare överblick. Rubrikerna 

reviderades med tiden som bearbetningen pågick och ställdes kontinuerligt mot mina 

forskningsfrågor för att hållas relevanta.  
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4.5 Etiska överväganden 

De fyra grundläggande forskningsetiska principerna är de gällande informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet 

2017). Dessa krav handlar sammantaget om forskarens skyldighet att: informera deltagaren 

om forskningens syfte och att deltagandet är frivilligt; skapa ett avtal där de 

forskningsetiska principerna framgår och deltagaren samtycker; allt datamaterial hanteras 

konfidentiellt och endast används till studien. Dessa forskningsetiska principer handlar 

även om ett genomgående etiskt förhållningssätt till studien, forskningsprocessen och till 

deltagarna (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet 2017).  

 I enlighet med de etiska riktlinjer hos Vetenskapsrådet (2017) har alla deltagande i 

studien fått signera ett samtyckesavtal, där det framgår dels syftet med studien och att deras 

deltagande är frivilligt, dels att jag förhåller mig till samtliga etiska krav, dels att deras 

identitet kommer hållas anonym i resultatet (Se bilaga 1, 2 och 3). Ett övervägande jag gjort 

är det gällande anonymitet. Vetenskapsrådet (2017) skriver “Forskaren bör inte utan vidare 

genomföra sådan forskning utan information och samtycke eller godtyckligt välja 

försökspersoner. Deras identitet får heller inte röjas vid publiceringen.” (s. 15). Med hänsyn 

till att det är så pass få verksamma rytmikpedagoger med arbete mot ungdomar i Sverige 

idag, såg jag en risk att deras identitet skulle avslöjas om deras skolform och plats i Sverige 

skrevs ut i arbetet. Jag valde därför att behålla skolform och geografisk plats anonymt. Som 

tidigare nämnts har namn fingerats. 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

En fråga att ta i beaktande vad gäller kvaliteten inom den kvalitativa samhällsvetenskaplig 

forskningen är den om tillförlitlighet. Tillförlitlighet delas ofta upp i fyra punkter: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka/konfirmera (Bryman, 

2018). I föreliggande studie har jag genomgående under forskningsprocessen förhållit mig 

till de etiska riktlinjer och moraliska utgångspunkter som finns inom samhällsvetenskaplig 

forskning, vilket är ett sätt att öka trovärdigheten (se punkt 4.5). Under intervjuns gång 

ställde jag ibland frågor till informanten om jag uppfattat svaret rätt, med syftet att 

säkerställa att min uppfattning och tolkning hamnar så nära informantens beskrivning som 
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möjligt. Materialet transkriberades i tät anslutning till den avslutade intervjun, för att kunna 

göra en första bearbetning med ett färskt minne. Ytterligare ett sätt att öka tillförlitligheten 

är att nyttja fler metoder för datainsamling för att skapa fördjupad inblick i och förståelse 

för den miljö som ämnas undersökas, även kallat triangulering (Bryman, 2018). I 

inledningsfasen av denna studie gjordes observationer i syfte att skapa djupare förståelse 

och kunskap inför intervjuerna. 

 Kvale & Brinkmann (2014) diskuterar även objektivitet i förhållande till studiens 

kvalitetssäkring. De menar att det främst är en fråga om ett etiskt förhållningssätt hos 

forskaren, såsom att inte låta sina egna förutfattade meningar och åsikter som forska vilka 

speglar hens upplevelse, färga informantens tankar. Detta eftersträvade jag genom att vara 

uppmärksam på hur mina formuleringar av frågor kunde påverka informanternas tankar och 

svar. Samtidigt menar Bryman (2018) att det alltid finns en risk hos de kvalitativa 

undersökningarna att informanten svarar på ett sätt som de tror att intervjuaren vill höra för 

att göra intervjuaren nöjd.  

 Pålitligheten kan öka genom att skapa transparens i arbetet. Detta har jag gjort genom att 

ge en utförlig beskrivning av studiens metod och analysarbete, och på så sätt ge läsaren en 

större inblick i de metodologiska val och tillvägagångssätt som gjorts i arbetet. 

 Överförbarhet behandlar frågan om hur generaliserbart och upprepningsbart resultatet är 

i en annan miljö. Eftersom målet med föreliggande forskning är att ge en inblick i den 

enskilda individens sociala miljö och hens subjektiva resonemang, är det alltså inte möjligt 

att nå ett generaliserbart eller replikativt resultat.  
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras analysens resultat, som inleds av en presentation av 

informanternas beskrivning av utforskande, följt av hur utforskandet tar sig i uttryck i deras 

klassrum. informanterna relaterar utforskande till lärande. Därefter beskrivs hur 

informanterna relaterar utforskande till lärande och vilka påverkansfaktorer som lyfts fram. 

Avslutningsvis ges en sammanfattning av resultatet. 

5.1 Informanternas beskrivning av utforskande 

Gemensamt för samtliga informanter är att de beskriver utforskande som att hitta olika 

vägar framåt och som olika sätt att ta sig an och bearbeta något. Samtliga menar att 

rytmikundervisningen bygger på ett utforskande förhållningssätt och tillvägagångssätt.  

Informanterna använder “utforska” synonymt med “undersöka”. Nedan ges ytterligare 

beskrivningar av respektive informant, där alla först fick svara på vad det första de ser 

framför sig när de hör ordet “utforska”.  

5.1.1 Berit 

Berit svarar “att gå genom en djungel tänker jag nog!”. Vidare uttrycks under intervjuns 

början att hon inte reflekterat så mycket över ordet utforska och sällan använder begreppet, 

men menar samtidigt att det “nog är ganska mycket det vi gör egentligen”. Hon nämner det 

utforskande perspektivet i relation till lärares uppdrag: 

 
Jag tänker att ett av våra stora uppdrag som lärare är att visa, att utforska på 

något sätt, hela eller delar av musikuniversumet tillsammans. Och det kan 

ju handla om allt ifrån att visa på alla olika sätt man kan förhålla sig på till 

musik, men också visa på ny musik. Alltså mycket handlar ju om att göra 

dem nyfikna på det de inte redan kan! (Berit) 

 

Att “utforska på något sätt, hela eller delar av musikuniversumet” är en del av uppdraget 

som lärare, tillsammans med att skapa nyfikenhet i undervisningen. Vidare ser hon främst 

utforskande som ett förhållningssätt; förhållningssätt till lärande, till musiken och till 

eleverna.  
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5.1.2 Astrid 

Astrid svarar följande på vad hon ser framför sig när jag säger “att utforska”: 

 

Det är inte ett utforskande som är hur brett som helst eller där man ska 

undersöka hela världen på en gång. Utan jag har ju någonting som jag vill 

att de ska undersöka (Astrid) 

 

Utforskandet beskrivs som att undersöka något specifikt i undervisningen. Hon beskriver 

sedan en slags in-forskning:  

 

 Det är både en ‘in-forskning’ och en utforskning. Att blicka inåt på olika 

sätt och upptäcka att man har en hel värld där inne av erfarenheter och 

(ohörbart). Det kreativa talet. (Astrid)  

 

Att upptäcka och synliggöra vad som finns inom sig är en del i vad Astrid kallar "in-

forskning". Astrid menar vidare att utforskande handlar om att “skapa erfarenhet”.  

5.1.3 Edit 

Edit ser varje lektion som ett utforskande, och beskriver att utforskande i rytmik är tätt 

kopplat till rytmik som en helhetspedagogik: 

 
Den utforskande biten tangerar ju till att det är en helhetspedagogik – det 

ena ger ju det andra liksom. Så rent teoretiskt när man säger 

helhetspedagogik, just som det innebär att man får jobba med många olika 

delar av sig själv, så är det ju just i det utforskande perspektivet, det man 

gör praktiskt. (Edit) 

 

Utforskandet finns i att undersöka och involvera olika delar av en själv, få bearbeta 

lärostoff genom olika sätt, och “stämpla in det på så många olika delar i kroppen”. Hon 

beskriver utforskandet som det praktiska i undervisningen. 

5.1.4 Stina 

Stina beskriver utforskade som variationen i hur vi lär och bearbetar något, såsom att 

“lyssna och känna, man kan göra, man kan fantisera, man kan prata om man vill det och 

man kan spela.” (Stina).  

 



26 

Stina nämner även fantasi i relation till utforskande:  

 

Och det är den stora grejen på ett sätt, att odla sin fantasi. För gör man det 

kommer man på allting till slut. Då kan man öppna hur många vägar som 

helst. (Stina) 

 

Fantasi förstås som viktig för utvecklingen och öppnar för möjliga vägar att ta. 

5.1.5 Charlie 

Charlie ger följande svar på vad hon ser framför sig när jag säger “att utforska”: 

 

Ja.. (skrattar till). Det jag tänker, att utforska-ordet, då har jag liksom sån 

här rörelse som jag ser framför mig som är så här (gör en utsvävande 

rörelse). Att liksom, öppna armarna, kasta sig ut och jag ser mig också så 

här att gå in i ett jättestort rum, jag kastar mig ut i den luften och liksom 

gräver och luktar på luften. [...] Jag börjar röra på mina händer och så följer 

jag mina händer och så utforskar jag vad som händer. Vad som händer ute 

i rummet om jag gör så, med de människor som jag möter, om det är andra 

som tittar på mig eller om jag gör det helt för mig själv. Så att jag utforskar 

liksom hur huden på fingrarna sträcks ut och då kommer liksom benen flytta 

sig inuti. Eller om det är liksom sådär att det inre rummet, att jag utforskar 

hur det känns på insidan i kroppen eller… (ohörbart) utsidan av kroppen.  

