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Abstrakt 
 
Titel: Rytmik i skolan 

Några lärares uppfattningar om rytmik i musikundervisningen. 

Engelsk titel: Eurhythmics in school – A study of some teachers' understanding off 

eurhythmics during music lessons.  

Författare: Mats Johansson 

Termin: VT 15 
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Många gånger har jag mött elever som har svårt med att känna puls och rytm eller har 

svårt för att röra sig eller att spela till en given puls. Min erfarenhet är att många av 

dessa elever har svårigheter även i andra ämnen. Mitt syfte med denna undersökning är 

att undersöka några lärares uppfattningar om rytmik i musikundervisning. Jag har valt 

att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod. Mina respondenter menar att 

rytmik är grunden för all musik. Fyra av mina respondenter utgår från kroppen i form av 

rörelser till musik när de arbetar med rytmik i sin musikundervisning. Tre av mina 

respondenter har ett rytmtänk och utgår mer från ensemblespel i mindre grupper med 

instrument. Det råder en skillnad kring hur man förstår begreppet rytmik. 
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1 Inledning 
 
Jag har under de senaste 13 åren arbetat som musiklärare i grundskolan på olika skolor i 

min kommun. Många gånger har jag mött elever som har svårt att känna puls och rytm 

eller har svårt för att  röra sig eller spela till en given puls. Min erfarenhet är att många 

av dessa elever har svårigheter även i andra ämnen. Forskning om barns tidiga 

utveckling visar att barns grovmotorik förbättras, barns koncentrationsförmåga samt 

barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och 

med extra motorisk träning i skolan. Björn Kadesjö skriver i Barn med 

koncentrationssvårigheter, (Kadesjö, 2007, s223) om barn ska kunna delta i lek och 

samspel med jämnåriga krävs en viss motorisk förmåga med hygglig precision och 

samordning. Kadesjö nämner också förskolan som ett exempel där man med sång, 

musik, drama och rörelselekar arbetar på ett självklart sätt med motorik. För att få en 

förståelse för hur olika pedagoger/lärare tänker och undervisar rytmik i 

musikundervisningen har jag intervjuat ett antal olika lärare/pedagoger som tjänstgör på 

olika skolor i olika åldrar.   

 

 

1.1 Syfte 
 
Syftet är att undersöka några lärares uppfattningar om rytmik i musikundervisning 

 

 

 Följande forskningsfrågor har formulerats: 

 

• Hur arbetar mina respondenter med rytmik? 

 

 

• Finns det skillnader och likheter  i lärares förståelse av begreppet rytmik? 

 

 

• Hur och vilka effekter kan respondenterna se av rytmikträning? 
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1.2 Bakgrund 
 
För att visa på den röda tråd som länkar ihop läroplanerna redogör jag i kapitel 1.2.1 för 

de kopplingar som jag funnit vad det gäller rytmik i Lpfö 98, Lgr11 och Gy11. 

 
 
1.2.1 Vad finns det för kopplingar till rytmik i Lpfö 98, Lgr11 och 

Gy11? 

 
 

Enligt  förskolans värdegrund och uppdrag 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild,sång 

och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande (Läroplan för förskolan, 2016, s7). 

 

Enligt de övergripande målen i Lgr11 ska 

 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 

och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda 

eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som 

enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 

kunskaper i sina olika former.  

Eleven kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, 

samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare 

studier, i samhällsliv och vardagsliv (Skolverket  2011a, s13). 

Eleven kan använda kunskaper från de humanistiska och estetiska 

kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. 

Eleven kan använda och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans samt utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud (Skolverket  

2011a, s13). 
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Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de 

tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen (Skolverket  2011a, s9). 

 
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Det ska få pröva och 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 

rytmik, dans, musicerande och skapande i bild och text och form ska vara inslag i 

skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattande 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig 

(Skolverket, 2011a, s10). 

 

 
 

Enligt Gy11 

 

Enligt syftestexten i Gy11 
 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera 

sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga 

skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och 

förståelse av samband mellan detalj och helhet (Skolverket 2011b, s1).  

