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Sammanfattning 

 

Titel: ”Förkroppsligat lärande - En studie om gymnasieelevers upplevelse av rörelse i 

rytmikundervisningen på estetiska programmet med inriktning musik” 

 

Författare: Sonja Spisska Enebjörn 

 

I musikundervisning används rytmikmetoden som en helhetspedagogik för 

kunskapsinhämtning och för att stärka förståelse för musikteori. I rytmikmetoden är 

rörelse av kroppen centralt. En grundpelare i rytmikmetoden är praktik före teori eller 

”sound before symbol”, alltså att vi behöver uppleva och erfara saker för att sedan kunna 

lära oss teorin bakom dem. Men hur upplever egentligen eleverna användning av rörelse 

i undervisningen? 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever som har valt inriktning musik 

på Estetiska programmet upplever användning av rörelse i rytmik-och 

musikundervisningen. Studien undersöker även vilka faktorer som spelar in i hur 

bekväma eleverna känner sig med att röra på kroppen på rytmiklektioner och hur de 

upplever att de har nytta av det i sitt eget musicerande. 

Datainsamling skedde i forma av tre kvalitativa intervjuer med tre personer som har 

haft rytmik på schemat under sin gymnasiegång varav två av dem går sitt tredje år 

gymnasiet och en tog studenten för sju år sedan. De fick beskriva rytmiklektioner som de 

har varit med om och svara på frågor om när de känner sig bekväma eller obekväma med 

att röra på sig. 

Resultatet visade på att lärarens instruktioner med tydliga ramar, progression i 

svårighetsgrad i övningar och gruppdynamik var faktorer som påverkade om 

informanterna kände sig bekväma eller inte. När det kom till sitt eget musicerande 

upplevde informanterna att de hade fått ökad kroppsmedvetenhet och kände sig friare i 

kroppen vid övning och uppspel, och att de blivit mer lyhörda på sina medmusiker i 

ensemblespel. 

 

Nyckelord: rörelse, kropp, rytmikmetoden, rytmik, musikundervisning, dalcroze 
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Abstract 

 

Title: “Embodied learning – A study about how high school students experience the use 

of movement in the Esthetics program with music orientation” 

 

Author: Sonja Spisska Enebjörn 

 

In music education Eurythmics is used as a holistic pedagogy method for acquiring 

knowledge and to strengthen the understanding of music theory. In the Eurythmics 

method bodily movement is a central part. One of the main pillars of the method is 

practice before theory or sound before symbol, meaning that we have to experience things 

before we can learn the theory behind them. But how do the students actually experience 

the use of movement in education? 

 The purpose of this study is to examine how students of the Swedish high school who 

have chosen music in the Esthetics program, experience the use of movement in 

eurhythmics and music classes. The study also examines what factors play a role in how 

comfortable the students feel to move their bodies during eurythmics classes and how 

they feel that they can use their experiences in their own music making. 

The data was collected from three qualitative interviews who have had eurythmics 

classes during their time in the Swedish high school education system. Two of them are 

currently in their third and last year of their education and the third informant finished his 

education seven years ago. They were asked to describe eurythmics classes and lessons 

they had experienced and in what situations they were comfortable or uncomfortable to 

move their bodies. 

The results showed that clear instructions from the teacher, progression in difficulty 

of the exercise, and group dynamic were factors that affected if the informants felt 

comfortable or not. When it came to their own music making the informants felt that they 

had acquired a higher sense of body awareness and felt more free in their bodies when 

practicing and performing, and that they had become more responsive to their music 

colleagues when playing in an ensemble.  

 

Keywords: movement, body, the eurythmic method, eurythmics, music teaching, dalcroze 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka mina informanter som bidragit med sina upplevelser. Utan er 

medverkan hade studien inte kunnat genomföras, så ni ska ha ett stort tack. 

Ett stort tack vill även rikta till min handledare Magali som både i mejlkonversationer 

och givande zoommöten har guidat mig fram genom denna snirkliga väg som är 

akademiskt skrivande. Med tydliga kommentarer och utforskande diskussioner har det 

väckt tankar som fört mitt skrivande vidare. Tack till opponenten och åhörare som ställt 

värdefulla frågor från olika perspektiv. 

 Och Tack Jonna och Erik för fina skrivarstunder som varit guld värda i denna isolerade 

pandemitid! 
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1. Inledning 
 

Jag är en cirkusartist i en musikervärld. Att röra på mig är något jag alltid har tyckt om 

och idag finns det få saker som inger samma frihetskänsla som att improvisera rörelser 

till musik. När jag växte upp fick jag ofta följa med när mina föräldrar spelade i kyrkor 

och jag ville gärna lyssna på både repetitioner och konserter. Jag minns att jag tidigt 

uppmärksammade att min pappa rörde mycket på sig när han spelade. Jag minns också 

att det fanns blandade meningar om detta var ”rätt” eller inte, men för mig gjorde det 

musiken levande! Både mina föräldrars musicerande och min bakgrund inom dans och 

cirkus har gjort att jag länge varit övertygad om att användning av hela kroppen för att 

uttrycka och förstå musik är en självklarhet. Även om jag har valt en annan musikalisk 

väg när det kommer till genre och utövande av musik än mina två klassiska violinister till 

föräldrar, så har deras sätt att spela, hur de rör på sig och gungar med i musiken definitivt 

smittat av sig i hur jag har förhållit mig till mitt musicerande och mitt scenspråk. När jag 

började i musikklass i fyran hade vi rytmik på schemat där mina två världar möttes och 

vi jobbade med att fånga upp impulser, göra det abstrakta konkret, det auditiva visuellt. 

Det var där drömmen om att bli rytmikpedagog väcktes. 

Med en sådan övertygelse om att röra sig till musik är det bästa som finns har jag blivit 

ganska naiv och först nu under mina år på ämneslärarutbildningen på Musikhögskolan 

har jag upptäckt att mina klasskamrater inte alltid delar min entusiastiska inställning. Är 

det för att jag har mer erfarenhet av att röra på mig och använda min kropp som ett verktyg 

som cirkusartist som jag inte hämmas när det kommer till att fortsätta röra på mig som 

musiker och musiklärare? Eller har jag sökt mig till aktiviteter som cirkus och dans för 

att jag måste få utlopp för något mer? Något jag saknar i musiken? På rytmiklektionerna 

möts mina två världar i vacker harmoni. Men är det verkligen så harmoniskt för alla? 

Genom min bakgrund inom cirkus och dans har jag en vana att använda mig av rörelse. 

Denna bakgrund är med stor sannolikhet en anledning till att rytmikmetoden tilltalat mig, 

både som elev och blivande pedagog. Att använda mig av min kropp har för mig aldrig 

varit något att ifrågasätta. Efter sju terminer med rytmikpedagogik som fördjupning i min 

ämneslärarutbildning har jag träffat både likasinnade som slänger sig ut på golvet och 

utan tillsynes hämningar låter kroppen tala, men också de som tvekar att ta första steget 

eller skrattar generat och uttrycker att de inte känner sig bekväma med att röra på sig. 

Under en rytmiklektion på Musikhögskolan i Malmö sa en av mina klasskompisar något 

till vår lärare som stannat hos mig och fått mig att tänka efter. Hen sa att det är som att 
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läraren lurar oss till att dansa genom att bygga upp rörelsemönster och succesivt slänga 

ut oss i ren improvisation. Min klasskompis sa det med glimten i ögat och upplevdes inte 

upprörd över att ha blivit ”lurad” till att gå utanför sin trygghetszon. Det fick mig dock 

att fundera över hur det egentligen upplevs av gymnasieelever som utsätts för 

rytmikmetoden och om de är medvetna om hur rytmikläraren använder sig av rörelse för 

lärandet. Jag började ställa mig frågan om vilka faktorer som kan påverka elevernas vilja 

att röra på sig så som lärarens arbetssätt, ordval och elevernas bakgrund och val av genre 

och instrument. 

Både i grundläggande och avancerad musikundervisning används rytmikmetoden som 

en helhetspedagogik för att förankra musiken i kroppen med hjälp av alla sinnen och 

stärka förståelse för musikteori. I rytmikmetoden är rörelse av kroppen centralt. En 

grundpelare i rytmikmetoden är praktik före teori, alltså att vi behöver uppleva och erfara 

saker för att sedan kunna lära oss teorin bakom dem. I den här studien är jag intresserad 

av att ta reda på hur elever på gymnasienivå upplever att undervisas med rytmikmetoden. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka rörelse som undervisningsmetod i gymnasiet på 

estetiska programmet. Studien är avgränsad till att innefatta elever i Sverige. Studien tar 

avstamp i rytmikmetoden och dess utveckling i historien. 

Varför vill jag göra denna studie? Kanske var det just rörelsen som lockade mig till 

rytmiken när det kommer till mina egna studier inom musik, men som framtida 

rytmikpedagog kan min undervisning inte bara utformas efter mina egna preferenser, utan 

det ska gynna mina elevers musikaliska förståelse och utveckling. Därför vill jag ta reda 

på hur gymnasieelever har upplevt rytmikundervisningen och vilka faktorer som har 

påverkat deras känsla av trygghet och vilja att röra på sig. 

 

Frågeställning: 

 

Hur upplever gymnasieelever som väljer Musik på Estetiska programmet användning av 

rörelse i deras rytmik- och musikundervisning? 

 

Vilka faktorer påverkar att eleverna känner sig mer eller mindre bekväma med att röra 

på sig i olika situationer på rytmiklektioner? 

 

Hur kopplar eleverna användning av rörelse i rytmikundervisning till övrig 

musikundervisning och sitt eget musikutövande? 
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3. Litteraturbakgrund 
 

I det här kapitlet kommer rytmikmetoden presenteras ur historiskt perspektiv och hur den 

definieras av olika författare och pedagoger. 

 

3.1 Begreppsutredning: Rytmik 
 

Rytmik är en helhetspedagogisk metod som enligt Nivbrant Wedin (2011) utgår ifrån tre 

delar som bildar rytmiktrianglen. Dessa tre delar är improvisation, metrik och solfège och 

som gemensam nämnare har de rörelse som används som arbetssätt och hjälpmedel 

(Nivbrant Wedin, 2011). Nivbrant Wedin menar att på en rytmiklektion ska helst alla tre 

delar vara närvarande och avlösa varandra i ett flöde av genomtänkta övergångar. 

Holmberg (2014) skriver i Rösträtt-Musik på barns villkor att ”en linjär planering kan ge 

större trygghet och öka tydligheten hos den pedagog som leder aktiviteten” (2014, s.88). 

Holmberg (2014) ger där en planeringsmall som exempel på verktyg att använda sig av 

som lärare. I mallen menar Holmberg att övningarna ska vara tydligt formulerade utifrån 

syfte, genomförande och delaktighet och inflytande. Holmberg (2014) listar följande 

frågor att ställa sig under planeringsfasen: ”Moment – Vad gör vi?” ”Syfte – Varför ska 

vi göra aktiviteten?” ”Genomförande – Hur göra vi?” ”Delaktighet och inflytande – Vem 

bestämmer vad?” (Holmberg, 2014, s.89). Genom att svara på dessa frågor i sin planering 

menar Holmberg att det kan underlätta att hålla den röda tråden som lärare och att 

lektionen får ett bra flöde och eleverna vet vad de ska göra i alla övningar. Utöver 

processen att svara på ovanstående frågor kring varje enskilt moment framgår det i 

Holmbergs planeringsmall att det även bör finnas ett tydligt övergripande mål för hela 

lektionen och att det även kan vara bra att skriva ner vilken typ av materiel som behövs 

för att genomföra lektionen, t ex instrument, redskap eller möjlighet att spela upp musik 

(Holmberg, 2014).  

Nivbrant Wedin (2011) skriver om hur vi uppfattar musiken med hörseln, men att 

möjligheterna är oändliga när det kommer till att uppleva musiken med andra sinnen. 