(Charlie) 

 

Charlie gör en koppling till en kroppslig och sinnesstimulerande upplevelse. Utforskande 

kan här förstås både som en fysisk rörelse som involverar rummet och vad som finns i 

rummet och hur utforskandet känns i kroppen. Charlie menar vidare att utforskandet 

handlar om det öppna mottagandet för impulser och reaktioner på impulserna. 

5.2 Informanternas strategier för utforskande i 

rytmikundervisning  

Informanternas beskrivningar av hur utforskande tar uttryck i deras undervisning kan 

förstås som strategier och presenteras under rubrikerna Bearbeta på olika sätt och i olika 

moment, Variera konstellationer, möten och intryck, Undersöka kommunikation samt Att 

leka. 
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5.2.1 Bearbeta på olika sätt och i olika moment 

Utforska som att bearbeta på olika sätt, där kropp, rörelse och sinnen involveras, är något 

som är framträdande hos samtliga informanter. Edit och Berit ger exempel på femtakt 

respektive kvintcirkeln. De liknar varandra och presenteras därför tillsammans: 

 

Så istället för att man har en fyrkant där man har stannat, vad ska vi säga... 

i femtakt, där du lärt dig hur femtakt ser ut, du har lärt dig spela femtakt, så 

har du också fått utforska femtakt i hur den känns i kroppen, hur man kan 

föra-följa, hur man kan leda femtakt, hur man kan improvisera över 

femtakt, man kan komponera över en femtakt… (Edit) 

 

Men om man sen börjar då utforska den på olika sätt: vilken tonart väljer 

vi, ja men vi tar D-dur. Ja men då gör vi en tårtbit utifrån den. Och nu, spela 

inte nu, bara skriv ner åtta ackord på raken och ni andra också. [...] Hur man 

än gör med de där ackorden så låter det ju ganska bra. Jaha! det hänger 

ihop! [...] så att man inte bara säger “ja men så tar man tårtbitar och så kan 

det låta såhär” och så spelar läraren och så sitter Pelle där borta och fattar 

absolut nada. Utan det här görandet hela tiden. Att vi går ut på äventyr och 

så testar vi. (Berit)  

 

Att utforska femtakt och kvintcirkeln från olika håll och i olika moment bidrar till ett 

meningsskapande och större förståelse, där det hela tiden finns en aktivitet – “att gå ut på 

äventyr” och “görandet”. 

 Charlie beskriver undersökandet av tid, rum och kraft som en stor del av hennes 

undervisning. Tid handlar om det metriska, rytmen, och “vad som händer mellan 

pulsslagen, vad kan jag…”. Rum syftar till utrymmet och rörelsen i rummet och “vad 

händer mellan oss?”. Kraft syftar till att undersöka hur musiken och ljudet ihop med 

rörelsen påverkas av olika muskelkraft, lufttryck och dynamik. Hon menar att dessa 

begrepp är direkt kopplat till vad vi gör som musiker: att laborera med dessa begrepp i 

musicerandet. Ingen annan informant nämner dessa begrepp, men det kan ändå förstås 

utifrån intervjuerna att utforskandet i undervisningen för informanterna till stor del handlar 

om att undersöka just frågan “vad händer om… “. 

5.2.2 Variera konstellationer, möten och intryck 

Samtliga informanter brukar variera konstellationer i sin undervisning, vilket skapar olika 

möten – något samtliga ser som viktigt i undervisningen. Berit menar att genom olika 
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konstellationer får eleverna inspireras av och ta efter varandra. Även Edit menar att dessa 

olika intryck från olika håll ger “större palett i mitt sätt att uttrycka mig – både som person 

och i såklart förlängningen i det jag spelar.” Astrid menar att varierande konstellationer ger 

eleverna “olika möjligheter och impulser att reagera på.”, vilket liknar Charlies beskrivning 

av utforskande: “att vara öppen för impulser, att vara öppen hela tiden för att upptäcka 

nytt.” Stina pratar om att det skapar olika samarbeten som kan synliggöra för eleven “hur 

jobbar jag i jämförelse med de andra”. Hon uttrycker även “att man försöker lära sig sin typ 

så att man kan gå bättre ihop efter ett tag.”  

 Vidare lyfter Charlie att hon brukar konstruera undervisningen utefter intryck, och att 

gradvis gå från att först uppmärksamma sig själv, kroppen, ens gång och riktning, för att 

sedan öppna ögonen för omgivningen och ta intryck av vad som finns runtomkring så som 

människor, rum och material. Genom uppmärksamheten som riktas utåt, få uppfatta avstånd 

– var de är i förhållande till varandra och rummet. Charlie och Edit nämner även varierande 

konstellationer i relation till vanor och strukturer som kan finnas i gruppen: 

 

att få jobba i många olika konstellationer i gruppen att det inte är såhär 

självklart att det är trummisen och basisten som ska prata med varandra och 

groova tillsammans… (Charlie) 
 

att bryta upp liksom det här hänget som kan bli, att man alltid vill gå bredvid 

samma person eller alltid vill para ihop sig med en person. Att man ändå i 

flödet så får man många möten. [...] I stort sett alltid i rytmiklektioner så 

finns det ett flöde, så det finns inte så stort utrymme att hinna tänka ‘nämen 

det här ska jag nog inte göra’ eller ‘det här vill jag inte’ (Edit) 

 

Att bryta upp “hänget” och “gå bredvid samma…” ger intryck av att det handlar om olika 

placeringar i rummet och skapa variation i var eleverna befinner sig. Edit lyfter vidare att 

en del av utforskandet är att just utforska rummet och hur man förhåller sig till varandra i 

rummet. Vidare är utforskande av rummet inget som diskuteras hos informanterna förutom 

som tidigare visat hos Charlie. 

5.2.3 Undersöka kommunikation 

Astrid ger exempel på elevernas utforskande i ett moment med textarbete. Eleverna fick 

genom olika “flödes-skrivningar” skapa egna, korta dikter som lästes upp för en annan 
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person som utan recenserande eller värderande, skulle döpa dikten. Ett sätt att undersöka 

kommunikationen i att se hur det som förmedlades uppfattades och togs emot. I relation till 

flödes-skrivningarna pratar hon även om att inte ge så mycket tid till eleverna i skapandet, 

för att hålla igång ett flöde och inte hinna värdera skapandet i stunden. 

Stina och Berit pratar om utforskandet i att spegla och härma varandra. Ett 

utforskande i att eleverna ska titta, lyssna och försöka anamma vad den uppfattar av en 

annan elev till sitt eget görande. Stina lyfter också att när eleverna får öva på att 

kommunicera och förmedla de intryck de får, så kan det bidra till ett bättre gemensamt 

uttryck samt att utforska det sociala, “hur man reagerar ihop, hur man reagerar på olika 

inputs så att säga”. 

Edit, Charlie och Astrid pratar om “föra-följa”-momentet som ett sätt för eleverna 

att undersöka sitt egna ledarskap och sin följsamhet – en kommunikation mellan eleverna. 

Astrid menar att föra-följa kan bidra till att eleven känner bekräftelse och tillit – jag kan och 

jag blir sedd – vilket kan bidra till en bättre gruppdynamik. Charlie pratar även om föra-

följa mellan lärare och elev. “En lärare kanske tar initiativ och eleverna följer men att också 

kunna ge, att läraren följer eleverna liksom.“ Att uppmärksamma och lyssna efter vad som 

händer i rummet och i det våga följa eleven. Att eleverna ges mer inflytande i ledarskapet 

upplever hon ökar elevernas utforskande-lust. 

5.2.4 Att leka 

Stina och Charlie lyfter även lek, men med olika vinklar. Stina brukar kalla utforskande för 

lek:  

 

jag brukar kalla det för att vi leker. De kommer till oss när de är 16 år och 

då är det barnsligt att leka. Så därför säger jag att nu ska vi leka. Nu ska vi 

leka en ny lek. Och sen så småningom så låter jag dem upptäcka att vi 

tränade faktiskt vissa skills i den här leken, t ex vilka då? Och så får de fram 

vad eventuellt vad de tränat på och så lägger jag till och så får de se att när 

man leker, när man har roligt så jobbar man med saker. (Stina) 

 

Lek kan ses som barnsligt av eleverna, så för Stina är det viktigt att eleverna får leka och 

också uppfatta lärandet i leken. Charlie ger en kompletterande tanke: Genom leken kommer 

man in i utforskandet, och genom utforskandet kan leken tas mer på allvar och kännas 

viktig, “för jag utforskande faktiskt någonting här”, menar Charlie. Även Edit nämner att 
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eleverna ofta upplever att “leka får man inte göra” och menar att eleverna behöver få 

“återerövra de värdena”. Berit och Astrid nämner inte lek i intervjun. 

5.3 Hur utforskande relaterar till lärande 

Hur informanterna relaterar utforskande till lärande beskrivs nedan under rubrikerna Att 

lära är att utforska – att utforska är att lära, Samband och reflektion samt Kropp och 

rörelse. 