 

 
Skolans ansvar 
 
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
 

har kunskap om och erfarenheter av arbete med olika estetiska uttrycksformer 

och kan analysera, tolka och använda estetiska uttryck för kommunikation och 

påverkan, 

(Delar av program mål för det estetiska programmet på gymnasiet) 

(Skolverket 2011b) 
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Man kan tydligt se den röda tråd som länkar ihop läroplanerna. I förskolans läroplan så 

nämner man den strävan man har för att främja barns utveckling och lärande detta ska 

ske tillexempel genom att arbeta sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. I 

läroplanen för grundskolan hittar man liknande uttryck exempelvis att drama, rytmik, 

dans, musicerande och skapande i bild och text och form ska vara inslag i skolans 

verksamhet detta för att eleven ska kunna kan använda kunskaper från de humanistiska 

och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv och 

slutligen i läroplanen för gymnasiet så uttrycks det att skolans ansvar är att eleverna ges 

möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i 

syfte att öka det konstnärliga skapandet. 

 

 

 

Ett sätt att arbeta med de övergripande målen kan vara att utnyttja drama, rytmik, dans 

och musicerande. Jessica Gottberg menar att om man låter barn använda alla sinnen i 

lärandet så får barnet en större och en helare förståelse för det som finns omkring dem. 

Estetiska och musikaliska arbetssätt främjar barns kunskapsutveckling. Om barnen får 

komma i kontakt med sina känslor och upplevelser genom rytmik och musik ökar 

barnens förståelse för sin omvärld , vilket också är en av rytmikens grundtanke 

(Gottberg, 2009 ,s24). Att lyfta elever som har det svårt genom att skapa lust och glädje 

eller utmana elever som behöver utmanas kan ske på detta sätt. Jessica Gottberg skriver 

i förordet till boken Tonspråk – Musiken och rytmiken i praktiken att musiken bär oss 

genom livet och för många unga är musik en viktig del av det sociala livet. I Lgr11 

finns tydliga direktiv för att skolan ska vara en plats för ungdomars och barns skapande 

och lärande.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 
För att vi ska förstå hur man beskriver rytmik så redogör jag i kapitel 2.1 för  hur rytmik 

och rytmik som metod förklaras. Jag tar också upp ett begrepp som handlar om organisk 

rytm. 

 
 
2.1 Vad är rytmik ? 

Enligt NE så är Rytmik läran om rytm eller systematiserad rörelse av den musikaliska 

sensibiliteten genom kroppen. I min undersökning framgår det att mina respondenter 

har olika sätt att se på begreppet rytmik. Begreppet rytmik tolkas på olika sätt beroende 

på vem som tolkar det. En vanlig tolkning av begreppet är läran om rytm. Man  syftar 

då på rytmer i olika former och fokuserar på musik och instrumentspel där rytmen utgör 

en grund. En annan vanlig tolkning är att rytmik är en pedagogisk metod där man utgår 

från kroppen i form av rörelse, improvisation, föra-följa-övningar, att det sker i grupp 

till musik (Nationalencyklopedin). Henny Hammershøj (1997) som undervisar i musik i 

Köpenhamn nämner i boken Musikalisk utveckling i förskoleåldern att både när barn 

sitter och fantiserar och när de talsjunger, är det ofta rytmiska rörelser som stimulerar 

till det” (1997, s41). Hammerhøj nämner också ett begrepp som hon kallar organisk 

rytm som visar sig när det verbala språket utvecklas. När små barn uttrycker sig verbalt 

finns en rytm som de kan känna i hela sin kropp. Om denna rytmiska känsla 

kontrolleras skapas spänningar i kroppen vilket leder till att den organiska rytmen 

försvinner. Konsekvensen blir då att begreppet rytm får en annan innebörd som kan 

kallas taktrytm eller räknerytm. Hammershøj menar att om den organiska rytmen 

försvinner så kan detta leda till att man får svårare att synkronisera rytmen med andra 

till exempel när man dansar (Hammershøj, 1997, s35). 
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2.2 Barns tidiga utveckling 