Exempel som Nivbrant Wedin tar upp är att göra musiken synlig genom att visa längden 

på en fras genom att gå medan frasen pågår och byta riktning i nästa fras, stå på olika 

platser eller positioner rummet för att visa ackordprogression, visa tonhöjd med en sjal 

eller rita ett grafiskt partitur för att visa och tydliggöra olika delar i ett musikstycke. 
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Rytmikmetoden utgår från praktisk erfarenhet. Man startar oftast med en 

aktivitet där man känner rörelserna i kroppen samtidigt som man hör 

musiken. Aktiviteten innebär ofta kommunikation med andra, att ge och ta 

emot input, och kan också innefatta någon form av improvisation där man 

bearbetar materialet utifrån givna ramar. Efter de praktiska upplevelserna 

reflekterar man tillsammans och göra teoretiska kopplingar. Teori kommer 

alltid efter praktik. (Nivbrant Wedin, 2011, s.13) 

 

På en rytmiklektion bearbetas ett moment praktiskt ute på golvet (Nivbrant Wedin, 2011) 

vilket innebär att rummet är ett verktyg som används medvetet och pedagogiskt av 

läraren. Eleverna är ofta barfota för att utnyttja känseln i fotsulorna, men också för att de 

ska få bättre kontroll över sina rörelser och inte halka (Nivbrant Wedin, 2011). Genom 

att eleverna får gå runt i rummet samtidigt som de lyssnar på en inspelning eller läraren 

som spelar, varvat med att de får sjunga, spela med instrument och på olika sätt utföra 

musik med kroppen får de uppleva musiken med flera olika sinnen och förståelsen för 

musiken ökar (Nivbrant Wedin, 2011). 

I rytmikundervisningen på ämneslärarutbildningen på Lunds Universitet får 

studenterna träna sig i att praktiskt hålla i rytmiklektioner inriktad på olika åldrar (Lunds 

Universitet, 2014). Nivbrant Wedin menar att en grundläggande inställning i 

rytmikmetoden är att görandet och det klingande alltid är närvarande. Vi hör, vi ser och 

vi upplever musiken innan vi försöker förklara det med musikaliska begrepp och 

teoretiska termer (Nivbrant Wedin, 2011). På så sätt jobbar rytmikpedagoger med praktik 

före teori.  

Jag skulle vilja påstå att man kan använda typiska ”rytmikövningar” på 

ett sätt som gör att det inte längre är rytmik. Så aktiviteten räcker inte i 

sig själv, den måste kombineras med strategi och en medveten tanke. 

Man kan beskriva det som att övningarna är byggmaterialet och att 

metoden är ritningen och kittet mellan de olika delarna. Med hjälp av 

rytmikmetoden kan vi bygga stora saker, men utan den blir övningarna 

bara lösa delar. (Nivbrant Wedin, 2011, s. 217,) 

 

Därför menar Nivbrant Wedin (2011) att det inte bara är det praktiska som gör att en 

lektion kan kallas för en rytmiklektion, utan det är hur läraren knyter ihop säcken med 

det praktiska och teoretiska som definierar rytmikmetoden. När eleverna har varit ute på 

golvet och upplevt musiken genom rörelse behöver det följas upp med reflektion och 

analys av vad det var de precis upplevde (Nivbrant Wedin, 2011).  
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3.1.2 Rytmikens grundare 
 

Det har funnits flera så kallade reformpedagoger som kopplat ihop rörelser med lärandet 

och några exempel är Jaques-Dalcroze, Grunlow, Steiner, von Laban, Montessori, Orff, 

Kodaly, Suzuki, Fröbel, Feudle med flera (Vernersson, 2013). Emile Jaque-Dalcroze är 

den pedagog som brukar benämnas som rytmikens fader (Nivbrant Wedin, 2011). Då han 

1892 undervisade i gehör och harmonilära vid Musikkonservatoriet i Genèva upplevde 

han att eleverna saknade en inre gehörsupplevelse och en levande rytm. Eleverna saknade 

helt enkelt förankring av musiken i kroppen. Efter att han uppmärksammat det kom han 

till den slutsatsen att det i musiken som är motoriskt och dynamiskt inte bara beror på 

örat utan även ett annat sinne, vilket han först trodde var det taktila sinnet, sinnet kopplat 

till beröring. Efter vidare utforskande och observationer insåg han dock att 

musikupplevelser av rytmisk art är något som hör till hela kroppen. I början av 1900-talet 

utvecklade han då övningar där eleverna med gång och avstannande fick vänja sig vid att 

reagera på lyssnande av musikrytmer med hela kroppen (Jaques-Dalcroze, 1920). 

 Jaques-Dalcroze (1920) möte kritik när han utvecklade sin metod och kopplade 

samman gester och rörelse med musik. Han skriver att ”gestikens konstnärliga framsteg 

bromsas tyvärr av de flesta konst- och musikkritikerna, som inte förstår sig på 

människokroppens uttrycksförmåga!”  (Jaque-Dalcroze, 1920, s.166). Han menar att 

musikerna och musikkritikerna på hans tid inte har en aning om vad människokroppen 

faktiskt klarar av och att varken deras syn- eller muskelminne är tillräckligt  utbildade för 

att fånga upp alla nyanser eller stilbrott i rörelserna. Han uttrycker att det är sorgligt att 

kritiker helt förpassar kroppsrörelsen till andra rangens konstnärligt uttrycksmedel 

(Jaques-Dalcroze, 1920). 

 

3.1.3 Rytmikens resa till Sverige och till idag 
 

Rytmiken spred sig till Sverige via pedagoger som studerade hos Dalcroze och sedan tog 

med sig metoden när de återvände hem. Rytmiken kom till Malmö 1961 och översattes 

från danska Rytmisk Musikalisk Opdragelse (RMO) till Rytmisk Musikalisk Uppfostran 

(RMU) och 1975 byttes begreppet ut mot Rytmikpedagogik och/eller Rytmik 

(Vernersson, 2013). Idag benämns det oftast enbart som Rytmik i kursplaner för kurser i 

rytmikpedagogik (Skolverket, 2011).  
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 På Musikhögskolan i Malmö var det Gerda von Bülow som lade grunden för rytmiken 

då hon var huvudlärare vid Rytmikutbildningen i Malmö 1961-1975 (Vernersson, 2013) 

och den har sedan utvecklats vidare av bland annat Ann-Krestin Vernersson och senare 

rytmikpedagoger och studenter (Vernersson, 2013).  

Rytmiken är i ständig utveckling då rytmikstudenter uppmanas att skapa egna övningar 

och hålla metoden levande och passa sin egen verksamhet (Vernersson, 2018). Mycket 

av rytmikens metoder och tillvägagångssätt bygger på praktiskt görande och muntlig 

tradition (Vernersson, 2018). Nivbrant Wedin (2011) menar att rytmiklärare bör sträva 

efter att visa istället för att berätta och att övergångar gör sig smidigast genom att visa 

med kroppen i föra-följa övningar, snarare än genom verbala instruktioner om hur 

övningen ska gå till. Idag finns kurser i rytmikpedagogik på musikhögskolor i Sverige 

både som fristående kurs (Lunds universitet, 2018; Kungliga Musikhögskolan, 2010) och 

på några lärosäten som en obligatorisk del i ämneslärarutbildningen (Lunds Universitet, 

2014). Rytmiken finns även som kurs på både gymnasiet och folkhögskolor och finns 

även som kurs på vissa grundskolor som till exempel Grundskolan Eken i Stockholm där 

de har rytmikprofil (https://grundskolaneken.wordpress.com/rytmikprofilen/) och på 

Augustenborgsskolan i Malmö (Personlig Kommunikation, Anna Törnquist Bergrensson, 

2021-04-14). Utöver det som står uttalat som rytmikkurser finns det lärare som jobbar 

med rytmikmetoden även på ”vanliga” musiklektioner. Madelen Veldre som varit 

rytmiklärare både på gymnasium där det funnits rytmik på schemat och nu på ett där det 

inte finns på schemat menar att en rytmikpedagog ofta har ett helhetstänkt när det kommer 

till sceniska produktioner (Personlig kommunikation, 29 april 2021). Hon berättar att 

teorilektioner är ett område där det går att använda sig av rytmikmetoden genom att jobba 

med metrik, klappa, gå, spela congas. Veldre uttrycker att rytmiklärare ofta har närmare 

än andra musiklärare till att ta ut saker på golvet och jobba med rytmiska svårigheter eller 

avancerade fraser och sätta det i kroppen. 

 

3.2 Begreppsutredning: Rörelse 
 

”Rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet.” (NE, 

u.å.c) Rörelse är ett relativt begrepp och betyder att något förändras eller förflyttas i 

förhållande till något annat och brukar delas in det i transistor- och rotationsrörelser (NE, 

u.å.c).  
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 I den här studien användes ordet rörelse för att beskriva både förflyttning av kroppen 

i rummet genom att gå, springa, krypa eller kräla fram och andra gester som inte 

nödvändigtvis används för att förflytta hela kroppen från en plats i rummet till en annan.  

 

3.2.1 Relationen mellan musik och rörelse 
 

Det finns olika sätt att se på rörelse och i den här delen presenteras olika sätt att förhålla 

sig till rörelse som konstform och i förhållande till musiken. I vissa konstformer som dans 

och cirkus så är rörelsen målet med själva konstformen och musiken kan ses som ett 

verktyg, medan i musiken så kan rörelse vara ett verktyg för att komma till eller förstå 

ljudbilden. 

 Cirkusartister använder kroppen som konstnärligt verktyg och i samband med min 

cirkusutbildning hade vi en kurs som hette scenisk/movement där vi hade övningar och 

lektioner som påminner mycket om det vi hade på rytmikutbildningen på 

musikhögskolan. Cirkus Cirkör skapades 1995 är en av Sveriges största nycirkusgrupper 

(NE, u.å. a) med samarbeten med både gymnasieutbildning och högskoleutbildning där 

nya cirkusartister utbildas. De har även under Tilde Björfors konstnärliga ledarskap en 

aktiv produktion av föreställningar där de alltid jobbar gränsöverskridande och där 

akrobaterna får jobba tvärkonstnärligt med bland annat musik. I sin föreställning 

Movements 2017 jobbade Tilde Björfors fram sina konstnärliga idéer tillsammans med 

dansare, skådespelare och cirkusartister från flera olika delar av världen. Föreställningen 

tar avstamp i berättelser från de människor som flydde från sina hem och anlände till 

Malmö under hösten 2015. Föreställningen är den sista delen i en trilogi som inleddes 

med Borders 2015 och Limits 2016 som även de hade flykt och gränsöverskridande som 

tema. På Cirkus Cirkörs hemsida för föreställningen Borders finns följande citat av Tilde 

Björfors: 

När jag var liten och åkte båten mellan Limhamn och Dragör brukade jag 

försöka känna var gränsen mellan Sverige och Danmark gick. Jag kunde 

inte fatta hur det kan finnas en gräns i något som är i ständig rörelse och 

flytande som vatten (Tilde Björfors). 

Tildes inspiration från en osynlig gräns i något så rörligt som vatten är en passande 

metafor för hur hon arbetar med att hålla artister på tårna och utmana sig själva. Hon har 

med sina föreställningar alltid tänjt på gränserna för vad cirkusartisterna kan och jobbar 

ofta tvärkonstnärligt och med live musik. I trailern från föreställningen Borders ser vi en 
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glimt av livemusikerna som iakttar cirkusartisterna (00:11, Borders – Cirkus Cirkör 

trailer, 2016). Vi ser även hur en gitarrist svingas från en vajer i taket under framträdandet 

(00:28, Borders – Cirkus Cirkör trailer, 2016). Musikerna och musiken är inte separerad 

från cirkusartisternas rörelser utan allt blir en helhet som bildar föreställningen.  