5.3.1 Att lära är att utforska – att utforska är att lära  

Både Stina och Edit menar att lärande är ett utforskande i sig. Edit tycker därför att det blir 

svårt att separera dem – de är delar av samma mynt. Stina menar även “Det är så man lär 

sig för det första [...] man lär sig genom att själv utforska”. Hon menar att utforskandet 

handlar om att “förstå saker” men att det i sig kan vara en liten upptäckt i något som inte 

tänkts på tidigare, som öppnar vyer för vad som är möjligt och visa att det finns olika vägar 

att ta. Även Astrid menar att vi utforskar för att lära och vidga kunskaper, inte minst om oss 

själv och våra erfarenheter, och genom det ges fler uttrycksmöjligheter. Berit ser 

utforskande som viktigt för elevernas lärande och beskriver utforskande och lärandets 

koppling som “att ha ett utforskande förhållningssätt till lärandeprocessen”. Charlie ger 

ytterligare en vinkel - att utforska för nöjets skull och för lustfylldhet. Hon liknar det bland 

annat vid förskolebarns planlösa undersökande när de tar och klämmer på exempelvis lera – 

inte med tanken om att forma en gubbe utan för att uppleva det och känna hur det känns, 

menar hon. 

5.3.2 Samband och reflektion 

Edit, Astrid, Berit och Stina menar att en del i utforskande i form av att bearbeta något från 

olika håll, bidrar till att kunna se samband och förstå dess sammanhang – en viktig del i 

lärandet menar de. Berit menar även att eleverna “ibland kan behöva hjälp att förstå varför 

man gör saker”, för att kunna se samband, “för då blir man också nyfiken och det är väl ett 

utforskande i sig. Att man vidgar vyerna för dem” (Berit). Charlie pratar inte om att se 

samband, men lyfter reflektion som en viktig del. Hon menar att genom reflektion tas 
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utforskandet och lärprocessen “på allvar”. Stina beskriver att när eleverna ser samband i det 

de gör, så blir det lärande. Att kunna se samband pekar på att det finns ett reflektivt 

perspektiv med. Jag frågar Stina om hon ser reflektion som en viktig del i undervisningen. 

Stina svarar: 

 

Ah, eller så gjorde jag inte förr. Alltså innan, före den nya 

gymnasiereformen för att jag var lite mer inne på att man inte ska förklara 

allting. Jag kunde säga så här “det här gör vi för att bli bättre på detta och 

detta” eller “det här gör vi för att vi ska förstå hur nästa steg… “ alltså lite 

såna förklaringar kunde jag ha. Men ibland ville jag att de skulle få uppleva 

någonting själv utan att jag hade pratat om det innan. Så att de hade sina 

egna ordlösa upplevelser. Och som det är formulerat nu så är det så mycket 

att de jämt ska analysera allting. Och då kan jag känna ibland, ja men det 

är på gott och ont. På ett vis kan det vara gott, men på ett annat vis är det 

dimensioner som försvinner om man ska sätta ord på allting. (Stina)  

 

Stina pratar både om verbala instruktionerna kontra “ordlösa upplevelser” samt en 

problematik med ett stort fokus på analys och att verbalisera. Astrid lyfter också en 

intressant aspekt kring att sätta ord på och analysera något: 

 

Analys är en stor grej, men hur analysera något jag inte vet eller har 

erfarenhet av? Att utforska är att skapa erfarenhet. När man skapat – det 

kanske inte är förrän man skapat erfarenheterna som man kan namnge dem 

eller kan förstå dem. Eller har ens förutsättning att förstå dem. Och då tror 

jag på den där växelverkan av att jag kan berätta att fyrtakt är fyra slag som 

i en jämn puls slår som ett hjärtslag och var fjärde takt betonas… Men sen 

gör vi det i rummet till musik och då känner man det. (Astrid) 

 

Att utforska är att skapa erfarenheter, och upplevelsen och erfarenheten behöver föregå 

analysen, menar Astrid, liksom att få växla mellan det verbala och det kinestetiska och 

praktiska. Astrid menar vidare att hon ser lärande som en resa, där eleven kan anta olika 

vägar och vi kan aldrig fullt veta vilken. Lärande är inte rätlinjigt eller likadant för alla. 

Hon menar därför att hon ställer sig kritisk till det “matrisfokus” som finns i dagens skola, 

som hon menar förutsätter att lärande sker på ett rätlinjigt sätt. Matriserna finns även för att 

skapa tydlighet i vad eleverna ska lära menar Astrid. “Och att det är en vinst då. Och det är 

det säkert i vissa sammanhang. Men när det gäller kreativitet och skapande som kräver mod 

så… det funkar inte så.” I en kreativ och skapande process behöver eleverna få utrymme att 

göra utan värdering och att man som lärare inte “blockerar inte elevernas sinne med för 
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mycket information och för mycket snack om vad man ska uppnå och sådär [...]” menar 

Astrid. 

5.3.3 Kropp och rörelse 

Gemensamt för informanter är att de pratar om vikten av att eleverna får bearbeta kunskap 

genom kroppen och rörelsen. Samtliga pratar om att förstå och uppleva musik och kunskap 

genom kroppen, att få en kroppslig koppling till det lärostoff de bearbetar och förankra 

kunskap i kroppen. Kropp och rörelse förstås även utifrån informanterna som en central del 

i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Hur central elevens kropp och rörelse är i deras 

rytmikundervisning skiljer sig dock åt. 

 Charlie ser kropp och rörelse som utgångspunkt för lärande eftersom vi upplever och 

erfar världen genom vår kropp. Det blir därför ett naturligt sätt att lära och kommunicera, 

vilket speglas i det utrymme kropp och rörelse får i hennes undervisning. Musik kan vara 

väldigt abstrakt menar hon, “eftersom man inte tar i någonting”, varför kroppen och 

rörelsen kan fungera konkretiserande. Även “utforska uttryck med kroppen” och att skapa 

“kroppsliga upplevelser” i lärandet. Hon lyfter även att i rytmiken öppnas möjligheter för 

kroppens kommunikation, där inte bara instrument ska “prata”. 

 För Berit är kroppen och rörelsen en del i undervisningen, men betonar samtidigt att 

rörelse inte endast är vad som definierar rytmikpedagogik: “alltså rytmiken är ju en metod, 

det försöker jag förklara fortfarande för folk, ‘ja men det handlar bara om rörelse’. Näe, det 

är en metod liksom.”. Rytmik är en metod, och rörelse är ett sätt att lära och utforska. 

Utforskande med rörelse är att skapa medvetenhet om kroppen och ett verktyg i det är att 

poängtera till eleverna att rörelse är något naturligt, menar hon. Hon lyfter även fram att 

hjälpa eleverna förstå varför de gör olika rörelsemässiga moment och hur det hänger ihop 

med lärande i musik, som en viktig del i relation till rörelse i rytmik. Berit menar att hon 

kan se kunskap som en ballong som behöver förankras i vår kropp, att få befästa kunskap 

genom kroppen. Kropp och rörelse gör också det abstrakta mer konkret menar hon, likt 

Charlie. 

 Edit pratar om kropp och rörelse i relation till ett helhetspedagogiskt perspektiv: “att få 

utveckla många sidor av sig själv i ämnet. [...] att det är kroppen, och det är hjärnan och det 

är känslomässiga, uttrycksmässiga, det intellektuella.”. Att se till hela människan i lärandet 
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och få bearbeta genom och med kroppen. Hon menar att eleverna behöver få uppleva med 

kroppen. Det är också lika viktigt, liksom Berit uttrycker, att eleverna får se relevansen med 

de rörelsemässiga momenten. 

 Stina ser kroppen som sitt instrument, vilket hon försöker förmedla till eleverna för att 

de ska “komma bort från det kroppsfixerade”, men också för att de ska värna om sin kropp, 

som man värnar om ett instrument. Hon beskriver också hur eleverna till exempel får öva 

på koncentration och uthållighet i rörelse till musik, vilket hon kopplar till att kunna hålla 

tempo och koncentration som musiker och att eleverna uppfattar att det hänger ihop.  

 Astrid närmar sig kropp och rörelse utifrån det kommunikativa perspektivet: “att 

undersöka vad som händer i min kropp för att sedan förmedla det”. Hon återkommer till 

föra-följa-principen och menar att det är ett lärande i att kunna uttrycka och förmedla något 

och att få en spegling av ens uttryck hos mottagaren.  

 Både Charlie, Stina, Edit och Berit lyfter att det för många av eleverna är något 

obekvämt och ovant att nyttja kropp och rörelse i undervisningen, något som man inte får 

göra i den åldern. Edit menar att det är en av de stora utmaningarna i rytmikundervisningen: 

 

… jag tänker i puberteten då liksom när de kommer... när man kommer 

ifrån det här att våga röra sig, och “leka får man inte göra”, det är mycket 

man inte får göra. Att man har sån revansch efter det, om man tänker 

gymnasiet och folkhögskolan, att återerövra de värdena att våga. (Edit) 

 

Edit pratar om att få “återerövra” att våga och att se värdet i att exempelvis använda 

kroppen, men också att få leka. Charlie kopplar det mycket till att kroppen är så bedömd i 

samhället, vilket påverkar elevernas upplevelse av sin kropp och användning av den. Hon 

menar därför att “om man jobbar med att kroppen ska bli bekväm, då blir personen bekväm 

på massa fler sätt för det finns så mycket som är knutet till våra kroppar.”. I citatet kan det 

anas att ju mer bekväma vi blir i kroppen desto mer trygghet känner vi.  