Barns tidiga utveckling ligger till grund för hur vi ska förstå den motoriska 

utvecklingen. En del barn får inte med sig förmågor som är viktiga vilket leder till 

problem. Askland & Sataoen beskriver i Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns 

uppväxt , (2014, s173) att social kompetens är det ideala målet för kunskapsutveckling 

och att individen tillägnar sig kompetensen för att kunna fungera tillfredsställande i 

olika kulturella och sociala sammanhang.  Detta för att kunna klara av till exempel 

social kompetens, kommunikativ kompetens, och emotionell kompetens. En viss 

motorisk förmåga krävs för att barn ska kunna delta i lek och samspel med jämnåriga. 

Om barn saknar motorisk förmåga leder det till stora svårigheter. Barnen blir lätt utsatta 

för att de är annorlunda eller skiljer sig från mängden. De kan ha svårt att koordinera 

kroppen eller svårt att socialisera. Enligt forskning kan barns grovmotorik, 

koncentrationsförmåga samt skolprestationer i svenska och matematik förbättras genom 

ökad fysisk aktivitet och med extra motorisk träning i skolan (Askland & Sataoen, 

2014). Jean Piaget (2008) diskuterar i Barnets själsliga utveckling (Piaget, 2008, s30) 

att barnet utvecklar sympatier och antipatier, respekt samt en inre känslovärld på en 

emotionell nivå. Barnen utvecklar också socialisering, tänkande och intuition. Piaget 

menar att utvecklingen är en process som har att göra med mognad av våra kognitiva 

förmågor.  En slags mänsklig intelligens som är inprogrammerad sedan födelsen och att 

inlärning är den process som innebär att vi tar till oss färdigheter och speciella 

kunskaper genom träning, studier och memorering. Enligt Säljö (2000, s61) är Piagets 

syn att barn måste vara aktiva och tillåtas göra egna fysiska och intellektuella 

erfarenheter för att utvecklas och detta skiljer honom från många andra teoretiker. 

Enligt Phillips (2000) använder Piaget också begrepp som kognitiva scheman och med 

det menar han att människan har ett medfött behov av att förstå sin omvärld. Man 

skapar så kallade kognitiva scheman över hur saker och ting fungerar, tankemönster vi 

lär oss hantera till exempel tankar, känslor och vårt beteende. Piaget utvecklade teorier 

om den intellektuella utvecklingen då enligt de utvecklingsteoretiska stadieteorierna. 

Den sensomotoriska perioden, från noll till två år, kännetecknas av övningslek. Det 

symboliska tänkandets och det åskådliga tänkandets period, från två till åtta år, 

kännetecknas av symbolisk lek och låtsaslek. Till sist den konkreta tankeoperationernas 

period, från åtta år till vuxen ålder, kännetecknas av lek (Phillips, 2014 s11). Enligt 

Jensen utvecklade Piaget även intelligenstester för barn där han drog slutsatser att barn 
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har annorlunda logik än vuxna. Han kom fram till, efter att ha studerat sina egna barn,  

att barn alltid baserar sina kognitiva scheman på tidigare erfarenheter (Jensen, 2009). Då 

iakttog han föreställningen om assimilation och ackommodation. Assimilation betyder 

att man använder de befintliga tankemönster som man redan har förvärvat för att förstå 

kunskap. Detta hjälper inte om man ställs inför nya situationer. Ackommodation är en 

process då man tvingas att ändra eller förändra de gamla tankemönstren för att kunna ta 

till sig ny kunskap. Ackommodation kräver extra mycket tankeverksamhet (Philips, 

2014).  

 

I rytmikträning gör barn egna fysiska men även känslomässiga erfarenheter. Barnen lär 

sig förstå sin omvärld och blir medvetna om  sin egen kropp. Rytmik sker ofta i grupp 

och där tränas bland annat socialisering. Piagets begrepp om barns utveckling stöder 

dessa tankar. 