 Dirigering används framförallt inom den klassisk och moderna västerländska 

konsertmusiken och definieras av Nationalencyklopedin som ”konsten att leda och 

musikaliskt hålla samman en orkester, kör eller annan musicerande grupp med hjälp av 

synliga rytmiska rörelser, tecken och gester”. Dirigering har förekommit under olika 

former sedan antiken, men utvecklades först under 1700-talet till en verksamhet 

uppmärksammad för sin egen skull (NE u.å.b). Dirigering är ett sätt att tolka musiken i 

rörelse, eller rättare sagt musikerna tolkar dirigentens rörelse för att förstå hur hen vill att 

de ska spela. Dirigering kan därför ses som ett sätt att ha musiken i kroppen. 

 Jaques-Dalcroze (1920) betonade vikten av att rörelsen i förhållande till att gestalta 

musik måste komma naturligt och att det sedan handlar att kunna avgöra vad i musiken 

som behöver förtydligas och inte. Han skriver att det är självklart att varje rytmisk fras 

inte kräver motsvarande gest med kroppen. Han menar dock att det vid ett 

operaframträdande kan bli platt och dramatiken kan bli frånkopplad musiken om 

operasångaren inte följer det rytmiska i orkesterns spel. 

 Dirigenten Bernard Haitink berättar i dokumentären Bernard Haitink, den gåtfulle 

dirigenten (2020) om sin relation till rörelse och musik. Oboisten Werner Herbers som 

spelat under Haitink berättar om att Haitink gav musikerna stor frihet i sitt spel, eller att 

de åtminstone upplevde frihet. Enligt Herbers var det en bidragande faktor till att det var 

angenämt för dem att spela med honom. Herber berättar också att Haitink uppskattade 

deras musikalitet och gav musikerna beröm efter konserter, vilken han uttrycker var 

ovanligt i samarbeten med andra dirigenter. 

 Kontrabasisten Michael Bladerer berättar att Haitink är väldigt tydlig i sina rörelser 

och närvarande från början till slut under musikstycket. Slagverkaren Cynthia Yeh 

uttrycker även hon att han ger frihet till musikerna att spela samtidigt som han med 

blicken, hand- och ansiktsrörelser balanserar dem att spela tillsammans så som han vill 

ha musiken. Haitink själv uttrycker att han ser många yngre kollegor som fokuserar för 

mycket på hur de själva ser ut så att de glömmer att tänka på, eller ännu värre, att känna 

musiken. Haitink pratar om att han i början använde sig av mycket rörelse när han 

dirigerade, men att han utvecklades och förfinade dirigeringshanterverket för att kunna 
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göra så lite som möjligt, men att det ändå är tydligt för orkestern var han menar och vart 

han vill med fraserna. 

 I sin avhandling skriver Peter Spissky (2017) om kopplingen mellan dansen och 

musiken i barockmusik. Han tittar specifikt på användning av rörelse som violinist och 

vad det gör med musiken. Det handlar dock inte bara om hur det ser ut utan vad det gör 

med ljudet och musiken som lyssnaren hör. För honom har det inte gått att separera 

rörelsens närvaro och att spela musik, vilket enligt traditioner som vuxit fram inom 

barockmusiken är kontroversiellt. Spisskys studie bygger på musikern som den 

huvudsaklige utföraren av rörelsen, till skillnad från en dansare som reagerar på musiken 

eller som i Haitinks fall dirigenten som påverkar musiken. Spissky utforskar musiken som 

ett förkroppsligat och multi-modalt fenomen. Han skriver om hur han efter den ”seriösa” 

övningen fick glädje av att spela tillsammans med sin familj, hans bror på dragspel, 

pappan på pianot eller gitarren och mamman på sång. Detta var hans belöning efter allt 

tråkigt övande, att få spela musik som kändes levande och där rörelse blev en del av 

spelandet. 

 Spissky (2017) menar att det inte bara handlar om att mer rörelse betyder bättre musik 

utan det finns en gräns där rörelse kommer i vägen för tekniken. Han menar inte att alla 

ska röra sig precis som han gör utan att det ska finnas utrymme för musiker att uttrycka 

sig personligt med sina spontana kroppsrörelser. 

 Sync projekt är en forskningsgrupp som undersöker olika aspekter av hur musiken 

påverkar oss och våra liv (http://syncproject.co/home). I ett blogginlägg, ”Music and 

Movement”, skriver Ahtisaari och Karanam (2015) om hur musiken har utvecklats för att 

möjliggöra synkroniserade rörelser vid till exempel kroppsarbete där det krävs ett 

samarbete kring en puls eller rytm för att nå målet. De menar att ett startskott till musikens 

utveckling kan ha kommit utifrån ett behov av att röra på sig synkroniserat, men också 

att det har just den inverkan på våra rörelser oavsett om det kopplas till arbete eller att 

dansa för nöjes skull. 

 

3.2.2 Relationen mellan rörelse och lärande 
 

”The body is our primary mode of knowing” skriver Marja-Leena Juntunen och Leena 

Hyvönen i Embodiment in musical knowing: how body movement facilitates learning 

within Dalcroze Eurythmics (2004, s1). I studien kom de fram till slutsatsen att genom att 

tillföra kroppsrörelser i undervisning av musik utvecklas all kroppslig kunskap om musik. 

http://syncproject.co/home
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De menar att ”musikalisk kunskap manifesteras i kroppslig handling som kan ses som en 

fysisk metafor som bygger bron mellan det konkreta och det abstrakta” (Juntunen & 

Hyvönen, 2004, s211, min översättning). Juntunen och Hyvönen menar att det är viktigt 

att musiklärare uppmärksammar vikten av förkroppsligande i konstnärliga ämnen och de 

uppmanar även lärare till att tänka om när det kommer till kroppslig kunskap eller 

kroppsligt vetande i undervisning generellt.  

Bodily knowing is a non-linguistic and non-propositional style of 

cognition and cannot be articulated in the same way as conceptual 

knowing, yet it is not therefore either deniable or less important. Rather, 

it forms the basis for all knowing, without which conceptual knowing 

remains mechanical and thin. (Juntunen & Hyvönen, 2004, s.211). 

Enligt Vernersson (2013) finns det även pedagoger som har utvecklat rytmikpedagogiken 

till att omfatta mer än endast musikämnet, som till exempel Elifreide Feudel som menade 

att Rytmikpedagogiken även kan fungera inom andra ämnesområden i skolan, som till 

exempel språk och matematik. 

 Vernersson (2013) skriver även att det fanns en uttalad uppfattning från den tiden då 

hon studerade att det inte passade sig att en rytmikpedagog utövade eller hade kompetens 

inom jazz eller fridans. Vernersson skriver att Gerda vin Bülow ansåg att en student med 

dessa förkunskaper skulle vara alldeles för förprogrammerad i sina rörelser och därför 

inte kunna röra sig naturligt. Vernersson skriver att uppfattningen var att det skulle vara 

helt uteslutet för studenten att vara spontan i sitt uttryck och improvisera. Det är inte helt 

tydligt vad denna uppfattning grundade sig i och enligt Vernersson har denna uppfattning 

reviderats och förändrats under hennes ledarskap. 

 

3.2.3 Lekens roll och lustfyllt lärande 
 

Peter Gärdenfors (2010) skriver i sin bok Lusten att förstå – Om lärande på människors 

villkor om olika sätt att lära. Han nämner imitation som ett sätt att lära sig, där en kunnig 

person kan visa för den som ska lära sig hur något ska göras. Att härma är ett exempel på 

hur vi informellt lär oss tidigt i livet. På det viset lär vi oss att gå, prata vårt modersmål 

och andra vardagliga aktiviteter. Gärdenfors skriver om människors förmåga att genom 

kulturella traditioner kunna lära sig av tidigare generationer och hur detta gör att 

människors sätt att inhämta kunskap i mycket högre grad blir social än hos andra arter. 

Detta bygger enligt Gärdenfors på människans förmåga att imitera. Gärdenfors menar att 
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människors sätt att dela på uppmärksamheten genom att peka kopplat till att undervisa 

bygger på inlevelseförmåga i vad personen man vill undervisa kan eller inte kan. 

Undervisning har då enligt Gärdenfors utvecklats från imitation av kunskap nödvändig 

för överlevnad till mäster-lärling traditionen som även den utgår ifrån praktisk kunskap, 

till att i samband med boktryckarkonsten kopplas till läsandet och skrivandet och frångått 

det mer praktiska. 

 Gärdenfors (2010) skriver också om lekens roll för lärandet. Han skriver om att 

människor har en väldigt lång barndom jämfört med andra djur. Han menar att en förlängd 

barndom ur ett biologiskt perspektiv kan ses som en svaghet då ungen inte klarar sig själv 

och föräldrarna hela tiden måste slita med att ta hand om sina barn. Så vad vinner 

människosläktet på att ha en längre barndom frågar sig Gärdenfors. Gärdenfors skriver 

att ju mindre av ens beteende som bygger på medfödda egenskaper desto mer måste man 

lära sig. Detta menar Gärdenfors ger en evolutionär fördel när det kommer till 

föränderliga miljöer som alla olika klimat och sociala kulturer som människor lever i. 

 Ett av de mest framträdande beteendena i barndomen är leken (Gärdenfors, 2010). 

Gärdenfors menar att leken ofta har setts som skilt från lärandet och att det är något som                

bör skyddas från inblandning av vuxna. Enligt Gärdenfors finns det en uppfattning av att 

lärande måste vara tråkigt för annars är det inte på riktigt. Gärdenfors skriver om att det 

visserligen finns vissa pedagoger som lyfter leken som något som är nödvändigt för barn, 

men att de ändå ofta skiljer leken från lärande och arbete. Gärdenfors nämner att leken 

inte lyfts i till exempel Montessoripedagogiken. Gärdenfors menar att lek och lärande är 

sammankopplade och inom nyare pedagogik kopplas leken ihop med lärandet mer och 

mer. Han nämner Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson som skriver att 

både lek och lärande är meningsskapande för barnen och om vi ser det från barnens 

utgångspunkt så går det inte att skilja på när barnet leker och när det lär sig (Pramling 

Samulesson och Asplund Carlsson, 2003, genom Gärdenfors, 2010). 

 Gärdenfors (2010) skriver att leken kräver inlevelseförmåga, precis som vid imitation 

och genom att leka och låtsas vara någon annan, eller befinna sig i en situation så kan 

barn lära sig saker om de genom sin upplevelse av leken. Gärdenfors menar att barns lek 

ska tas på djupaste allvar. 
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4. Metod 
 

I följande kapitel beskrivs själva utförandet av studien. Kapitlet börjar med 

metodologiska överväganden, val av metod och beskrivning av datainsamling. Kapitlet 

avslutas med att kommentera studiens reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Metodologiska överväganden 
 

Mitt första val av metod var att göra en deltagande observationsstudie där jag skulle hålla 

i en lektion med varierande fokus på rörelse för att undersöka hur eleverna reagerade på 

användandet av rörelse i de olika delarna av lektionen. Efter lektionen skulle deltagarna 

få svara på en kort enkät om deras upplevelse av lektionsinnehållet. På grund av covid-

19 och rådande pandemi var detta inte möjligt då jag inte kunde samla en grupp med 

gymnasieelever. För att ändå hålla mig till elevernas perspektiv valde jag att intervjua 

gymnasieelever som går inriktning musik på Estetiska programmet på gymnasieskolor 

med rytmik som obligatorisk kurs dvs. gymnasieelever som inte nödvändigtvis självmant 

hade valt rytmik som tillvalskurs under sin gymnasietid. Mitt mål var att med videosamtal 

genomföra semistrukturerade intervjuer med fyra till fem gymnasielever i årskurs 3 som 

deltagit på rytmiklektioner.  

 

4.2 Kvalitativ semistrukturerad intervju 
 

Mitt val av metod är en kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Alan 

Bryman (2018) beskriver skillnader mellan nästan helt ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer som att ostrukturerade låter informanten prata väldigt fritt 

om ett ämne och att intervjun fungerar mer som ett vanligt samtal, medan en 

semistrukturerad intervju bygger på en intervjuguide där olika specifika teman som ska 

beröras finns med.  