5.4 Påverkansfaktorer för utforskande och lärande  

De påverkansfaktorer som lyfts och diskuteras i intervjuerna presenteras under följande 

rubriker: Tillåtande och trygg miljö, Normer och roller samt Gruppen som möjliggörande 

Här ges en del längre citat för att lyfta så mycket av deras egna ord som möjligt. 
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5.4.1 Tillåtande och trygg miljö  

Samtliga informanter menar att den främsta förutsättningen för aktiviteten och lärandet i 

klassrummet är en miljö som är tillåtande och trygg. En del i det är att lärarna själva deltar 

och förevisar. Samtliga uttrycker att de försöker komma från fokus på “rätt och fel” i 

klassrummet. Berit menar att det ofta finns en strävan från eleverna att svara “rätt”: “De 

[eleverna] är skolade i att om läraren ställer en fråga så vill ju läraren ha rätt svar, men 

ganska ofta i musiken så kan det ju finnas jättemånga olika rätt svar.” Både Stina och 

Charlie brukar här istället prata om “mitt och ditt sätt” – att vi har olika tolkningar och 

uttryck som vi istället kan inspireras av. Edit ser lektionen som en verkstad – ett utrymme 

där man testar, provar och får misslyckas, vilket hon försöker etablera i sitt klassrum. Hon 

menar att eleverna ofta tror att det förväntas en särskild prestation av dem, och hon vill 

komma bort från det: “här finns inget rätt eller fel. Det enda som är fel är att man inte gör 

liksom.”. Astrid lyfter att det i dagens samhälle och utbildning ofta finns ett stort mål- och 

prestationsfokus, och att det därför är viktigt för elevernas utveckling att ge dem utrymme 

som inte fokuserar på det:  

 

Det här att inte värdera och att man tar med eleverna på en resa där jag vet 

vart jag vill komma men man blockerar inte elevernas sinne med för mycket 

information och för mycket snack om vad man ska uppnå och så där. 

(Astrid) 

 

Att prata mycket om mål kan snarare “blockera” för eleverna menar Astrid. Astrid uttrycker 

även att hon försöker anamma “learning by laughing” i sin undervisning – att få skratta 

tillsammans och känna en lustfylldhet samtidigt som man har ett fokus och ska lära något –

något även Stina nämner.  

 Berit pratar även om att ha ett utforskande perspektiv på sig i sin yrkesroll och i 

undervisningen, i att själv våga testa sig fram, våga utmana sig själv och att eleverna får se 

det också. Hon lyfter också att tryggheten i rummet hjälps av att eleverna kan lita på att hon 

bestämmer “Det betyder inte att man behöver vara auktoritär för det” utan “att man håller 

sin fårflock på något sätt”. Att skapa trygghet genom ett tydligt ledarskap menar hon stöttar 

utforskandet. 
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5.4.2 Normer och roller 

Informanterna fick frågan om hur de tänker kring normer och roller i klassrummet och hur 

det påverkar elevernas utforskande och lärande.  

 Charlie menar att normer påverkar elevens handlingsutrymme och därför är det viktigt 

att arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Vidare menar hon att när ramen är för vid 

och det är otydligt för eleverna vad som gäller och vad uppgiften är, så tar lätt de informella 

reglerna och olika status “över rummet”.  

 Edit uttrycker att normer ofta styr oss och bidrar till att eleverna hamnar i roller men 

också tilldelar sig själv roller utifrån ens instrument och musikaliska roll i ensemble. Även i 

hennes uttalande förstås rollerna påverkar vad som förväntas i gruppen, exempelvis vem 

som ska presentera eller hålla tempo. För henne är det viktigt att alla får utrymme i 

klassrummet och att alla ges lika ansvar i musicerandet och samspelet.  

Berit svarar följande om normer och roller: 

 

Nä det är jättesvårt det där. Är man van vid att följa, och det behöver ju inte 

handla om att man inte vill, det kan ju handla om att man är osäker men det 

kan också handla om att man bara är nöjd. Men i rytmiken jobbar vi ju i allt 

från helgrupp till två och två till tre till fyra. Så att i vissa lägen måste man 

ju, oavsett hurdan man är, så måste man ju – alla måste ta ansvar. Det 

kommer man inte undan i det ämnet. Och då tänker jag att det är i, det pratar 

vi en del om att ja men så är det i en ensemble också. Det funkar likadant 

när man spelar ihop.[...] Och då kommer ju utforskandet in i att, ja vi har 

olika förutsättningar för det. Och är man då en rädd och orolig person, då 

är det väldigt läskigt. Och då tänker jag att man behöver ha respekt för det.  

(Berit) 

 

Berit lyfter att eleverna är olika vana vid att följa och leda, och pratar liksom Edit om att 

eleverna behöver få öva på ansvar. I relation till ansvar och samarbete nämner hon 

varierande konstellationer. Hon lyfter att hon tycker att det är svårt. Jag gjorde en miss i att 

inte fånga upp vad hon syftar till och varför, så tyvärr framkommer inte vidare förklaring. 

Vidare menar hon att det är viktigt att tänka på att vi har olika förutsättningar, att vi är olika 

och därför agerar olika. Stina svarar följande om hennes tankar kring normer och roller i 

gruppen: 

 

Jag försöker… Visst, det är alltid roller. Det är de som är “pluggisarna” och 

de som väntar till sista sekunden och de som aldrig gör färdigt och så...  Alla 

ska göra allting. Och de som behöver mer tid och mer hjälp hugger jag fatt 
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i om jag känner dem, tidigt, och säger ‘bara säg till, jag kan visa hur du ska 

börja’ eller sådär. En del har ju som sagt lättare för saker och de kan få lov 

– om vi nu ska prata om roller – det beror ju på vad man gör för något 

förstås. Men de kan ju få lov att leda ibland eller styra upp ibland. [...] Men 

sen är det ju de som tar såna roller oundvikligen och då tar jag ju det också 

sen, och “det är jättebra att du har visat här men nu ska vi se om det är fler 

som vill försöka och då måste du hejda din impuls som jag vet finns.” Man 

måste ju bekräfta att man ser det. Så att de tränar sig i att hantera det här… 

sitt bekräftelsebehov. (Stina) 

 

Stina menar att vi “tar” roller, men uttalandet kan vidare också förstås som att vi hamnar i 

roller. För henne är en stor del att synliggöra och upptäcka hur en själv är och fungerar, och 

som hon tidigare uttryckt “lära sig sin typ”. Stina pratar om att bekräfta eleven, men vidare 

menar hon också att ett sätt att arbeta kring olika roller och normer är att som lärare fördela 

ordet. Det är något även Astrid lyfter. Astrid upplever att eleverna ofta har en bild av sig 

själva, hur de är och hur de ska reagera och agera utifrån det. Vissa elever “tar ordet” mer 

än andra, vissa är mer trygga och andra kastar sig ut. Att försöka fördela ordet är ett sätt, 

även om hon lyfter en viss problematik i det också: 

Och det är ju inte alltid lätt, man får försöka ge ordet till någon annan, men 

samtidigt vill man inte hämma den som är frimodig. Men också att vara 

ihärdig med att våga. Det är en lång process, för vissa så låser man lätt upp, 

de kanske redan är där. Andra krävs det mycket arbete med. [...] (Astrid) 

 

Att fördela ordet kan både främja men också begränsa menar Astrid.  

5.4.3 Gruppen som möjliggörande 

Flera av informanterna beskriver även att gruppen i sig kan fungera som en stöttande 

funktion för eleverna. Charlie menar att när eleven ser de andra göra samma sak som en 

själv, så kan det skapa en känsla av att det en själv gör är okej eftersom de andra också gör 

det. Detta liknar vad Astrid säger om att “gömma sig i gruppen” och “lockas med” – att 

individen blir ett i gruppen när alla gör samma sak och att eleven inte hinner tänka efter och 

värdera vad hen gör utan följer gruppen. Stina och Berit pratar också om gruppens 

möjlighet, bland annat att eleverna får lära av varandra i gruppen och inspireras av 

varandra. Båda lyfter dock även en annan infallsvinkel i att vissa personkonstellationer i 

gruppen ibland snarare kan bromsa för aktiviteten i rummet och skapa låg energi. Edit 
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lyfter en annan aspekt om gruppen i rytmikundervisningen i att det ibland kan vara lättare 

att lyssna på varandra i “rytmikrummet”: 

 

E: … det är ju inte förrän du är säker på dig själv och verkligen kan 

någonting som du kan börja lyssna på andra. Men jag tänker i 

rytmikrummet kanske du är snabbare på målet och kan lyssna snabbare på 

andra men att den modellen får finnas med även när man jobbar i ensemble. 

Att man inte glömmer bort det liksom.  

 

J: Mm. Varför tror du att det är lättare i rytmikundervisningen? 

 

E: Jo därför att då har man samma moment, man har samma utmaning ifrån 

sig i kroppen och till exempel att koordinera gå och klapp eller någonting. 

Medan i ensemblerummet, ja då sitter du med dina instrument och där har 

man jättemycket tekniska saker som man måste komma över innan man kan 

göra det man tänker, man hör, liksom.  

 

Edit pratar om flera saker. Både att lyssnande och lyhördhet är viktigt i en ensemble och att 

det är först när vi känner oss trygga som det är lättare att ‘ta in’ sin omgivning och 

personerna. Hon pratar även om att rytmikundervisningen kan vara “snabbare på målet”, 

och därmed blir det snabbare till att börja lyssna in varandra. Den tredje aspekten hon tar 

upp är instrument kontra kropp. Det finns en likställighet i att alla får utgå från sin egna 

kropp, vilket kan öppna för lyssnandet.  