 

 
 

2.3 Proximala utvecklingszonen 

Lev Vygotskij (1896 - 1934) uppfann begreppet om den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij menar att den proximala utvecklingszonen ligger eller är det utrymme mellan 

den zonen där barnet klarar av att utföra en uppgift själv och den utvecklingszonen där 

barnet inte klarar av att utföra en uppgift utan hjälp. Vygotskij ansåg också att det är just 

mellan dessa zoner som utveckling sker vid inlärning och att det är precis i den 

proximala utvecklingszonen som inlärning sker allra bäst (Edberg, 2012 s12).  

 

Barnet imiterar andra barn och till slut blir beteendet barnets eget. Det 

kunskapsbibliotek som barnen bygger upp växer fram i samspel med andra. Barnet lär 

sig tidigt att härma olika beteenden. Vygotskij menade också att lärandesituationen bör 

utformas så att barn får arbeta så mycket som möjligt tillsammans, det sociala samspelet 

betyder väldigt mycket för barns utveckling. Vygotskij anser att lärandet ska vara 

lustfyllt och drivas av en egen drivkraft. Om barn/elever får vara med och påverka 

innehåll av lektioner motiveras eleverna och därmed blir det lättare att lyckas med 

uppdraget. Vygotskij menar också att man måste vara uppmärksam på barns olikheter. 

En del barn lär sig bäst genom att känna, andra genom att se eller genom att höra. En 
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lärare måste kunna möta elever på olika sätt för att tillgodose deras bästa. Vygotskij 

menar också att rummet för lärande har stor betydelse och det är då viktigt att man 

utformar och möjliggör för alla sorters aktiviteter (Phillips, 2014 s23). Enligt Säljö hade 

Vygotskij en tanke om att människan ständigt befinner sig i eller under utveckling och 

förändring. Att i samspel med andra kunna ta över och ta till oss - appropriera - 

kunskaper från våra medmänniskor (Säljö, 2000 s60).  

 

Rytmik sker i samspel mellan elever eller mellan lärare – elev. Exempelvis så har det 

sociala samspelet stor betydelse för barns utveckling. När barnen undervisas i rytmik så 

interagerar dem med varandra och lär sig av varandra. I rytmik kan man arbeta med 

pulsträning genom att låta eleven röra sig till musik i ett visst tempo. Elever som har 

svårt att känna puls eller förstå notvärden kan hjälpas genom att se noterna på tavlan 

samtidigt som man går runt i rummet och stampar i golvet (känna i kroppen) i olika 

notvärden och höra skillnaden på de olika notvärdena. Man kan också arbeta med 

ramsor i  kombination med rytm (Köttbullar med lingon). Att man använder så många 

sinnen som möjligt samtidigt kan hjälpa elever att nå nästa nivå. Vygotskijs tankar om 

barns utveckling stöder dessa tankar.  

 

 

2.4 Rytmik och motoriska färdigheter 

Ulf Jederlund  uttrycker i Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns 

språkutveckling (2002, s130) att rytm är nära förbundet med kroppens motorik och vår 

förmåga att organisera vår tillvaro. Detta kan förknippas med vår rytmiska förmåga. 

”God kroppslig koordination kräver rytmisk motorisk samordning mellan kroppens  

högra och vänstra sidor”(Jederlund, 2002,s130). Att arbeta  med hela kroppen t.ex.  i 

dans och rörelse är ett sätt att arbeta med kroppsspråk där barnen tränas i rytm, balans, 

koordination och motorisk träning. Rytmisk förmåga är kopplad till vår kontroll över 

kroppens motorik och även till vår förståelse av språkrytm (pauser, stavelser, 

yttrandelängder m.m.). Rytmkänsla är något som inte nog kan värderas när det handlar 

om språkinlärningssammanhang. Rörelseaktiviteter stimulerar barnen och utvecklar 

barnen på många plan. (Jederlund, 2002, s137) Eva Nivbrant Wedin beskriver  i Spela 

med hela kroppen: rytmik och motorik i undervisningen att  i arbete med rytmik som 
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metod utvecklar barn bland annat det auditiva sinnet (hörsel), det visuella sinnet (syn), 

det taktila sinnet (känsel), det kinetiska sinnet (led- och muskelsinnet) och sinnessystem 

som innefattar det vestibulära sinnet (balans). (Nivbrant Wedin, 2011 s34). Annerstedt, 