Båda fallen beskrivs av Bryman (2018) som flexibla intervjuformer där 

intervjupersonen har möjlighet att hoppa över eller lägga till frågor utifrån informantens 

svar. Enligt Bryman bör frågorna inte vara för stängda. Eftersom min intention är att 

informanten ska berätta så mycket och ingående som möjligt om sin egen upplevelse vill 

jag inte komma i vägen och styra in svaren i en viss riktning. Det är dock viktigt att jag 
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håller intervjun till ämnesområdet så att intervjun kan ställas mot min frågeställning. 

Därför har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer.   

När det kommer till själva intervjuguiden beskrivs även den i Bryman (2018) som 

något flexibelt. Det kan vara en lista över vilka frågeställningar som berörs i studien, eller 

mer som en minneslista över områden som ska täckas. Inför mina intervjuer har jag 

förberett en lista på frågor jag kan ställa och områden jag vill utforska. 

 

4.2.1 Kvalitativ intervju online 
 

Då jag behövde intervjua personer som befinner sig i olika delar av landet och inte hade 

möjlighet att resa till dem eller att de kom till mig så genomfördes intervjuerna online.  

Bryman (2018) skriver att intervjuer online fortfarande är ovant för de flesta, dock tror 

jag att det senaste året har gjort att även den mest tekniskt ovana gymnasieelev har behövt 

fila på sina datorvanor, eftersom de har haft distansundervisning stora delar av 2020 samt 

början 2021 till följd av Covid-19. 

 

4.2.2 Kvalitativ intervju via videosamtal 
 

Eftersom mitt mål var att intervjuerna skulle efterlikna en personlig eller direkt intervju 

genomfördes intervjuerna med hjälp av videosamtal. Alla intervjuer skedde via Google 

meet då det var känt för mina informanter och något de själva har fått använda i samband 

med distansundervisning. Google meet kan liknas vid Skype som Bryman (2018) nämner 

som digital plattform för intervjuer via videosamtal. Några fördelar med denna typ av 

intervju som nämns av Bryman är att det sparar tid och pengar då alla parter slipper resor, 

att det är lättare att göra sista minuten-justeringar av intervjuplaneringen och att det 

bekväma med att kunna medverka i intervjun utan att förflytta sig kan göra det lättare för 

vissa människor att acceptera att bli intervjuade. 

 Bryman (2018) tar även upp några begränsningar som teknologiska problem som att 

inte ha tillgång till trådlös uppkoppling eller vara van vid att använda programmet. 

Driftstörningar kan försvåra transkriptioner och påverka så att intervjun inte sker så 

smidigt som man hade önskat (Bryman, 2018). Bryman menar också att det finns vissa 

tecken som tycker på att vissa intervjupersoner tenderat att utebli oftare, alltså att de inte 

svarar, än vid traditionella intervjuer.  
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4.3 Design av studien 
 

Här beskrivs val av  målgrupp och etiska övervägande som resulterade i anonymisering 

av informanterna, följt av en presentation av informanterna och själva utförandet av 

studien. 

 

4.3.1 Utformande av intervjuguide 
 

Jag började med att samla mina frågor i en mind-map (se bilaga 2) för att lätt kunna flytta 

runt i ordningen och prova olika sätt att ställa dem och vilka följdfrågor som skulle kunna 

passa. Senare skrev jag ner frågorna i ett dokument i en ordning som jag ansåg vara rimlig, 

men det var fortfarande öppet för att hoppa mellan frågor under själva intervjuerna om 

informanten själv styrde åt någon fråga som det då blev naturligt att gå vidare till. Detta 

för att hålla samtalet öppet för informanten och låta hen prata fritt om sina upplevelser, 

men ändå kunna styra fokus inom ämnesområdet. Enligt Bryman (2018) är det viktigt att 

använda sig av ett språk som passar informanten. 

För att förbereda mig på bästa sätt inför intervjuerna med mina informanter 

genomförde jag en pilotintervju med en klasskompis som också har varit med om 

rytmiklektioner dock inte på gymnasienivå utan först på senare utbildningar. Data från 

pilotintervjun används inte i själva studiens resultat utan fungerade endast som ett sätt att 

prova flödet i intervjuguiden och få feedback från någon som även själv går igenom 

processen med att hålla intervjuer. Efter pilotintervjun finslipade jag på intervjuguiden 

utifrån feedback från min klasskompis. 

Intervjuguiden består av tio delar (se bilaga 3) där jag har markerat första frågan i 

fetstil för att tydliggöra för mig själv vilken fråga som är huvudfrågan. Under 

huvudfrågan finns följdfrågor som kunde vara rimliga att ställa beroende på informantens 

svar. I vissa fall kom informanten in på flera olika spår genom sitt eget associerande och 

svarade på följdfrågor utan att jag behövde ställa dem. 

 

4.3.2 Urval och etiska överväganden 
 

För att få svar på hur gymnasieelever upplever rytmikundervisningen behövde jag hitta 

informanter som har varit med om tillräckligt mycket rytmikundervisning för att ha bildat 

sig en uppfattning under längre tid. Jag valde därför att endast ha med informanter som 
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går sitt tredje år på gymnasiet eller har tagit studenten. På grund av pandemin har även 

många gymnasium haft undervisning på distans vilket gör att många elever i tidigare 

årskurser inte har haft den typen av rytmikundervisning som undersöks i den här studien. 

 Informanterna i den här studien är anonyma och nämns i studien under fingerade 

namn. Detta val gjordes för att för att de skulle kunna prata fritt om sina upplevelser som 

kan vara känsliga eller personliga. Jag har inte meddelat de lärare som jag varit i kontakt 

med för att hitta informanter om just deras elever valt att delta eller inte. Informanterna 

går inte på samma skolor och känner inte varandra. Informanterna Jesper och Linnea har 

dock haft samma lärare. Samtycke från mina informanter samlades in i form av en 

samtyckesblankett (se bilaga 1) som de fick skriva på och skicka tillbaka till mig, samt i 

muntlig form i början av den inspelade intervjun. 

 

4.3.3 Presentation av informanter 
 

Iris går sitt tredje år med fiol som huvudinstrument och har rytmik som kurs i sin 

gymnasieutbildning. Innan gymnasiet har hon spelat både klassisk musik och folkmusik. 

Innan hon började gymnasiet hade hon inte direkt någon uppfattning om vad rytmik var 

och hade inte heller gått på uttalade rytmiklektioner tidigare.  

 Linnea går sitt tredje år med sång som huvudinstrument och har rytmik som kurs i sin 

gymnasieutbildning. Innan gymnasiet har hon sjungit mycket i kör. Linnea hade inte 

kommit i kontakt med något hon skulle kalla rytmiklektioner innan hon började på 

gymnasiet.  

 Jesper tog studenten för sju år sedan och hade klassisk gitarr som huvudinstrument och 

rytmik som kurs under sin gymnasieutbildning. Innan gymnasiet spelade han även brass 

en kort period. Han var även med i band. Innan gymnasiet hade han inte någon 

uppfattning om vad rytmik var. Efter gymnasiet har Jesper bytt huvudinstrument flera 

gånger och idag har han landat på piano. Han har gått på flera folkhögskolor och påbörjat 

en utbildning på musikhögskola och är verksam musiker. Som musiklärare har han även 

själv använt sig av rytmikmetoden. 
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4.3.4 Utförande 
 

Jag kontaktade fem rytmiklärare på gymnasieskolor och berättade kort om min syftet med 

studien. Rytmiklärarna förmedlade detta vidare till sina elever. Jag fick mejladresser till 

eleverna och kunde ta kontakt direkt med dem. Endast tre av eleverna svarade på mina 

mejl, varav två tackade ja till att medverka och en tackade nej. En rytmiklärare meddelade 

efter ett tag att hens elever inte ville medverka och två av lärarna fick jag inget svar från. 

Jag skrev även i gruppen Musiklärare på Facebook vid två tillfällen, men det gav inga 

svar. 

 Jag genomförde två intervjuer med gymnasieelever i februari. Då jag inte fått tag på 

några fler gymnasieelever som kunde medverka kontaktade jag en person som jag vet har 

haft rytmik på gymnasiet, men som redan har tagit studenten. Alltså ligger denna 

informant utanför min målgrupp i den aspekten att han inte är en gymnasieelev just nu, 

men stämmer i övrigt in på att han har gått estet-musik med rytmik på schemat i 

gymnasiet. Jag genomförde intervjun i förebyggande syfte i hopp om att hinna genomföra 

fler intervjuer med gymnasieelever in i det sista och i så fall endast utgå ifrån 

gymnasieelevernas perspektiv. Till slut gav jag upp och fokuserade på att få till ett 

givande resultat med de intervjuer jag hunnit genomföra. Även om han inte går på 

gymnasiet just nu så tillför informanten en bredare genusrepresentation då mina andra två 

informanter är kvinnor. 

Intervjuerna genomfördes via Google meet eftersom det till skillnad från Zoom är 

öppet för mig att bjuda personer utanför Lunds Universitet med mitt studentkonto. Det 

var även bra kvalitet på både ljud och bild i videochatten. Mitt krav på informanterna för 

att kunna delta var tillgång till god internetuppkoppling samt webbkamera. Även om det 

var begränsat till att vi i samtalet endast såg varandras överkroppar så var det ändå lättare 

att simulera ett samtal ansikte mot ansikte än vid endast telefonintervju utan kamera. 

 

4.4 Analysmetod: Kvalitativ dataanalys 
 

Ljudet från intervjuerna spelades in med hjälp av appen röstmemo på en iPhone och en 

iPad. Enheterna ställdes in på flygplansläge för att inte något skulle störa själva 

inspelningen när den väl var igång. Dubbla inspelningsenheter användes för 
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säkerhetsskull om det mot förmodan skulle ha blivit tekniskt strul med någon av 

enheterna. 

Inspelningarna transkriberades med hjälp av hemsidan oTranscribe och kopierades 

sedan in i word-dokument. En fördel med oTranscribe är att det var lätt att snabbt infoga 

tidsmarkeringar i texten om det var något som kunde vara intressant att lyssna på igen när 

det kom till tonfall eller liknande. I transkriberingarna valde jag att ta bort ljud som ”öh”-

och ”eh”-ljud och även de gånger jag själv flikade in med ett ”mhm” eller andra små ljud 

som inte tillförde någon data utan endast var till för att bekräfta för informanten att jag 

lyssnade. 

Texterna analyserades sedan genom att först färgkoda ord, uttryck och beskrivningar 

som återkom i informanternas texter, både inom intervjuerna, men också saker som alla 

tre informanter pratade om, för att undersöka om det fanns mönster i deras berättelser. 

Bryman (2018) skriver att kodning vid kvalitativ brukar vara i ständig förändring och hela 

tiden omvärderas. Bryman (2018) skriver att ”Data betraktas som tänkbara indikationer 

på begrepp, och dessa indikationer jämförs kontinuerligt med varandra för att se vilka 

begrepp de passar bäst in på.” (Bryman, 2018, s.690) I min analys är jag därför försiktig 

med att dra allt för snabba och generella slutsatser. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
 

Studien bygger på till antalet få intervjuer vilket leder till att det inte går att dra några 

generella slutsatser kring resultatet. Studien handlar dock om just upplevelsen av något, 

vilket är något subjektivt och även om mina informanter är få så väcker det tankar att ha 

med sig in i lärarrollen. Detta gör att även om det inte dras några generaliserbara slutsatser 

om hur rytmiklärare måste jobba och agera som lärare så ger det insikt i vad dessa elever 

uppmärksammat som kan väcka tankar hos rytmiklärare och inspirera att fortsätta 

utveckla sina metoder. 
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5. Resultat 
 

Här presenteras resultatet från data som samlades in under intervjuerna. Kapitlet är indelat 

efter informanternas beskrivningar av den fysiska miljön och faktorer som de upplevde 

påverkade att de kända sig bekväma eller inte med att röra på sig. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 Beskrivningar av rytmiklektioner 
 

Efter att informanterna fått berätta lite om sig själva och sin musikaliska bakgrund fick 

informanterna beskriva rytmiklektioner som de har varit med om. De fick berätta fritt från 

minnet om saker de upplevt som återkommande och även om situationer som stuckit ut 

som de mindes extra mycket. De berättade om den fysiska miljön i rummet, eventuella 

instrument och redskap som användes, gruppen och hur de upplever att rytmiken 

påverkade andra lektioner och deras musicerande.  