5.5 Sammanfattning av resultat 

Samtliga informanter menar att rytmikundervisningen bygger på utforskande. Även om 

begreppet utforska inte nödvändigtvis är något som alla använder i sin undervisning med 

eleverna, så är det ett förhållningssätt och ett arbetssätt som ligger till grund för deras 

rytmikundervisning. Gemensamt i informanternas beskrivning av utforskande är att det 

handlar om att vara nyfiken på det obekanta samt uppleva och möta något från olika håll i 

olika moment. Att möta något i olika moment kan bidra till att se samband och 

sammanhang. Informanterna gör något olika kopplingar till utforskande, där Charlie 

exempelvis gör en kroppslig koppling medan Astrid lyfter det verbala utforskandet i 

kommunikationen, men utifrån samtliga intervjuer verkar det centrala i utforskandet vara 

att upptäcka och undersöka “vad händer om…”. 
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 Utforskande är tätt sammankopplat till lärande, “utforskande förhållningssätt till 

lärandet” uttrycker Berit, men lärandet är också ett utforskande i sig enligt Edit och Stina. 

Utforska och lära kan därför inte riktigt särskiljas. Charlie lyfter här att reflektion är en 

viktig del för att ta utforskandet på allvar och bli en lärande funktion för eleverna. 

Samtidigt framhåller hon det planlösa undersökandet, där undersökandet/utforskandet har 

en lustfylld funktion – att undersöka för nöjets skull. Stina och Astrid anser att dagens 

utbildning fokuserar mycket på analys och verbal reflektion, och menar att det är viktigt att 

eleverna även får “ordlösa upplevelser” – som Stina uttrycker det – och att låta analysen 

föregås av den skapta och uppleva erfarenheten som Astrid uttrycker.  

 Samtliga framhåller att elever i äldre tonåren ofta kan känna olustighet i, eller vara 

obekväma i, att använda kroppen i undervisningen – något Charlie relaterar till samhällets 

syn på kroppen som påverkar hur eleverna ser på sin kropp och använder sig av den i 

undervisningen. Den kroppsliga upplevelsen i lärande, att förstå och kunskapa med 

kroppen, är något samtliga framhåller som en viktig faktor i elevernas lärande och 

utforskande. Kroppen och rörelsen förstås också som en central del i hur eleverna utforskar 

i rytmikundervisningen. Lek är något som nämns av Stina, Charlie och Edit. De menar att 

eleverna i den åldern ofta inte tror att de får leka, att det är barnsligt och inte något för dem. 

Stina menar att hon därför brukar kalla utforskande för lek och låta tillsammans med 

eleverna undersöka vad för lärande leken kan generera. Charlie menar att genom leken når 

eleverna utforskande lättare. Edit pratar om att eleverna behöver få “återerövra de värdena”, 

så som lek men också användandet av kroppen.  

 Den faktor som samtliga lyfter som främsta förutsättning för elevernas utforskande och 

lärande är om de upplever miljön som tillåtande och trygg. Här menar informanterna att 

lärarnas egna delaktighet och interaktion är en viktig faktor samt deras inställning till “rätt 

och fel”, liksom att själv våga testa sig fram och visa det för eleverna – att ha ett 

utforskande perspektiv på sig själv som lärare, menar Berit. Gruppen i sig kan också 

fungera som en möjliggörande faktor genom styrkan i att alla gör samma sak lyfts fram och 

känslan av att vara ett i gruppen. Det finns en samstämmighet hos informanterna om att 

normer och roller i gruppen är något som påverkar eleverna på olika sätt, även om de 

uttrycker sig något olika. Hur det påverkar eleverna och hur de arbetar kring normer skiljer 

sig något åt. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet i relation till den litteratur och forskning som tidigare 

presenterats ihop med mina reflektioner. Diskussionen är baserad på resultatet och studiens 

forskningsfrågor. Studiens forskningsfrågor är: 

 

● Hur beskriver informanterna begreppet utforska och hur förhåller de sig till 

utforskande i sin rytmikundervisning med äldre tonåringar och/eller yngre vuxna?  

● Hur relaterar informanterna utforskande till elevernas lärande? 

● Vilka faktorer påverkar elevernas utforskande och lärande enligt informanterna? 

 

Nedan presenterad diskussion under rubrikerna Förhållningssätt till lärande, Lärande och 

reflektion, Kroppen – musikinstrument och Lärarens möjliggörande för elevernas 

utforskande. 

6.1 Förhållningssätt till utforskande 

Nedan diskuteras informanternas förhållningssätt till utforskande i sin rytmikundervisning 

och deras beskrivning av begreppet. 

6.1.1 Utforskande arbetssätt  

Vernersson (2018) uttrycker att rytmikpedagogik innebär ett utforskande arbetssätt, något 

som stämmer överens med hur samtliga informanter relaterar utforskande till 

rytmikpedagogik. Rytmikundervisningen bygger på utforskande, både genom variationen i 

hur eleverna får bearbeta momenten i undervisningen och genom att medvetet använda 

olika sinnen, kroppen och rörelse i lärandet. Detta stämmer väl överens med hur både 

Vernersson (2013), Nivbrant Wedin (2012) och Jaques-Dalcroze (1997) beskriver 

rytmikpedagogik. Edit ser en stark koppling mellan utforskande och rytmik som 

helhetspedagogik på så vis att kroppen och olika sinnen är involverade i lärandet, vilket 

stöds av Vernersson (2013) och von Bülows (1974) beskrivningar av helhetspedagogik. 

Helhetspedagogik innebär enligt von Bülow (1974) att se till individen som en odelbar 
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helhet. Denna växling och involvering av hela individen där aktiviteten är i fokus, kanske 

kan ses som ett utforskande i sig, vilket även uttrycks av Edit när hon säger “just som det 

innebär att man får jobba med många olika delar av sig själv, så är det ju just i det 

utforskande perspektivet, det man gör praktiskt”. Vernersson (2013) beskriver hur 

helhetspedagogik innebär en växling mellan perception, kognition, emotion och reflektion. 

Det kan relateras till hur Charlie uttrycker att hon brukar konstruera sin rytmikundervisning 

utifrån att skapa olika intryck, något som också kan kopplas till hur Juntunen (2004b) 

beskriver sin undervisning: Först fokusera uppmärksamhet på och medvetandegöra olika 

delar av sin kropp, för att sedan genom olika sinnen ta intryck från omgivningen som 

omvandlas vidare till ett eget uttryck.  

 Det framkommer i intervjuerna att begreppet utforska är något som några informanter 

sällan använder eller reflekterat så mycket kring innan intervjun. Samtliga menar ändå att 

det är en självklar del i deras rytmikundervisning. Varför begreppet inte har reflekterats så 

mycket över eller används, men ändå något som genomsyrar undervisningen, kan stödjas 

mot Bjørndals (2005) uttryck om lärarens forskande syfte i undervisningen som “intuitiv 

art”. Bjørndal (2005) menar att lärarens utforskande inte följer de formella mallar och 

kännetecken som en vetenskaplig forskare, utan sker mer intuitivt. Ett intuitivt 

förhållningssätt till utforskande, där utforskandet tar plats och sker även om det inte 

definierats.  

 Ett utforskande perspektiv på sig själv som lärare är något Berit och Charlie pratar om: 

Berit utifrån att våga testa sig fram i sin lärarroll och undervisning, och underhålla sin 

nyfikenhet; Charlie utifrån ledarskapet i klassrummet i att utforska föra-följa mellan henne 

och eleverna, vilket hon upplever ökar elevernas utforskande-lust. Dessa resonemang liknar 

det hos Malaguzzi (Dahlberg & Åsén, 2011) om läraren som medforskare till eleven, som 

innefattar en lyhörd inställning och att ge utrymme för elevernas självständiga prövande 

men med stöttning från läraren. Att underhålla sin nyfikenhet och själv utforska som lärare 

och undersöka kommunikationen och ledarskapet mellan lärare och elev, kan därför vara 

sätt att skapa förutsättningar för elevernas utforskande.  
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6.1.2 Rummet i utforskande 

I litteratur om rytmik framträder medvetenhet om och arbete med rummet som viktigt och 

involverat i rytmikpedagogik, men det nämns relativt lite hos informanterna. Det kan bero 

på hur frågorna ställdes i intervjun, men är samtidigt en intressant aspekt att diskutera. 

Även om utforskande av rummet inte framträder så mycket, så arbetar samtliga informanter 

medvetet med att varierande konstellationer och formationer i sin undervisning, något som 

är en del av den rumsliga formen som Vernersson (2013) uttrycker. Att variera 

konstellationer och formationer lyfts i litteraturen som en främjande faktor för samarbetet 

och klassrumsklimatet (Nivbrant Wedin, 2012; Robertson, 2018). Medvetenhet om 

placering och ett medvetet spatialt (rumsligt) tänkande kan enligt Björck (2011) också bidra 

till att motarbeta invanda mönster och strukturer. Detta liknar de resonemang som förs hos 

Edit och Charlie om att “bryta upp hänget” (Edit) och variera så det inte alltid blir 

“trummisen och basisten som ska prata med varandra” (Charlie), genom flödet av möten i 

olika konstellationer och formationer. Detta resonemang lyfts inte hos de andra 

informanterna, däremot lyfter de andra att flödet av möten och olika sammansättningar 

genererar olika intryck och skapar möjligheter till olika samarbeten. Björck (2011) menar 

att elevens möjlighet att ta plats, få utrymme och röra sig i rummet påverkas av normer och 

strukturer som råder samt maktorientering som finns i grupper. Ett spatialt tänkande kan 

fungera som redskap för reflektion om dessa strukturer. En reflektion kring detta är att 

medvetenhet om hur placeringar i rummet påverkar elevernas handlingsutrymme, liksom 

upprätthållande av strukturer som råder, därmed kan bidra till att skapa bättre 

förutsättningar för elevernas utforskande och lärande.  