Peitersen, & Rønholt (2001) uttrycker i Idrottsundervisning: ämnet idrott och hälsas 

didaktik, att kroppen utgör människans funktionella bas och utgångspunkten för alla 

handlingar. Kroppen är även en integrerad del av vår sociala och personliga identitet. 

När man jobbar med socialt lärande förvärvas kunskaper som till exempel attityder och 

iakttagelseförmåga. (Annerstedt, Peitersen, & Rønholt, 2001, s325) Grindberg och 

Jagtøien menar i Barn i rörelse (2000, s49)  att undervisning i fysisk fostran och 

kroppsövning är viktigt för barn. Fysisk aktivitet kan vara en källa till glädje och ökar 

koncentrationsförmågan. Fysiska färdigheter är viktiga för självuppfattning och 

påverkar även andra barns uppfattning om barnet. Även rörelseerfarenheter hjälper barn 

att bli medvetna om tids- och rumsbegrepp. Kroppskontroll och kroppsuppfattning 

tränas också genom fysisk aktivitet.  Rörelser ger känslomässiga och perceptuella 

upplevelser. Grindberg & Jagtøien talar också om olika faser i barns utveckling. Från 

första till andra årskursen förbättras barnens balans vilket leder till att förhållandena blir 

optimala för utveckling av koordination. 

 

Björn Kadesjö skriver i Barn med koncentrationssvårigheter (2007 s223) om vikten av 

motorisk träning. Kadesjö nämner förskolan som ett exempel där man med sång, musik, 

drama och rörelselekar arbetar på ett självklart sätt med motorik. Han menar också att 

det finns många tillfällen i vardagen som man kan ge barnen motorisk stimulans. Även 

Ericsson beskriver i  boken Rör dig - lär dig: motorik och inlärning (2005, s115) att 

många förskolebarn har svårt att koncentrera sig samtidigt som de har motoriska och 

perceptuella svårigheter. Dessa problem försvinner inte alltid i takt med att barnen blir 

äldre. Barn med inlärningssvårigheter i svenska och matematik har ofta även 

sensomotoriska brister. Ericsson anser att barns grovmotorik, koncentrationsförmåga 

samt skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och 

med extra motorisk träning i skolan.  
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2.5 Sammanfattning  

 
Piagets syn, som skiljer honom från många andra teoretiker, är att barn måste vara 

aktiva och tillåtas göra egna fysiska och intellektuella erfarenheter för att utvecklas.  

Piaget använder också begrepp som kognitiva scheman och med det menar han att 

människan har ett medfött behov av att förstå sin omvärld. Vi pedagoger använder 

Piagets teorier och studier om barns utveckling i våran undervisning. Exempelvis är vi 

medvetna om att barn kan fokusera och koncentrera sig bättre om dem får mer fysiska 

utmaningar som exempelvis rytmik och rörelse. Lev Vygotskij uppfann begreppet om 

de proximala utvecklingszonerna och menade att det är just mellan dessa zoner som 

utveckling sker vid inlärning. Kunskapen om barnens utvecklingszoner möjliggör för 

pedagoger att fånga upp barnen och hjälpa dem att utvecklas vidare. Ulf Jederlund 

menar att arbeta  med hela kroppen t.ex.  i dans och rörelse är ett sätt att arbeta med 

kroppsspråk där barnen tränas i rytm, balans, koordination och motorisk träning. Björn 