 

5.1.1 Fysisk miljö - Rummet 
 

Alla tre informanter beskriver öppna ytor och rum där det finns mycket plats till att röra 

på sig. Linnea berättar om att hon och hennes grupp brukade vara i en stor aula när de var 

hela gruppen för att kunna röra på sig mycket, men att de även har tillgång till grupprum 

där de kunde jobba om de hade grupparbeten i mindre grupper. När de har varit hemma 

under distansundervisningen beskriver Linnea att det såklart har varit en omställning, 

men att de har fått jobba med att filma och hitta ytor där alla kan ta ut de rörelser som ska 

utföras och att andra i gruppen ibland har begränsat sig och gjort mindre rörelser om 

någon klasskompis inte hade tillgång till en större yta. Linnea uttrycker att hon föredrar 

när alla kunde vara i den stora salen där de verkligen kunde sprida ut sig och ta ut 

svängarna och inte behöva hålla sig till en begränsad yta på samma sätt. 

 Jesper minns att de jobbade mycket med djupet av rummet och att alltid försöka 

utforska platser och att inte fasta på en liten punkt i rummet utan att våga ta ut stegen och 

rörelserna.  

Jesper: Det blir så himla lätt att man hamnar i den här t ex nu ska ni gå och 

klappa och så har alla hamnat i en cirkel […] det var väldigt mycket 

betoning på att utforska hela rummet; gå till kanterna hoppa bakom flygeln 
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i hörnet, klättra upp på stolar, för att verkligen utnyttja the space som vi 

hade. 

Olika delar av rummet kunde ha delats upp så att de olika delarna hade ett specifikt 

tema eller instrument som skulle följas. 

Jesper: Om vi lyssnade på ett musikstycke t ex, ena hörnet var basen andra 

hörnet var fiolen, tredje hörnet var pianot fjärde hörnet var trummorna och 

så var man i de här olika rummen då. Sen på någon signal eller så, varierade 

lite, så fick man byta. 

Enligt Jesper var det majoriteten rörelse under rytmiklektionerna, även om det kunde 

hända att de skulle spela på instrument så var det aldrig i fokus utan det var i första hand 

att känna i kroppen och känna in musiken i kroppen som de arbeta med på 

rytmiklektionerna.  

 

 

5.1.2 Instrument och redskap 
 

Som tidigare nämnt beskriver informanterna att det var mest fokus på kroppen och 

kroppens rörelse och att instrument eller andra redskap sällan användes på 

rytmiklektionerna. I salen hade de dock tillgång till congas och djembe som de spelade 

på ibland. Om de använde sig av instrument så var det ofta kopplat till att de skulle gå 

igenom musik från en viss kultur. Då kunde lektionsupplägget variera mellan att de fick 

lyssna på inspelningar och sedan själva prova att spela delar av musiken. 

 Jesper nämner djembes som användes för att spela på när de jobbade med metrik eller 

skulle lära sig olika ”afrikanska rytmer”, som Jesper uttryckte det. De skulle även göra 

en stomp vid ett tillfälle där de skulle simulera en ljudmiljö i en affär och fick då använda 

sig av vad de ville för att skapa en musikalisk historia. Han nämner att de till exempel 

använde sig av ris för att göra en shaker. Utöver den specifika uppgiften berättar han att 

de kunde jobba med ärtpåsar ibland. Instrument var ofta rösten eller delar av kroppen 

eller djembe. Han kommer ihåg att de vid ett annat tillfälle jobbade utifrån en rytmanalys 

på ett papper som de skulle skapa musik utifrån och att de då använde sig av instrument. 

 Iris minns att de har använt bollar en gång och tror att övningen hade med rytmer att 

göra och att de då skulle studsa bollen till varandra i ring i puls till musik. De har även 

använt sig av yogamattor vid avslappning. När det kommer till andra redskap nämner 

Jesper att de har använt sig av ärtpåsar. Linnea kan inte minnas att de har använt sig av 

något speciellt redskap som hjälpmedel förutom att spela på trummor. 
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5.1.3 Gruppdynamik 
 

I Linneas rytmikgrupp var de 14-15 stycken, Iris grupp var 8-10 stycken och Jesper minns 

det som att de var 15-20 stycken när han gick i gymnasiet.  

 Linnea upplever att de alltid har haft bra gruppdynamik i hela klassen och att det har 

varit lätt med gruppindelningar för att alla kan jobba med alla. En sak som hon nämner 

som har förändrats i samband med rytmiklektionerna är att de i början av gymnasietiden 

var väldigt bestämda i sina roller, vilket var något som rytmiken luckrade upp då det var 

nytt för alla. Linnea uttrycker att på rytmiklektionerna spelade det inte någon roll vem 

som var bra på vad rent musikaliskt för rytmiken var nytt för alla och alla kunde ge och 

ta av varandra. Linnea upplevde att det hängde mycket på att de just lämnade sina 

huvudinstrument och förkunskaper utanför rytmiksalen och hade fokus på att alla skulle 

röra på sig tillsammans. Även när det kommer till gruppindelning upplever Linnea att det 

har gynnat den generella gruppkänslan genom att läraren alltid delat in slumpmässigt och 

aldrig utifrån instrumentgrupper eller nivå, i alla fall inte som Linnea har uppfattat det 

som. Det har enligt Linnea gjort att det har varit självklart att alla kan jobba tillsammans 

med alla. Linnea nämner att ”man kanske har fördomar sedan tidigare som att killar är 

lata” och syftar på högstadiet, men att det inte alls är något hon har upplevt med hennes 

klass nu i gymnasiet. 

 Iris beskriver gruppen som en trygghet när det kommer till improviserad rörelse, för 

att det går att titta på någon annan och härma om ”man inte vet eller kommer på vad man 

ska göra själv”. När det kommer till bestämda rörelser krävs det mycket samarbete och 

att alla är med på det kravlösa och att det inte finns någon typ av rörelse som är rätt eller 

fel. Iris nämner att det har hänt att folk i klassen har bråkat och att det då kunde var lite 

spänd stämning mellan just de personerna, men att hon själv inte varit med i någon av de 

bråken. En annan sak som hon uppmärksammat är att nivån har blivit spretigare, att de 

var mer likvärdiga i början, men att det efter tre år blir tydligt vilka som övade och 

förberedda till lektionen. Då uttrycker Iris att det kunde vara jobbigt för de som märkte 

att de hade halkat efter. Hon uttrycker dock att alla ändå fortsatt delta och att läraren i så 

fall försökt variera nivå och svårighetsgrad på övningarna. Precis som Linnea uttrycker 

hon att det hänger mycket på den grundläggande tryggheten i gruppen och att även om 

någon tyckte något moment var svårt så var det ingen som skulle vara elak mot en för det 

och hon uttrycker att man då inte behöver vara rädd för att göra fel. Den enda gången hon 
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kan komma på när det var någon som inte vill vara med var när de skulle ha massage och 

det var en som sa att den inte ville vara med. Hon uttrycker att det också är bra att de 

vågade säga till om de inte kände sig bekväma och att det hänger på att man som elev kan 

prata med sin lärare i kombination med att gruppen är trygg. 

 Jesper upplevde att det fanns en styrka i att vara många för att det var lättare att 

försvinna i mängden och inte känna sig uttittad, men att det också var jobbigare i just de 

situationerna där alla skulle titta på en och att det från lärarens håll kunde vara svårare att 

anpassa övningarna efter allas nivå och hinna gå in hjälpa alla. Jesper minns att han själv 

oftast bara körde på, men att det uppkom situationer då vissa inte kände sig bekväma och 

inte ville vara med. Han upplevde att detta kunde skapa en klyfta mellan de som verkligen 

tyckte om rytmik och de som inte tyckte om det. Han ser också en risk med att de som 

tycker om själva övningarna, men bara inte vill visa för folk riskerar att börja tycka illa 

om rytmik för att de inte vill vara med på just det momentet. 

 

5.1.4 Övningar och instruktioner kopplade till rörelse 
 

Iris börjar med att berätta att de har jobbat med olika arbetsområden där de har haft ett 

huvudtema, men att de alltid börjat med uppvärmning och lite stretch: 

Iris: Vi börjar alltid med uppvärmning och stretchar lite och sträcker på 

oss och värmer upp kroppen och […] när vi har jobbat med rytmer [så har] 

vi har klappat mycket och så har vi använt oss av […] nån trumma så, det 

har vi ganska många av, så har vi suttit och använt dem. Och så har vi fått 

gå runt och så har man gått nån rytm med fötterna och så har man klappat. 

Oavsett slutmål så upplever hon att läraren alltid har gått gradvis så att alla klarar av de 

första momenten och att de svårare har krävt mer koncentration och övning och att det 

hela tiden ligger på gränsen och utmanar en: 

Iris: Just att man får göra sådana nya saker som är lite på gränserna hela 

tiden. Jag vet att vår lärare säger så att i vår hjärna finns det liksom om 

man tänker att det är snö överallt och så ska man skotta snö och så skottar 

man upp nya vägar i snön och så kanske det snöar lite till, men då är det i 

alla fall skottat sen innan, så det är inte så mycket snö, så att man minns 

det liksom om man gör något en vecka och sen nästa vecka så kommer 

man ändå ihåg lite. 

Alla informanter nämner återkommande övningar som innehåller dans från olika kulturer, 

spel på djembe eller congas, gå runt i rummet och klappa rytmer och fri improviserad 

rörelse till musik.  
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När det kommer till instruktioner och vilka ord som läraren använder så uttrycker alla 

tre att ordet dans sällan använts om det inte var i samband med att de skulle lära sig just 

en specifik dans. Linnea och Jesper som har haft samma lärare upplever att deras lärare 

oftast använt sig av orden ”rörelse” och ”rörelseform” i andra sammanhang när det 

handlar om fri och improviserad rörelse. Iris nämner också att ordet dans endast använts 

när de ska gå igenom en dans från en specifik kultur och att hennes lärare annars använder 

sig av ordet koreografi när de ska göra något bestämt med rörelse eller ordet gestalta när 

de ska tolka musiken med rörelse. 

Linnea upplever att det skapas en känsla av att behöva prestera om man använder ordet 

dans och Jesper nämner att han upplever att dans är något som är väldigt bestämt hur 

rörelserna ska vara. Iris upplever inte att just orden i sig har så stor betydelse utan att det 

är viktigt att det är tydligt från lärarens håll att det inte finns några krav på kvaliteten på 

rörelsen och att rörelserna fick vara så stora eller små som de själva var bekväma med. 

Linnea upplever också att om det är någon som pressar sig själv så mycket att det låser 

sig för en så brukar läraren bryta och att man antingen får gå ut ur rummet och samla sig 

en stund eller att de får göra något helt annat för att bryta av. 

Jesper berättar att de hade väldigt mycket metrik och spel på slagverksinstrument 

under det första året och att den friaste rörelsen inte kom förrän senare när de hade lärt 

känna varandra bättre som grupp. 

 

5.1.5 Bekväm med rörelse 
 

Linnea uttrycker att hon känner sig bekväm när det finns tydliga ramar. Uppgiften som 

helhet kan vara att röra sig fritt, men det bästa tycker hon är när läraren börjar med att ge 

instruktioner om att de ska röra sig lågt nere på golvet, eller sträcka sig upp i taket, eller 

att det är armen som leder rörelsen. Linnea upplever att det underlättar att komma igång 

och att det utifrån det går att röra sig friare och friare. 