 Rummet nämns även av Charlie i relation till undersökande av och förhållande till 

begreppen tid, rum och kraft. Hennes beskrivning av dessa begrepp stämmer väl med 

beskrivningen i litteraturen (Jaques-Dalcroze, 1997; von Bülow, 1974). von Bülow (1974) 

lyfter även att undersökande av dessa begrepp styr den levande aktiviteten i rummet och 

fungerar stimulerande för fantasin. En tolkning av detta är att undersökandet av dessa 

begrepp förstås som att förhålla sig utforskande till rummet men också vad som sker inom 

rummet och mellan varandra, vilket underhåller nyfikenheten och stöttar fantasin och 

aktiviteten i rummet. 
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6.2 Lärande och reflektion 

Utforska och lära förstås utifrån informanterna som två sidor av samma mynt – de går inte 

att särskilja. Detta kan härledas till Säljö (2005) som menar att all mänsklig handling och 

möte innebär ett lärande. Det är därmed svårt att undvika att lära. Stina menar även att “det 

är så man lär, genom att själv utforska”. Detta uttalande stämmer väl överens med vad 

Dewey (Sundgren, 2011) och Malaguzzi (Dahlberg & Åsén, 2011) ser som 

framgångsfaktorer för elevernas lärande – att eleverna själva får göra, utforska och skapa 

upptäckter. Informanterna pratar även om att lärande i utforskande skapas när eleverna ser 

samband mellan de olika momenten och kan se det i ett sammanhang. Detta kan härledas 

till vad Gärdenfors (2010) uttrycker om mönster: “Att förstå är att se mönster” (s. 135). En 

metod för att öva på att se mönster är att uppleva varierade exempel och sätta något i flera 

kontexter, menar Gärdenfors (2010). Detta stämmer med informanternas beskrivning av 

vad utforska innebär: att bearbeta något på olika sätt för att kunna se samband och förstå 

dess sammanhang.  

 När informanterna pratar om utforskande kan anas att undersökandet av “vad som 

händer om... “ och upptäckten i vad som skedde, sker i utforskandet. Detta kan härledas till 

Schöns (2007) begrepp reflektion-i-handling. Det finns en likhet mellan Schöns exempel på 

improvisationsmusikers reflektion i stunden och hur utforskande beskrivs av informanterna, 

genom skärpt lyhördhet, reaktioner på impulser från varandra, med bedömningar som görs 

samtidigt som man testar sig fram. Charlie framhåller den verbaliserade reflektionen som 

en viktig del i undervisningen utöver att skapa kroppsliga upplevelser och erfarenheter. Här 

finns en viss motsättning i Stinas uttalande om att när vi sätter ord på saker så kan vi tappa 

andra “dimensioner”. Dessa dimensioner förstår jag som kunskap i kroppen, ett 

fenomenologiskt perspektiv på kroppens lärande som beskrivs av Brinkjaer & Höjen 

(2020). Denna kunskap kan inte alltid beskrivas och förstås i ord menar Schön (2007). Ett 

fenomenologiskt perspektiv på kroppen och lärande lyfts däremot av samtliga i 

intervjuerna, även om de lyfter olika perspektiv på reflektion och verbal reflektion. Det ena 

behöver därför inte utesluta det andra, utan bör istället ses som stärkande till varandra 

menar Säljö (2005). Den kroppsliga aktiviteten stärks i den verbaliserade reflektionen. Ord 

och hand utgör varandras förutsättningar och är intimt förknippade med varandra menar 
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Säljö (2005). Astrid menar här att eleverna däremot behöver få skapa erfarenheterna först 

för innan de ska kunna verbalisera och analysera, något som framträder hos Nivbrant 

Wedin (2012) om att låta eleverna först praktiskt uppleva, utforska och sen analysera. 

 Astrid lyfter en intressant reflektion kring mål, värderande och att vara i undersökandet: 

“man blockerar inte deras sinne med för mycket information och för mycket snack om vad 

man ska uppnå och sådär”. Detta motsätter Deweys (Sundgren, 2011) tankar om att 

aktiviteten behöver ha ett tydligt mål för att bli lärande, givande och för att skapa 

motivation hos eleverna – något som Berit nämner i att hjälpa eleverna att se relevans och 

förstå varför de gör något. Samtidigt lyfter alla informanter att det kreativa skapandet och 

utforskandet hos eleverna gynnas av att inte värderas och att eleverna behöver få det 

utrymmet. Det framkommer i intervjuerna att vara närvarande i aktiviteten, att bara få vara i 

görandet, är väldigt givande i sig. Astrid menar att det kan vara svårt i dagens utbildning att 

undvika fokus på mål och värderande eftersom det är högt fokus på vad eleverna ska uppnå 

och inte minst om man följer en matris, vilken hon menar sätter lärande och utveckling i en 

rätlinjig form som inte stämmer överens med hur lärande i praktiken ser ut.  

 Ytterligare en intressant vinkel i samspelet mellan reflektion och utforskande är vad 

Juntunen (2004b) säger om ”mindful action” – en medveten och uppmärksammad rörelse 

som sker på ett för-reflektivt plan. En del i rytmiken är att visa vad du uppfattar genom 

rörelse, att svara eller omvandla i rörelse (Nivbrant Wedin, 2012). Kanske kan därmed 

utforskandet förstås som en praktisk reflektion?  

6.3 Kroppen – musikinstrument 

Att vara närvarande i musiken utan musikinstrument emellan eleverna är en infallsvinkel 

som informanterna talar om, men återfinns inte i den litteratur som studien tar upp. Det 

vore ändå intressant att reflektera kring med avseende på kroppens centrala del i 

rytmikundervisning. Händer det något med luften, kontakten mellan musikerna och 

aktiviteten i rummet när det är kropparna som är det huvudsakliga musicerandet och 

kommunikationsmedlet?  

 Edit hävdar att lyhördheten för varandra och musiken blir mer skärpt när det inte är 

instrument som “tar fokus”, vars tekniska utmaning först ska överkommas innan örat och 

uppmärksamheten kan riktas utåt. Hon anser att rytmikundervisningen ofta är snabb “på 
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målet”, vilket kan göra att eleverna snabbare kan känna sig trygga och därmed får lättare att 

lyssna in varandra och musiken, menar hon. Att vara snabb på målet är något även Astrid 

diskuterar i relation till flödes-skrivningarna. Detta kan relateras till den betoning på 

elevernas skapande i undervisning som görs hos Vernersson (2013) och Nivbrant Wedin 

(2012). Edit lyfter vidare en slags likställighet – samma utmaning ifrån sig som hon 

uttrycker – i att alla får utgå från sin kropp i rytmikundervisningen. Av egen erfarenhet kan 

musikinstrument, liksom roller i en grupp, följa med förväntningar och förgivettaganden 

om hur något ska vara. Denna tanke kan också anas hos Edit i hennes uttalande om att olika 

musiker med olika instrument ofta får olika förväntningar på sig om att exempelvis hålla 

tempo och presentera låten. En reflektion kring detta är att när musikeleverna får mötas i ett 

rum i musik utan yttre musikinstrument emellan, kanske en närmare mellanmänsklig 

kontakt kan skapas genom att kropparna får vara främst i mötet och inte instrumentet och 

rollen som en särskild musiker. Samtidigt kan instrument ses som en förlängning och en del 

av sig själv, inte minst för sångare som har instrumentet fysiskt placerat inom sig, vilket ger 

denna diskussion ytterligare en dimension. Kroppen ses som sitt musikinstrument hos vissa 

informanter. Stina uttrycker att det för henne handlar mycket om att försöka ta bort fokus 

på kroppsfixering hos eleverna och istället se kroppen som naturlig del i undervisningen, 

något vi alla har och likt ett annat instrument behöver värnas om.  

 En annan aspekt om kroppen som lyfts av informanterna är att eleverna ofta känner sig 

obekväma att röra på kroppen och använda kroppen i lärandet, vilket påverkar hur eleverna 

använder kroppen i undervisningen. Charlie ser en stark koppling mellan samhällets syn på 

kroppen och elevernas upplevelse av sin kropp, “att kroppen är så bedömd i samhället”. 

Detta uttalande kan relateras till Elmeroths (2012) beskrivning av hur samhällets 

föreställningar skapar förväntningar och normer som följer med in i skolans klassrum, 

eftersom skolan är i samverkan med det omgivande samhället och dess värderingar. Charlie 

menar att ju mer man involverar kroppen i undervisningen, ju mer man arbetar med att 

kroppen ska bli bekväm, desto mer trygghet kan skapas för eleven. Detta uttalande kan 

relateras till Wiklund (2001) om medvetenhet om den föränderliga kroppen. Hon menar att 

vi byter årsmodell genom livet och att eleverna behöver få det utrymmet att undersöka hur 

vår föränderliga kropp förhåller sig till omvärlden och att få bli medveten om kroppen, 

något hon uttrycker att vi förlorar längs vägen till vuxenlivet. En reflektion kring detta är att 
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ju mer kroppen inte blir en naturlig del av vårt lärande, undervisning och utbildning desto 

mer kommer eleverna distansera sig från sin kropp och se den som onaturlig. I den litteratur 

som tagits upp i studien framkommer kroppen som en viktig resurs i vårt lärande, varför det 

kan behövas mer av en naturlig nyttjande av kroppen i vår undervisning. Mer om detta 

resonemang finns att läsa om i vidare forskning. 