Kadesjö betonar vikten av motorisk träning. För att barn ska kunna delta i lek och 

samspel med jämnåriga krävs en viss motorisk förmåga med hygglig precision och 

samordning. Kadesjö nämner också förskolan som ett exempel där man med sång, 

musik, drama och rörelselekar arbetar på ett självklart sätt med motorik. Eriksson menar 

att barns koncentrationsförmåga och skolprestationer i svenska och matematik förbättras 

med ökad fysisk aktivitet samt med extra motorisk träning i skolan. Enligt Annerstedt, 

Peitersen, & Rønholt utgör kroppen människans funktionella bas och fungerar som 

utgångspunkt för alla handlingar. Kroppen är även en integrerad del av vår sociala och 

personliga identitet. När man arbetar med socialt lärande förvärvas kunskaper som tex. 

Attityder och iakttagelseförmåga. Tora Grindberg och Greta Langlo Jagtøien 

argumenterar för att fysisk fostran och kroppsövning är viktigt för barn. Fysisk aktivitet 

kan vara en källa till glädje och ökar koncentrationsförmågan. Fysiska färdigheter är 

viktiga för självuppfattning och påverkar även andra barns uppfattning om barnet. Från 

första till andra årskurs förbättras barnens balans vilket leder till att förhållandena blir 

optimala för utveckling av koordination. Enligt Nivbrant Wedin utvecklar arbete med 

rytmik det auditiva sinnet, det visuella sinnet, det taktila sinnet, det kinetiska sinnet 

samt sinnessystem som innefattar det vestibulära sinnet. Enligt Askland & Sataoen är 

social kompetens det ideala målet för kunskapsutveckling och att individen tillägnar sig 



  
 

13 

kompetens för att kunna fungera tillfredsställande i olika kulturella och sociala 

sammanhang.  

 

Forskningen är överens om hur viktig det är med rytmik och fysisk aktivitet för barns 

fysiska och mentala utveckling och därför börjar vi redan  tidigt i förskoleåldern med 

sånglekar, rytmikträning och rörelse. Detta för att utveckla färdigheter som tex. balans, 

koordination, grovmotorik och socialisering. Vikten av social kompetens betonas 

dagligen. Med forskningen som stöd ser jag rytmik som en viktig del av undervisningen 

för barns fysiska och psykiska välmående.. 

 

 

 

3 Metod 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod för att undersöka några 

lärares uppfattningar om rytmik i musikundervisningen Jag har också formulerat tre 

stycken forskningsfrågor för att få en bredd. Hur arbetar mina respondenter med 

rytmik? Finns det skillnader och likheter i lärares förståelse av begreppet rytmik? Samt 

vilka effekter kan man se av rytmikträning? Enligt Alvesson & Sköldberg, (2008, s17) 

är kvalitativ forskning en kontextbunden verksamhet som placerar betraktaren i världen. 

Kvalitativa forskare studerar saker vid dess naturliga omgivning och försöker att förstå 

och tolka fenomenen utifrån den innebörd som människor ger dem. Jag har valt att 

använda mig av semi-strukturerade intervjuer. Skillnaden mellan strukturerade 

intervjuer och semi- strukturerade intervjuer är att i den strukturerade intervjun håller 

man sig strikt till de intervjufrågor man bestämt på förhand. I den semi-strukturerade 

intervjun däremot använder man sig av intervjufrågorna som ett stöd för att få igång ett 

samtal med respondenten vilket ofta blir en lite mer avspänd intervju. En del av mina 

intervjufrågor har varit öppna frågor som inbjuder till diskussion och möjliggör ett fritt 

samtal där respondenten får berätta och uttrycka sig fritt. Exempel på en öppen fråga;  

Vad betyder begreppet rytmik för dig? Exempel på en fast fråga; - Har ni specifika 

rytmiklektioner på schemat? 
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Kvale (1997, s145) menar att det finnas en risk för att intervjufrågor kan bli ledande, det 

vill säga formuleringen av en fråga kan oavsiktligt forma svaret. Jag har utgått från en 

intervjumall för att inte förlora själva kärnan i diskussionen. Enligt Kvale & Brinkman  

(2014, s107) utgår  de semistrukturerade intervjuerna från  en intervjumall  som 

innehåller teman och förslag. 