 Iris uttrycker att hon tycker väldigt mycket om att röra på sig och aldrig riktigt känt 

sig obekväm med att röra på sin egen kropp på rytmiklektionerna. Hon nämner dock att 

hon upplevt att vissa personer som är väldigt självmedvetna och bryr sig mycket om sitt 

utseende har haft svårare att komma igång och släppa kontrollen i sina rörelser. Där 

känner hon att hon har haft tur att hon inte känner så. 

 Jesper uttrycker att han är bekväm i alla situationer där det är underförstått att alla ska 

göra samma sak. Det kan vara att alla går åt varsitt håll och fokuserar på sig själva och 
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att läraren kommer med instruktioner på hur de ska röra på sig och alla prövar på sitt sätt, 

men känslan är fortfarande att alla sitter i samma båt. När det dock kommer till att stanna 

upp och titta på någon enskild persons rörelse tycker han att det känns jobbigare då det 

blir som att prestera i något som inte går att prestera i och att det krockar med tryggheten 

i att bara röra sig kravlöst. 

 

 

5.2 Rörelse, lärande och musicerande 
 
 

5.2.1 Rörelse och instrument 
 

Informanterna fick frågan om de hade något extra starkt minne som stack ut från deras 

upplevelser. När det kommer till starka minnen berättar Linnea om när de skulle börja 

jobba med rörelseformer.  

Sonja: Finns det något specifikt minne som sticker ut från rytmiken, 

verkligen specifikt, väldigt starkt? 

Linnea: Jaa, när vi började jobba med rörelseformer kommer jag ihåg, så 

satte [läraren] bara på musik och bara sa att alla bara skulle röra sig, vi 

skulle bara känna in musiken […] och så kommer jag ihåg att vi skulle, 

alla skulle stanna upp och sen så sa [läraren] vem man skulle följa och hur 

man såg allas olika rörelsemönster lite och vad de väljer att följa i rytmen, 

om de väljer att följa den här tunga bastonen eller melodislingan eller de 

här färgningarna. Det kommer jag verkligen ihåg, för det var en kille i min 

klass som började, han håller på med kampsport, så han började använda 

rörelser och utfall som var verkligen så här kampsportsliknande. Så det är 

ett sånt där jättestarkt minne, för det var så kul att se alla ta ut svängarna 

och verkligen göra de här utfallen. 

 

Linnea upplevde att det fanns en koppling mellan både instrument och andra intressen 

eller tidigare relation till rörelse som påverkade hennes och klasskompisarnas rörelser. 

Hon upplevde att det syntes tydligast i vad de valde att följa i musiken där de som hade 

sång och piano som huvudinstrument ofta började med att följa melodin och olika fraser 

i musiken.  

 Iris uttrycker att hon själv alltid tyckt om att dansa och röra på sig så rytmikämnet 

passar henne väldigt bra, men hon såg absolut klasskompisar  som inte var lika bekväma, 

men inte nödvändigtvis kopplat till vilket instrument de spelade. Iris upplevde dock att 



 35 

det inte fanns något krav på att röra på sig mycket och att det inte innebär att man inte är 

lika kreativ om man gör små rörelser istället för stora. 

 Jesper upplevde att hans klasskompisar hade olika moment som de klarade bättre 

beroende på huvudinstrument. Han upplevde att sångare och gitarrister generellt hade 

svårt för rytmer, till exempel när det kom till att gå runt i rummet och klappa samtidigt. 

Han upplevde dock att de med sång som huvudinstrument och som var trygga i sig själva 

generellt var de som klarade moment med fri rörelse bäst. Som gitarrist uttryckte han att 

det var det momentet som han tyckte var jobbigast och att som gitarrist var det svårt att 

röra sig fritt och han märkte att han gärna ville hålla i något då han var van att hålla i en 

gitarr. När det kommer till genus och könsroller nämner han att det oftast var tjejerna som 

hade enklare för att röra på sig fritt och att killarna föredrog djembe som var mer 

mekaniskt och hade en tydlig struktur. 

 Varken Linnea eller Iris upplever att det funnits någon större skillnad mellan tjejerna 

och killarna i deras klasser när det kom till förmåga eller vilja att röra på sig. 

 

5.2.2 Eget musicerande 
 

På frågan om hur de ser på relationen mellan musik och rörelse och hur de kan koppla 

rytmiken till sitt eget musicerande svarade Linnea att hon upplever att musik rörelse 

hänger ihop, men att det i början är svårt att släppa in den fria känslan och rörelsen som 

finns på rytmiklektionerna i sitt musicerande: 

Linnea: Hör man musik vill man ju röra på sig. Man vill ju liksom känna 

in och man, asså man vill typ dansa. (Vi skrattar) Men när man väl är den 

som spelar musiken och den som, då känns som då är man så inne i det 

och vill liksom göra rätt i det, typ man vill sjunga texten rätt och då 

fokuserar man så mycket på det att man glömmer bort resten av kroppen. 

Och då tror jag det är svårare att hitta känsla av att man, man känner in 

trumslagen eller man känner in rytmen, för att man är så fokuserad på att 

man själv ska göra rätt och prestera så att jag tror att det är väldigt, det 
sitter ju ihop, rörelse och musik, det sitter ju ihop, men samtidigt när man 

håller på med det ena så är det svårt att hålla på med det andra. 

    […] 

Sonja: Hur kopplar du det ni gör på rytmiklektionerna och så om du tänker 

på specifikt rörelse till ditt eget övande? 

Linnea: Ja, nä men asså jag tror att ända sen vi hade [rytmik] så har man 

blivit mer bekväm i sin egen kropp när man musicerar, så nu när jag ska 
öva sånger så går jag gärna omkring i huset för att jag ska röra på mig hela 

tiden, för att jag har blivit van vid att vara i rörelse när jag sjunger eller 
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bara att man står liksom och vickar på stället och rör sig lite. Så att man 

märker att jag själv och min kropp vill röra sig mer nu när jag sjunger och 

när jag musicerar, än vad jag ville innan, då stod jag verkligen så här rakt 

upp och ner knäna in spänna ut allting. Så det märks jättetydligt att jag vill 

inte stå stilla längre, bara rakt upp och ner, för det känns avigt och jag vill 

känna in vad jag gör. 

Linnea uttrycker att det är spännande att den förändringen i hur hon vill röra på kroppen 

har skett under ändå så pass kort tid som gymnasietiden är. 

 Jesper uttrycker också att hans generella inställning till musik och rörelse förändrades 

mycket av hans erfarenheter på rytmiklektionerna. Han insåg att han lär sig snabbast och 

effektivast om han får känna och uppleva musiken genom rörelse först, oavsett om det är 

något han ska spela på sitt instrument efter lektionen, eller om det är något teoretiskt som 

han ska lära sig. 

 Iris uttrycker också att det är viktigt att koppla rörelse till musik och inte minst att det 

är viktigt för kroppsmedvetenhet. Hon nämner att hon har lärt sig att känna pulsen i 

musiken mer i kroppen när hon spelar fiol istället för att behöva stampa med foten. Hon 

berättar att hon tidigare stått väldigt mycket med vikten på hälarna och fått ont av det. Så 

nu upplever hon har mer kroppskontroll och kan stå mer ergonomiskt tack vare rytmiken. 

Iris: Det tror jag faktiskt är jätteviktigt och bra att man har rytmik då. För 

kroppsmedvetenhet är typ det viktigaste när man spelar ett instrument så 

att man inte liksom står och spänner sig eller är stel och så. […] Det säger 

[läraren] alltid att kroppen är ens instrument och man ska lära känna sitt 

instrument. [Att man] känner om man är spänd och vet hur man rör sig och 

så. Det kan man ju verkligen använda när man spelar. 

När det kommer till att spela i grupp och uttrycka sig på scen uttrycker alla tre att rytmiken 

har hjälpt till att hitta nya vägar till slutmålet. Linnea uttrycker att gruppen oftast vill att 

det ska hända något i musiken de spelar, att de är mer öppna för att prova att ändra taktart 

och utforska hur de kan spela tillsammans. Hon uttrycker också att rytmiken har gjort 

många i hennes klass medvetna om att det krävs övning för att bli bättre och att det har 

gjort att de flesta kommer förberedda till ensemblelektionerna till exempel och att det är 

lättare att komma igång med själva spelandet och att de har närmare till att utforska olika 

musikaliska vägar för att de har blivit mer musikaliska tillsammans. 

 Jesper upplevde att han fick en bredare syn på vad det är man kan göra och att han har 

blivit bättre på att känna in rummet och människorna han spelar med. Han upplevde att 

alla hans klasskompisar var mer inkännande även i ensemblesalen för att alla hade lärt 
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sig att se alla. Det översätts också på scen och han uttrycker att han har lättare att ta in 

sina medmusiker och att det lättar på nervositet i konsertsammanhang. 

 Iris upplever att det är lättare att vara bekväma med varandra när de ska spela i grupp 

för att de har vant sig vid att röra på sig och visa upp sig för varandra på rytmiklektionerna. 

Iris uttrycker också att de har jobbat med stress och nervositet och gjort 

avslappningsövningar på rytmiken som har hjälpt till att hålla ett lugn och även att värma 

upp ordentligt innan konserter. Hon uttrycker att eftersom de gör så projekt och uppträden 

för varandra hela tiden så blir de mer vana vid att någon tittar på en. 

 
 

5.2.3 Andra lektioner 
 

På frågan om de upplevde att det fanns andra musiklektioner på gymnasiet där läraren 

använde sig av rörelse eller där eleverna fick röra på sig svarade både Linnea och Jesper 

snabbt att det finns inslag av rörelse på kör-lektionerna. Båda uttrycker att det finns med 

rörelse i uppvärmningen och för att få hela kören att känna fraseringarna och få en 

gemensam känsla för musiken. Linnea nämner även när de har övat till Lucia och att de 

då fick gå runt i rummet och sjunga för att öva sig på att lyssna in hela gruppen medan de 

var i rörelse. Även på ensemblelektionerna uttrycker hon att det finns inslag av att jobba 

med sceniskt uttryck och att röra sig på scen. Hon uttrycker att hon nog inte hade varit 

lika bekväm med att röra sig på samma sätt som på rytmiken på andra lektioner då det 

hänger på vad lärare har byggt upp för stämning med gruppen. Hon menar att den 

tryggheten som byggts på rytmiklektionerna betyder inte att hon automatiskt blir lika 

bekväm med samma typer av rörelse direkt på andra lektioner. Hon uttrycker att det 

handlar om hur mycket hon känner pressen att behöva prestera. 

Linnea: För att när man går in på ensemblelektionen då är det prestation 

och den prestationsspressen har man inte riktigt på rytmiklektionerna 

känns det inte som. Även om allting bedöms för att det är ändå en lektion, 

men man känner ändå inte att den prestationspressen finns på samma sätt. 

Jesper nämner även att det ibland kunde ha rytmikliknande arbetssätt på teorilektionerna. 

Där nämner han dock att rummet var en begränsning när det kom till möjlighet att röra 

på sig på teorilektionerna. Han uttrycker att det var en mer steril atmosfär, men att det 

också beror på vad teoriläraren har för inställning och att det krävs att läraren skapar den 

tryggheten med gruppen i rummet från början med lite rörelse i taget. När han har haft 

sånglektioner har han upplevt att det finns mycket inslag av rytmik. Han har bara haft 
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kvinnliga sånglärare och han upplever att de lektionerna har varit mycket mer givande 

och roligare lektioner än med manliga lärare på sitt huvudinstrument gitarr. Han uttrycker 

att han inte menar att manliga lärare inte är bra, men att han har upplevt att det har varit 

för mekaniskt och att han har haft svårt att verkligen klicka med de lärarna. För honom 

hade då sånglektionerna känts mer organiska och han har känt att han har fått in musiken 

i kroppen på ett helt annat sätt. 