6.4 Lärarens möjliggörande för elevernas utforskande 

Nedan diskuteras lärandes möjliggörande för elevernas utforskande under rubrikerna 

Utforskande- och lärandeklimat och Medvetenhet om normers påverkan. 

6.4.1 Utforskande- och lärandeklimat 

Robertson (2018) hävdar att det trygga och tillåtande klimatet är en del av ett optimalt 

klassrumsklimat, där misstag ses som en del av lärprocessen. Detta stämmer väl med 

informanternas uttalanden. Några av informanter pratar även om att se rätt och fel som 

“mitt sätt/ditt sätt”, vilket stämmer med vad Nivbrant Wedin (2012) ser som en 

framgångsfaktor för klimatet. Det framkommer i intervjuerna att denna inställning skapar 

ett positivt lärandeklimat, att det kan skapa inspiration och fler vinklar på hur något kan 

uttryckas. Detta kan liknas vid vad Nachmanovitch (2004) säger om misstag som “friska 

källor av inspiration” (s. 92). 

 Edit ser lektionen som en verkstad, ett begrepp som liknar Deweys (Sundgren, 2011) 

“verkstadskaraktär” på skolan, där undervisning organiseras för elevernas självständiga 

utforskande och prövande. Edit menar att lektionen som verkstad innebär att ge ett 

utrymme för eleverna att testa, pröva och ompröva där misstag är en del av detta testande. 

Av intervjuerna förstås den trygga utgångspunkten i klassrummet som en förutsättning för 

att eleverna ska våga och vilja – alltså en viktig faktor i lärandeklimatet. Detta får stöd i vad 

Robertson (2018) lyfter som en förutsättning för ett optimalt klassrumsklimat. I litteraturen 

framkommer samspel, interaktion och samarbete som betydelsefulla faktorer för lärande. 

Dewey (Sundgren, 2011) och Malaguzzi (Dahlberg & Åsén, 2011) menar att 

undervisningen behöver organiseras för interaktion, utbyte av idéer och samarbete. Denna 

interaktion visas i informanternas beskrivningar av varierande konstellationer och 
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formationer och hur de ser gruppen som en tillgång för eleverna i att lära av varandra. 

Gruppen förstås som en möjliggörande och stärkande faktor för elevernas utforskande och 

lärande inom gruppen, vilket kan härledas till Vygotskijs (Strandberg, 2006) proximala 

utvecklingszon i att se och uppleva vad de andra gör och få lära av och stötta varandra.  

 I litteraturen beskrivs fantasi som viktig för vårt lärande och tillsammans med 

föreställningsförmågan, är en väsentlig funktion för kreativitet (Vygotskij 1995; 

Gärdenfors, 2010). Begreppet fantasi är inget som framträder så mycket i intervjuerna, 

förutom lite hos Stina och Astrid. Stina pratar om att utforskande ibland handlar om att 

vidga sin fantasi. Astrid pratar om in-forskning: att upptäcka ens erfarenheter för att nyttja 

det i undersökandet av ens uttrycksmöjligheter, vilket liknar Vygotskijs (1995) beskrivning 

av fantasi som något beroende av individens upplevelser och erfarenheter. En reflektion 

kring detta är att elevernas fantasi vidgas av fler upplevelser och vad som görs tillgängligt 

för dem, där aktiviteten i utforskandet tränar föreställningsförmågan. Känslan och 

påhittigheten för vad och hur något kan göras – den kreativa förmågan – är högst beroende 

av föreställningsförmågan och fantasin, som i sin tur är beroende av vad vi upplever och 

erfar. Det ena ger det andra. Utforskande innebär att vara nyfiken på det obekanta uttrycker 

informanterna. Utifrån litteraturen som tidigare presenterats om fantasi och lek, så kan den 

utforskande aktiviteten förstås som beroende av vad fantasin ger upphov till. Att upptäcka 

genom att vara öppen för impulser och skapa upplevelser, som uttrycks i intervjuerna, 

kanske därmed kan vara ett sätt att underhålla och stimulera fantasin och skapa 

förutsättningar för utforskandet. Lek beskrivs av Charlie som ett sätt att nå utforskandet. 

Detta för tankar till Nachmanovitch (2004) beskrivning av lek som “utforskandets fria 

ande”, vilket skapar uppfattning om att leken innehar en frihet från förväntningar skapta av 

förnuft och regler. Vygotskij (1995) lyfter att fantasin utformning påverkas mer av de 

rationella villkoren som med åldern spelar en större roll. En reflektion kring Charlies 

uttalande utifrån Nachmanovitch (2004) och Vygotskij (1995) är att lek därmed kan vara ett 

sätt att komma ifrån förnuftets begränsningar och öppna för individens förmåga att se fler 

möjligheter om vad som kan göras och därmed stötta utforskandet. Stina kallar 

utforskandet för lek med eleverna, för att de ofta inte ser leken som något de “får göra” och 

tycker är barnsligt i den åldern. Som tidigare diskuterat spelar normer en avgörande roll för 

individens agerande inom gruppen. Att leka kan vara något som inom den sociala gruppen 
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inte följer normen. Att kalla utforskandet för lek kanske kan vara ett sätt att sätta en norm i 

klassrummet av läraren som gör att eleverna har något tydligt att förhålla sig till. Det är 

bestämt att detta är lek och något alla ska göra. Att leka får då inte samma stigmatisering. 

Det hänger också samman med det som Charlie nämner om en otydlig och vid ram som kan 

skapa osäkerhet hos eleverna och göra att informella regler och status-ordningar inom 

gruppen tar över.  

6.4.2 Medvetenhet om normers påverkan 

I litteraturen framkommer att normer och roller skapas i varje gruppkonstellation, men det 

handlar om hur vi som lärare är medvetna om dem och förhåller oss till dem (Robertson, 

2018; Elmeroth 2012; Thornberg 2013). Gemensamt för informanterna är att de uppfattar 

att det finns och skapas normer och roller i elevgrupperna, vilka påverkar eleverna på olika 

sätt. Både Edit och Astrid pratar om att eleverna ofta styrs av förväntningar som skapas 

genom normer. Edit lyfter roller i ensemblen som skapar olika förväntningar på eleven om 

vem som ska göra vad och ansvara för vad, vilket går i linje med Astrids uttalande om att 

eleverna ofta har en bild av sig själva om hur de ska vara och agerar utifrån denna bild. 

Edits och Astrids uttalanden om roller kan förstås både som förväntade, upplevda och 

utförda roller utifrån Thornberg (2013). Stina ser också att roller har en påverkan på 

eleverna. Hon uttrycker samtidigt “det är de som är “pluggisarna” och "de som väntar till 

sista sekund”. Dessa uttryck liknar vad Robertson (2018) beskriver som etiketter. Ur ett 

lärarperspektiv lyfter Robertson (2018) en risk med att sätta dessa etiketter på eleverna 

eftersom det försvårar lärarens möjlighet att se elevens verkliga potential. Thornberg (2013) 

lyfter även att det kan skapa osäkerhet och känsla av skuld hos eleven när den förväntade 

och upplevda rollen inte stämmer överens. 

 Charlie pratar om ramen i klassrummets påverkan på normer och hierarkiska parametrar 

i gruppen. Är ramen för vid och uppgiften för otydlig så tar informella regler och status 

bland eleverna "över rummet". Lärarens tydlighet och styrande kan här förstås som en 

viktig del i att motarbeta att dessa parametrar tar över. Charlie lyfter samtidigt att ett 

demokratiskt ledarskap är viktigt i hennes klassrum och att som lärare våga dela ledarskap 

och även följa eleverna. Björck (2011) hävdar att lärarens styrande påverkar maktordningen 

i gruppen. Ger läraren över för mycket ansvar och styrande till gruppen, så finns risk att de 
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sociala hierarkierna ökar inom gruppen istället (Björck, 2011). Det är en intressant aspekt 

som Björck tar upp eftersom det samtidigt finns en viktig del i lärarens uppdrag och det 

demokratiska värdegrundsarbetet i undervisningen – inte minst också för elevernas 

motivation – att göra eleverna delaktiga och ha inflytande över vad som sker. Både Stina 

och Astrid menar att det ibland kan vara bra att låta eleverna som vill leda och styra ibland 

få utrymme till det, men också få öva på att låta andra ha det utrymmet. Både Edit och Berit 

pratar om att eleverna behöver få ges lika ansvar och öva på att ta ansvar. Här lyfter Berit 

hur variation i olika konstellationer och samarbeten i rytmiken innebär att få öva på olika 

ansvarstaganden. Detta kan relateras till Robertson (2018) om att variationer i 

gruppsammansättningar och samarbeten skapar ett positivt arbetsklimat. En reflektion kring 

det är att varierande konstellationer gör att eleverna kan få utrymme att växla roll eller 

‘plats’ i sammanhanget genom att en ny sammansättning av grupp kan ha en annan 

maktordning som Björck (2011) uttrycker. Medvetenhet om normers påverkan på elevernas 

handlingsutrymme, liksom vad som bidrar till upprätthållande av normer och strukturer och 

lärarens roll i att motarbeta dessa strukturer, hävdar jag är att skapa förutsättningar för 

elevernas möjlighet att utforska och lära i klassrummet.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 

Studien bekräftar den tidigare litteratur och forskning som presenterats. Det finns en stor 

samstämmighet mellan informanternas beskrivningar av och förhållningssätt till 

utforskande i sin undervisning, men också i hög grad i relation till litteraturen. Av 

diskussionen dras slutsatsen att rytmikpedagogik genomsyras av utforskande och 

rytmikundervisningen bygger på en utforskande natur. Att få fler kroppsliga upplevelser 

med ett utforskande förhållningssätt i undervisningen kan gynna fantasin på så vis att 

fantasin livnär sig på våra levda erfarenheter. Att exempelvis få visa reflektion i rörelse 

eller vad vi hör i rörelse, kan generera uppfattningen om vad som faktiskt är möjligt och 

därmed öka ens kreativa förmåga att tänka och handla. 