 Iris upplever att det inte finns så mycket inslag av rörelse på andra lektioner, men att 

det finns väldigt många likheter mellan rytmiklektionerna och teorilektionerna när det 

kommer till att klappa rytmer, taktering och noter, men skillnaden är att på rytmiken så 

gör de allt med kroppen istället för skriftligt. Hon nämner även att de har ensembleledning 

där de använder sig av jättemycket rörelse som hon och hennes klasskompisar upplever 

är  princip samma sak som rytmiken, bara att det är mer fokus på just dirigering och 

taktering och att de ska använda sina instrument för att spela ihop. Hon uttrycker att de 

kanske inte hade varit lika bekväma med att röra på sig och dirigera framför alla på 

ensembleledningen om de inte hade haft rytmiklektioner tillsammans först: 

Sonja: Är det någon skillnad på hur bekväma ni är att röra er på de 

lektionerna jämfört med rytmiklektionerna? 

Iris: Nä, nu på ensemleledning, det har vi ju nu i trean efter att vi har haft 

rytmik i två år och då är vi redan jättebekväma med varandra, det kanske 

hade varit värre om vi inte hade haft rytmik innan det för att, det är ju mer 

krav på ensembleledningen. För att vi ska kunna mer så hade man säkert 

kunnat vara mer nervös för, men nu när vi har jobbat ihop på rytmiken så 

är vi ju vana vid det liksom. 

Iris nämner att det är mer krav på ensembleledningen och mer att vara nervös för, men 

nu när de har haft rytmik tillsammans innan är de mer vana vid och bekväma med att röra 

på sig. 

 

5.4 Lekens roll och lustfyllt lärande 
 

Som avslutning på intervjun frågade jag om det var något mer de tänkte på när det kom 

till rytmiken, relationen mellan musik och rörelse, eller om det var något annat som vi 

inte hade pratat om som de skulle vilja ta upp. Iris kom då ihåg en övning som hon mindes 

som den roligaste lektionen de hade haft. Lektionen var baserad på en dramaövning där 

de skulle prata nonsensspråk och fokus låg på att få fram sina meningar med känsla i 

rösten och kroppsspråk. Hon beskriver det som en väldigt rolig lektion och att det var 
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mycket improvisation som krävde fokus och koncentration samtidigt som det var kravlöst 

och nära till skratt. Det är något hon har uppmärksammat och uttrycker det som att 

rytmiken kan vara lek, samtidigt som det är seriöst, kravlöst samtidigt som det utmanar. 

 Linnea uttrycker också att det hade varit kul om de hade haft mer rytmik i skolan, 

antingen en till rytmiklektion i veckan eller att det skulle få kunna finnas inslag av rytmik 

i andra kurser: 

Linnea: Man hade kunnat täcka mer och få med inslag i andra kurser med 

rytmiska inslag för jag tror att man missar det gärna just för att de flesta 

andra [kurser] är prestationsgrejer och du ska visa upp och det är lite skarpt 

läge hela tiden. Så jag tror det hade varit skönt att få in typ rytmik och 

kursen i andra ämnen också för att ge en mer avslappnad känsla. 

Även Jesper uttrycker att det är både roligt och viktigt att få in rytmikens arbetssätt i 

musikundervisningen. Han berättar om när han gick rytmik på folkhögskola, då de som 

gick klassisk inriktning hade rytmiklektioner för sig och de som gick jazz hade rytmik för 

sig. Han upplevde att de klassiska musikerna var mer vana vid noter och var stelare i sina 

rörelser än jazzmusikerna som han upplevde var friare i sina rörelser och mer vana att 

improvisera även när det kom till deras musicerande. Han själv har rört sig i flera genrer 

och var därför med först på rytmiken för de klassiska musikerna och bytte lite senare till 

rytmiken med jazzmusikerna. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 
 

Informanternas upplevelser kan sammanfattas i att lärarens instruktioner med tydliga 

ramar, progression i svårighetsgrad i övningar och gruppdynamik var faktorer som 

påverkade om informanterna kände sig bekväma eller inte. När det kom till sitt eget 

musicerande upplevde informanterna att de hade fått ökad kroppsmedvetenhet och kände 

sig friare i kroppen vid övning och uppspel, och att de blivit mer lyhörda på sina 

medmusiker i ensemblespel. 
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6. Resultatdiskussion 
 

I resultatdiskussionen kopplas resultatet ovan med studiens syfte och frågeställning. 

Resultatet diskuteras i förhållande till litteraturen och avslutas med egna tankar och 

slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Informanternas upplevelse 
 

För att få svar på min fråga ”Hur upplever gymnasieelever som väljer Musik på Estetiska 

programmet användning av rörelse i deras rytmik- och musikundervisning?” bad jag mina 

informanter beskriva lektioner som de varit med om. I deras beskrivningar kan vi se 

liknande upplevelser i hur rummet används.  

 

6.1.2 Frihet med tydliga ramar 
 

De beskrev stora öppna ytor där de fick mycket frihet att uttrycka sina rörelser. Iris 

uttryckte att de hela tiden var på gränsen av vad de kunde och inte kunde och det utmanade 

dem att verkligen koncentrera sig på övningen. Detta kan kopplas till Cirkus Cirkör och 

deras gränsöverskridande arbete genom utforskande och att hela tiden ifrågasätta var 

gränsen går.  

 Iris beskrivning av att de alltid börjar med uppvärmning och stretch stämmer med 

Holmberg (2014) som skriver om att skapa trygghet med en tydlig början på lektionen 

med något som eleverna känner igen. Som blivande grundskolelärare med en fot ute i 

arbetslivet parallellt med studierna är detta något som i min erfarenhet inte bara gynnar 

eleverna utan även läraren då det skapar rutiner vilket leder till trygghet. Något som 

hjälper till att elever kan känna sig delaktig i gruppen är att som Holmberg skriver om 

också vara medveten om sina val när det kommer till delaktighet och inflytande i 

övningarna. Det finns många fördelar med att involvera eleverna i uppsättning av 

gemensamma regler, utformning av övningar och val av material inför uppspel. Känslan 

av delaktighet ökar även koncentration och engagemang hos eleverna enligt min 

erfarenhet. 

 Jesper pratade om att vara fri i rummet med tydliga instruktioner om att utforska hela 

platsen. Att gå bakom flygeln och klättra på stolar och våga ta ut svängarna i rörelserna. 

Detta kan kopplas till Nivbrant Wedins (2011) beskrivning av att ta in musiken från olika 
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sinnen och att göra musiken synlig och Dalcrozes (1920) uppmaning om att rörelserna 

ska ske naturligt och spontant. För att rörelserna ska bli naturliga måste man öva på att 

röra på sig. Genom att de som Jesper beskriver det fick jobba mycket med att just röra på 

sig runt i rummet som en specifik övning så kunde de antagligen ha kvar det tänket även 

i senare övningar där fokus kanske låg på att uppfatta och härma komplicerade rytmer 

samtidigt som de går runt i rummet. Om de hade blivit ombedda att härma rytmer och gå 

runt i hela rummet direkt så hade resultatet antagligen blivit att de hade rört sig som en 

grupp på en mindre yta. Genom att först öva upp tryggheten i rummet och att läraren 

använde det som ett verktyg och som den andra pedagogen kunde det användas fullt ut 

även i mer komplexa uppgifter som krävde att gången hade blivit automatiserad. 

 Linnea föredrog när de var i den stora salen och kunde ta ut svängarna och beskrev 

omställningen till distansundervisning som begränsande. Fenomenet att vara ute på golvet 

som Nivbrant Wedin (2011) beskriver det är inte bara i sig självt en självklar tillgång, 

utan det är även gruppen och vimlet som eleverna rör sig i som bidrar till lärandet. Att 

inte bara se ens klasskompisar göra en övning via en skärm som vid distansundervisning, 

utan att känna de andras fotsteg genom golvet, höra någon andas i närheten och verkligen 

kunna känna in varandra i verkligheten är en av de stora fördelarna med rytmikmetoden. 

 

6.2 Gruppen och instruktioner 
 

På frågan om vilka faktorer som påverkar om de känner sig bekväma eller inte var både 

Jesper och Linnea inne på känslan av att alla är med på att de gör uppgiften tillsammans 

som grupp. Även om det handlar om att gå sin egen väg så uttryckte Jesper att det skapar 

en trygghet att veta just det, att alla fokuserar på sig själva och kan utforska rörelser på 

den nivån som man känner sig bekväm med. 

 Linnea uttryckte att det framförallt i början hängde mycket på att det fanns tydliga 

ramar för rörelsen, även om den var fri. De fick röra på sig som de ville, men kunde få 

instruktioner som att hålla sig nära golvet eller att en viss kroppsdel skulle leda rörelsen. 

Detta stämmer överens med Dalcroze (1920) och om att rörelsen bör ske spontant och 

naturligt. Linneas lärare verkar ha låtit elevernas egna rörelsemönster få växa fram genom 

att vägleda dem genom olika nivåer, tempo och fokus på olika kroppsdelar. 

 Iris upplevelse verkar också stämma överens när det kommer till värdering av rörelse. 

Hennes upplevelse av att läraren bejakade allas rörelser oavsett om de var större eller 

mindre rörelser och att läraren uppmanade gruppen till bejaka varandras sätt att röra på 
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sig tyder på en intention att det ska vara varje elevs spontana och naturliga rörelsemönster 

som får komma fram. 

 Iris själv uttrycker att hon aldrig känner sig obekväm med att röra sig fritt eftersom det 

är just fritt och inte spelar någon roll, men hon har uppmärksammat de i klassen som varit 

mer självmedvetna och som har haft svårare att släppa kontrollen och röra sig helt fritt. 

Den observationen blir intressant kopplad till dirigenten Bernard Haitink och hur 

musikerna som har spelat med honom pratar om hans sätt att dirigera. De pratade om hur 

han var fullkomligt närvarande från början av stycket till slutet och att han var väldigt 

tydlig med sina rörelser även de allra minsta. Musikerna nämner att de kände sig fria att 

musicera inom hans ramar, vilket vi kan översätta till en klass rytmikelever som ska ledas 

av rytmikläraren. Om rytmikläraren är för otydlig i sina instruktioner så kommer eleverna 

känns sig osäkra liksom en orkester som inte vet vad dirigenten menar och inte våga ta ut 

de musikaliska svängarna. Om läraren väljer sina instruktioner väl och sätter ramar för 

övningarna som är tydliga, men inte för begränsande så kommer de likt en orkester som 

dirigeras av Haitink känna sig fria att musicera och uttrycka sin musikalitet samtidigt som 

de kan vila i att det finns en pedagogisk och/eller konstnärlig ledare som har koll på 

helheten och vart de är på väg. 

 Samma sak går att säga om Cirkus Cirkör och Tilde Björfors ledarskap. Även om 

musik inte behöver handla om liv och död vilket ett cirkustrick kan göra om man gör fel 

och ramlar från en hög höjd, så kan det vara förödande för självkänslan som musiker och 

tron på sin egen förmåga om man är osäker på vad man ska göra och kanske upplever att 

man gör fel. Genom att instruera tydligt som rytmiklärare ger vi eleverna en chans att vila 

i det fria. 

  

6.3 Övrig undervisning och eget musicerande 
 

När det kommer till frågeställningen om hur de kopplar användning av rörelse i 

rytmikundervisning till övrig musikundervisning och sitt eget musikutövande så fick 

informanterna svara på dels om de varit med om rytmikliknande övningar på övriga 

lektioner och om de kunde använda sig av det de varit med om på rytmikundervisningen 

i sitt eget övande, enskild/gruppundervisning och konserter/uppspel. 

 Linnea uttryckte att hon kände ett stort motstånd till att röra sig i andra musikaliska 

skolsammanhang i början av gymnasiet, men att hon nu känner att hon vill röra på sig 

mer när hon övar och musicerar. Hon uttrycker dock något som väcker tankar om 
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rörelsens funktion när det kommer till övning och förståelse av musik och framförandet 

av musik. Kopplat till Spissky (2017) som sätter musikern som utövaren av rörelsen är 

det intressant att fundera på vad rörelsens roll är i förhållande till det egna musicerandet. 