 Det dras även slutsatsen att informanterna ser utforskande som lärande och lärande som 

utforskande – de hör ihop. Det är viktigt att eleverna får lära genom att utforska, att 

eleverna får utrymme att pröva och testa sig fram, vilket kräver att en trygg och tillåtande 

miljö har etablerats i klassrummet. Denna miljö skapas tillsammans med eleverna, där 

gruppdynamik och lärarens styrande, delaktighet och förhållande till eleverna spelar stor 

roll. Att vara medveten om hur strukturer, normer och roller kan påverka elevernas 

utrymme att handla liksom hur placeringar i rummet påverkar elevernas möjligheter att 

utforska, är ett sätt att skapa förutsättningar för elevernas utforskande och lärande i 

klassrummet.  
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8. Förslag till vidare forskning 

Studien har genererat många tankar och idéer som hade kunnat vidareutvecklas och 

studeras närmare. Observation användes i studien som förundersökning till intervjuerna och 

endast hos en av informanterna, i syfte att skapa en fördjupad kunskap inför intervjuerna. 

Det hade varit intressant att för studien använda sig av observation hos samtliga och 

använda i resultatet för att få en större inblick i informanternas rytmikundervisning – 

särskilt eftersom rytmik är ett ämne där kroppsupplevelser är i fokus, upplevelser som 

kanske inte alltid är lätta att beskriva i ord. 

 Något jag initialt funderade på, men som inom ramen för detta arbete inte fick plats, var 

att jämföra arbetssättet “inquiry-based learning” (IBL) och rytmikundervisning. IBL är en 

pedagogisk metod som utgår från elevens problemlösande i lärandet och brukar därför utgå 

från vissa frågor eller problem som ska besvaras. Det kan hittas både likheter men också 

skillnader mellan detta arbetssätt och det i rytmikundervisning, varför det vore intressant att 

vidare undersöka dessa tillsammans, men också IBL i relation till musikundervisning – 

något som för den nyfikna finns att läsa mer om i Sheila J. Scotts (2008) artikel “Exploring 

an Inquiry-Based Stance for Planning and Instruction in General Music Education”. 

Det vore även intressant att jämföra likheter och skillnader mellan utforskande i rytmik och 

utforskande i annan ensembleundervisning i musik med ungdomar.  

 Lärarens handlingsutrymme var något som nuddades vid hos en informant, vilket också 

vore spännande att fördjupa sig mer inom i relation till utforskande. Vilka ramfaktorer 

påverkar lärarens handlingsutrymme i sin rytmikundervisning?  

 Det vore även intressant att undersöka utforskande i rytmikundervisning utifrån ett 

genusperspektiv. Hur påverkar genusnormer elevernas utrymme i undervisningen? Och hur 

uppfattar rytmikpedagogerna detta?  

 I intervjuerna lyftes tankar om samhällets syn på kunskap och hur den kroppsliga 

kunskapen och kroppsliga uttrycket inte värderas lika högt som det teoretiska och 

“nedskrivna”. Detta påstående återfanns även i litteraturen, där Juntunen och Hyvönen 

(2004a) ansåg att denna värdering av kunskap fanns även inom musikundervisning såsom 

rytmik. Hur vi som lärare ser på kunskap och hur vi ser på lärande och olika förmågor, 

påverkar hur vi utformar undervisningen. “Consequently, the former set of values dominate 
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the choices of teaching procedures and skills being educated. “(Juntunen & Hyvönen 

2004a, s. 81). Inom ramen för denna studie fanns inte utrymme att undersöka detta vidare, 

men det vore intressant att spinna vidare på hur samhällets värdering av olika intelligenser 

påverkar dess status och vilken plats olika kunskap och förmågor får i 

musikundervisningen. En avhandling som är relevant att lyfta i relation till detta är Johanna 

Österling Brunströms (2015) "Kropp, görande och varande i musik: en fenomenologisk 

studie". Studien undersöker kroppens varande och förankrande i fyra olika musikaliska 

kontexter. Här lyfts och diskuteras även kroppen och kroppsrörelsens nedåtgående fokus i 

skolan utifrån läroplanernas användning av orden kropp och rörelse från förskolan till 

gymnasiet.  
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Bilaga 1 - Intervju & 

observation 

Information och samtyckesblankett  

Förfrågan om att medverka i en observation - och intervjustudie tillhörande Jonna 

Glennåkers examensarbete vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet.  

 

Hej! 

Jag går mitt sista år på Ämneslärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö och skriver nu mitt 

examensarbete om utforskande i den rytmikpedagogiska undervisningen. Denna kvalitativt 

inriktade studie syftar till att undersöka hur rytmikpedagoger förhåller sig till utforskning samt hur 

det ter sig i undervisningen. Rytmikpedagogers egna ord och resonemang är därför fokuset i denna 

studie. Därför har jag tillfrågat just Dig om du som verksam rytmikpedagog vill delta i denna studie 

genom observation av din rytmikundervisning samt en intervju. 

 

Observationen kommer ske under fyra rytmiklektioner och dokumenteras genom anteckningar.  

Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle, enskilt tillsammans med mig, spelas in och sedan 

transkriberas. Materialet kommer analyseras och vara bidragande till studiens resultat. 

 

Alla deltagande i studien kommer att vara helt anonyma och likaså kommer er arbetsplats och dess 

läge i Sverige att behållas anonymt. Allt material kommer bevaras konfidentiellt, delar av materialet 

kommer dock min handledare i arbetet få tillgång till. I enlighet med de etiska riktlinjerna vid 

Vetenskapsrådet är deltagandet helt frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som 

helst, utan krav på att förklara varför. Jag har även tystnadsplikt.  

Varmt välkommen att kontakta mig vid ev frågor. Jag nås på 0734402306 eller 

mgy15jgl@student.lu.se 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information gällande studiens syfte och användning av materialet, 

att mitt deltagande är frivilligt och anonymt samt att jag har rätt att avbryta min medverkan utan 

närmare förklaring. Härmed samtycker jag till medverkan i denna studie: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift      Ort  Datum 

……………………………………………………  

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 - Samtycke till observation 

Information och samtyckesblankett  

 

Hej! 

Jag går mitt sista år på Ämneslärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö och skriver nu mitt 

examensarbete om utforskande i den rytmikpedagogiska undervisningen. Studien undersöker 

rytmikpedagogens arbete inom området och undersökningen kommer bl.a ske genom observation 

av en rytmikundervisning.  

 

Fokus i observationen kommer därför vara på läraren och hens arbete och inte dig som elev. Alla 

deltagare i studien kommer i enlighet med etiska vetenskapsrådet vara anonyma och all information 

kommer bevaras konfidentiellt. Du har även rätt att avbryta ditt deltagande när som helst, utan krav 

på att förklara varför. Jag har även tystnadsplikt.  

 

Observationen kommer att ske under två av dina rytmiklektioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed samtycke till att låta observationen 

ske under min rytmikundervisning: 

 

  

………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift      Ort  Datum 

 

…………………………………………………… 

Namnförtydligande 



57 

Bilaga 3 - Samtycke till intervju 

Information och samtyckesblankett  

Förfrågan om att medverka i en intervjustudie tillhörande Jonna 

Glennåkers examensarbete vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet samt etiska 

riktlinjer. 

 

Denna kvalitativt inriktade studie syftar till att undersöka hur rytmikpedagoger resonerar kring 

utforskande, hur det är kopplat till lärande och hur det kan ta sig i uttryck i rytmikundervisningen. 

Rytmikpedagogers egna ord och resonemang är därför fokus i denna studie. Därför har jag tillfrågat 

Dig om du som verksam rytmikpedagog vill delta i denna studie genom en intervju. 

 

Intervjun, ca 60 minuter, kommer att ske vid ett tillfälle, enskilt tillsammans med mig, spelas in och 

sedan transkriberas. Materialet kommer analyseras och vara bidragande till studiens resultat. 

 

Ditt deltagande i studien kommer att vara helt anonymt och likaså kommer din arbetsplats och läge i 

Sverige att behållas anonymt. Allt material kommer bevaras konfidentiellt, delar av materialet 

kommer dock min handledare i arbetet få tillgång till. I enlighet med de etiska riktlinjerna vid 

Vetenskapsrådet är deltagandet helt frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som 

helst, utan krav på att förklara varför. Jag har även tystnadsplikt.  

 

Varmt välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor. Jag nås på 0734402306 eller 

mgy15jgl@student.lu.se 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information gällande studiens syfte och användning av materialet, 

att mitt deltagande är frivilligt och anonymt samt att jag har rätt att avbryta min medverkan utan 

närmare förklaring. Härmed samtycker jag till medverkan i denna studie: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift      Ort  Datum 

 

…………………………………………………… 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 
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