Linnea uttryckte att musik är kopplat till rörelse och att när man hör musik så vill man 

röra på sig, men när man är koncentrerad på att prestera på till exempel ett uppspel eller 

på lektioner så är det svårt att fokusera på båda. Spissky tycks precis som Dalcroze vara 

inne på att det är det spontana och framförallt naturliga som bör utforskas. 

 Att använda sig av avslappningsövningar för att minska nervositet och minska 

skaderisken vid övning genom kroppsmedvetenhet var också något som informanterna 

nämnde som positiva aspekter som de tagit med sig från rytmikundervisningen. 

Informanternas upplevelse stämmer överens med bilden av rytmik som en 

helhetspedagogik och som hela tiden följer en röd tråd.  

Att de känner att de har haft användning av övningarna på rytmiklektionerna även på 

andra lektioner och sammanhang tyder på att rytmikmetoden gynnar deras generella 

gymnasieutveckling. Övningar där de har jobbat med att känna in gruppen, utforska 

rörelser och att visa upp små projekt för varandra verkar ha varit speciellt betydelsefulla 

när det kommer till att prova nya rörelser i sin övning, ökat samspel med sina medmusiker 

och att känna sig mer bekväma med att vara i fokus i situationer där de behöver prestera. 

Iris exempel på ensembleledningen visar hur viktigt det kan vara att bygga upp en trygg 

grund i en grupp. Kanske hade de inte så många lektioner på ensembleledningen för att 

detta skulle kunna ske på under endast den kursen, men informanternas svar tyder på att 

eftersom de har haft rytmik tillsammans kan den positiva gruppkänslan och tryggheten 

finnas kvar även i andra situationer med samma grupp. 

Att utveckla förmågan att använda sig av kroppen som ett verktyg för 

kunskapsinhämtning går att koppla till Juntunen och Hyvönen (2004) som menar att det 

finns så mycket kunskap som inte går att verbalisera från början utan det behöver 

upplevas för att eventuellt senare reflekteras över med ord och symboler. Att själv få ingå 

i en grupp och ha olika roller, uppleva konflikter och få vara delaktig i att lösa dessa ger 

mer erfarenhet och förståelse för vad det innebär att vara en del av en grupp än vad som 

går att förklara med ord. Att få öva på att visa upp små saker, som informanterna beskriver 

gör att de får öva sig på att vara nervösa och hantera nervositeten i situationer där det inte 

finns något uppenbart krav i att prestera på en viss nivå eller musikalisk kvalitet. Musiken 

kan där vara ett verktyg för att ha något gemensamt att utgå ifrån när det kommer till 

rörelsen. Kopplat till Syncproject och spekulationen att musik kan ha uppkommit som en 
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del i att behöva röra sig synkroniserat så är musiken något som kan ena gruppen kring ett 

gemensamt mål som att gå i puls, följa fraseringen i ett visst instrument eller röra sig helt 

fritt. 

Sen är det inte bara så enkelt som att öva sig på att befinna sig i blottande situationer 

och omfamna nervositeten. För Linnea handlar det fortfarande till stor del om hur mycket 

hon känner att hon måste prestera som påverkar hur fri hon känner sig i att röra på sig 

eller att släppa loss helt.  

  

6.4 Slutgiltiga tankar och vidare forskning 
 

Slutligen kommer egna tankar kring resultatet som helhet och sedan förslag på vidare 

forskning. 

 

6.4.1 Reflektioner kring min roll som lärare 
 

Linnea, Jesper och Iris säger i slutet av intervjuerna att rytmik är kul. Även om det inte 

går att dra slutsatsen att alla gymnasieelever tycker att rytmik är kul så ligger det något i 

att de säger att det just är kul. Kanske lyckades jag pricka in de som tyckte att det varit 

jättekul och att de flesta andra tycker att det är jobbigt, det går inte att avgöra utifrån den 

här studien. Dock går det att plocka ut deras upplevelse av att ha varit med om något kul 

och koppla till Gärdenfors (2010) Lusten att förstå. Jesper och Linnea beskriver 

situationer som de tyckte var jobbiga och Linnea nämner att det till och med kan låsa sig 

för att det känns för jobbigt och viljan att prestera blir för stor. Trots det så tycker de att 

rytmiken har varit kul och de känner att de tar med sig något från lektionerna. Även Iris 

nämner att det ibland har känts som lek, men att det ändå är allvar utan att vara för seriöst. 

Kopplat till lekens roll som beskrivs i Gärdenfors blir det tydligt hur det även i 

gymnasieåldern går att leka sig fram till lärande och att det lättsamma kravlösa i 

rytmikmetoden lockar till lärande på nya sätt och nya perspektiv. 

 Personligen känner jag mest igen mig själv i Iris beskrivning av att aldrig vara 

obekväm och alltid kasta sig ut och tycka att det är roligt att röra på sig. Linnea och Jesper 

hade möjligtvis en liten brantare startsträcka, men hittade även de sin plats i rytmiken och 

användning av det i sitt övriga musicerande. Som lärare kommer jag med största 

sannolikhet stöta på flera som Iris, Linnea och Jesper och det blir viktigt att inte bara 

stanna vid de som redan tycker om att röra på sig och tar mycket plats utan att bejaka de 
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som gör mindre rörelser än vad som spontant kommer från mig själv och att jag som 

lärare kan anpassa mig efter gruppen. 

 

6.4.2 Vidare forskning 
 

När det gäller vidare forskning kommer här förslag på tillvägagångssätt för vidare 

forskning på samma område, alltså deltagarnas upplevelse av rörelse på rytmiklektioner. 

Ett förslag är att göra en observations-och enkätstudie på en rytmiklektion med två-tre 

olika grupper där deltagarna får svara på en enkät med hur de upplevde lektionen. Detta 

skulle kunna vara en kort studie eller en förstudie inför en längre studie. 

En längre studie kan då vara att göra en observations- och/eller enkätstudie under en 

längre tid med samma grupp. Till exempel att man följer en gymnasieklass under alla 

deras tre år på gymnasiet och undersöker förändring i deras inställning till olika 

lektionsmoment som innehåller rörelse. 

Ett tredje förslag är att undersöka en grupp som får rytmiklektioner och en som inte 

får rytmiklektioner och jämföra deras inställning till olika musikaliska fenomen och 

användning av rörelse i situationer som övning, enskild undervisning, gruppundervisning 

och konserter/uppspel. Gruppen utan rytmiklektioner skulle fungera som en sorts 

kontrollgrupp för att undersöka om det är just rytmiken som bidrar till ökad 

kroppskontroll och samspel till exempel, eller om detta går att träna upp i samband med 

huvudinstruments- och ensemblelektioner. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Intervjuguide Mind-map version 1 
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Bilaga 3 

Intervjuguide - slutversion 
 

Berätta om dig själv - 

Vad har du för musikalisk bakgrund?  

Spelade du något instrument innan du började på gymnasiet? 

Hur länge? I vilka sammanhang? – Hemma/fritiden, kulturskola/annan kontext, spelat i 

band/orkester? Sjungit i kör? 

Är det samma instrument som du har som huvudinstrument nu? 

Har du gått på någon annan fritidsaktivitet? 

 

 

Beskriv rytmiklektioner som du har varit med om. 

Följdfrågor:  

Plats -Hur har salarna sett ut? 

Hur samlas ni? Sitter ni i ring? På stolar? På golvet? Inte alls? 

Hur användes rörelse? 

Vad har ni för återkommande övningar? 

Använder ni er av redskap (dukar/sjalar, bollar, pinnar, annat?) 

(Digitalt/analogt) 

Använder ni er av instrument? Era huvudinstrument eller andra instrument? 

Finns det något specifikt minne som sticker ut från rytmiken, någon övning eller 

specifik situation? Vad tar du med dig av den? 

 

Visste du något om rytmik innan du började ha rytmiklektioner på gymnasiet? 

Nu när du har varit med om det på gymnasiet kan du komma ihåg om du har haft 

rytmiklektioner eller rytmikinspirerade lektioner tidigare, fast du kanske inte visste eller 

gjordes medveten om att det var just rytmik då? (T ex lektioner på kulturskola om ja på 

den frågan tidigare) 

Var, när, hur och hur länge? Påverkade det din inställning till rytmikundervisningen på 

gymnasiet? 

 

 

Rörelse används mycket i rytmikundervisning. På en rytmiklektion nu på 

gymnasiet – i vilka situationer är du bekväm med att röra på dig? Finns det några 

situationer där du är obekväm med röra på dig eller absolut inte vill? Hur påverkar 

gruppstorlek och gruppdynamik? Om informanten undrar vad jag menar: ”Att röra på 

kroppen, antingen fritt, till musik eller efter lärarens instruktioner.” 

 

 

Om du tänker tillbaka till din första rytmiklektion och dina klasskamrater – hur 

kändes det att röra på sig då jämfört med senare?  

Hur kändes gruppen? Var ni fnissiga, upplevde du att någon tyckte att det var pinsamt? 

Var det ibland någon som inte alls ville vara med när ni skulle röra på er? Hur hanterade 

läraren de situationerna? Hur reagerade gruppen på det? Fick ni möjlighet att utföra 

moment med rörelse i mindre grupper än vanligt om det kändes bekvämare? Fanns det 

situationer där du kände dig obekväm eller där du upplevde att andra var obekväma vid 

de första tillfällena som kändes mer bekväma eller lättare efter tid? När ni haft fler 
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lektioner? Vad tror du spelade roll för att ni skulle känna er bekväma? Hur påverkade 

det er självbild? Blev ni någon gång indelade efter kön eller pronomen? 

 

 

Vad får ni för instruktioner när ni ska röra på er?  

Vad använder din lärare för ord? Säger ni att ni ska dansa, eller bara ”röra på er”, gå 

runt i rummet?  Är det helt fritt, eller får ni ramar som t ex följ dynamiken, ett 

instrument eller pulsen?  

 

Följdfråga: Om ni säger dans, säger ni att ni ska göra en koreografi? Om inte, används 

ordet rörelsekomposition? Rörelseform? Annat ord kopplat till rörelse? Hur tror du det 

påverkar er elever med vilka instruktioner ni får? Hur påverkar det ert sätt att tolka 

relationen mellan musiken och rörelsen? Hur tror du det hade påverkat er om 

läraren använde andra ord och instruktioner? (kopplat till tidigare svar på fråga 

om ”rörelse eller dans”) 

 

 

Hur ser du på relationen mellan musik och rörelse?  

Hur kan du koppla det ni har gjort på rytmiklektionerna till ditt eget musicerande? Te x 

i ditt eget övande, på enskilda lektioner, gruppundervisning och 

uppspel/konsertsammanhang? 

 

Om vi varit inne på detta ”Du nämnde andra musiklektioner – berätta mer” 

Vilka andra musiklektioner på gymnasiet har du varit med om där läraren 

använder sig av rörelse, antingen själv eller att ni får röra er på lektionen?  

Vad finns det för likheter/skillnader mellan de lektionerna och rytmiklektionerna? Är du 

lika bekväm med att röra på dig på andra musiklektioner som på rytmiklektionerna? 

Vad påverkar om du är bekväm eller inte? På vilket sätt upplever du att användning av 

rörelse på rytmiklektionerna har påverkat din förståelse av musiken generellt under din 

gymnasieutbildning? Har du märkt någon skillnad på hur du övar och jobbar med ditt 

huvudinstrument som du själv upplever är kopplat till rytmiken? (Ställ speciellt till de 

som haft sitt huvudinstrument även innan de började på gymnasiet, men inte jobbat med 

rytmikmetoden) 

 

 

Vad är dina planer efter gymnasiet? Kommer du fortsätta med musiken? Har du 

planer på att söka in till folkhögskola eller musikhögskola med rytmikprofil eller något 

annat? 

 

 

Är det något mer du tänker på när det kommer till rytmiken, relationen mellan 

musik och rörelse eller något annat som vi inte har pratat om? 
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