 

 

 
3.1 Urval 

Jag har gjort ett strategiskt urval när jag valt mina intervjuobjekt. Tanken var att få ett 

underlag att bearbeta därför valde jag ut pedagoger som arbetar inom förskola –skola. 
Av hänsyn till konfidentialitetskravet har jag valt att använda fiktiva namn på 

informanterna för att de ska kunna vara anonyma. Jag är medveten om att detta inte är 

någon stor undersökning då det inte finns tillräckligt med tid, men tillräckligt stor för att 

väcka en del frågor och nyfikenhet för att möjligen nå en slags förståelse eller för att 

kunna dra generella slutsatser utifrån mina frågeställningar. Jag har i intervjuerna använt 

mig av inspelning som metod för att dokumentera svaren (Garageband på min Mac.) 

Jag är medveten om att inspelningarna inte fångar upp allt det visuella som också 

påverkar svaren eller som Kvale utrycker det; ”En inspelning av intervjun ger inte en 

avkontextualiserad version. ” (Kvale, 1997, s147).  Jag har transkriberat och bearbetat 

intervjuerna.  

 

Jag kallar den första personen jag intervjuade Adam. Han arbetar med högstadieelever, 

är obehörig men har stor erfarenhet och har jobbat i mer än 15 år som musiklärare. 

Adam har en gedigen bakgrund som musiker och är i femtioårsåldern. 

 

Den andra personen jag intervjuade kallar jag Bertil. Han har arbetat som obehörig 

musiklärare med högstadieelever i cirka fem år. Bertil har en gedigen musikbakgrund 

som musiker och är i femtioårsåldern. 

 

Den tredje personen jag intervjuade kallar jag Cecilia. Hon arbetar som 

rytmikpedagog/musiklärare och har rytmik/musik med årkurs 1-2. Cecilia är i 

femtioårsåldern. 
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Den fjärde personen jag intervjuade kallar jag Daniella. Hon arbetar som pedagog i 

förskolan och ansvarar för rytmikpass/musikpassen på förskolan. Daniella har stor 

erfarenhet av att jobba med förskolebarn och har arbetat som förskolelärare i många år. 

Hon är i femtioårsåldern. 

 

Den femte personen jag intervjuade kallar jag Erik. Han arbetar som obehörig 

musiklärare. Han undervisar högstadieelever och har en gedigen bakgrund som musiker. 

Erik har arbetat som musiklärare i många år. Han arbetar även som svensklärare. Erik är 

i fyrtioårsåldern.  

 

Den sjätte intervjuade personen kallar jag Felicia. Hon arbetar som sångpedagog och 

har individuell undervisning i sång. Felicia undervisar också i estetisk kommunikation 

där hon undervisar i helklass. Hon har en gedigen utbildning och är behörig i 

grundskola och gymnasiet. I sin utbildning fick hon undervisning i rytmik och har även 

läst en 7,5 poängskurs i rytmik för barn i förskolan på Göteborgs Universitet. Felicia är i 

fyrtioårsåldern. 

 

Den sjunde personen jag intervjuade kallar jag Maria. Maria är verksam som 

rytmiklärare och har en gedigen erfarenhet. Hon har tjänstgjort på en musikhögskola i 

ämnet rytmik i många år. Maria arbetar även med barn i lågstadiet och med barn med 

funktionsnedsättning där hon deltar i ett tvåårigt projekt. I projektet med barn med 

funktionsnedsättning arbetar Maria med rytmik och musik. Hon föreläser även inom 

ämnet i form av workshops och håller även fristående kurser i musikdidaktik med 

inriktning mot rytmiken ,fristående kurser i musik i klass och kurser i estetiska 

lärprocesser. Maria har gått en utbildning som inte längre existerar men namnet var 

Svenska Dalcroze - seminariet. Hon var en i den sista kullen av studenter. 

Rytmikutbildningen blev sedan en del av musiklärarutbildningen och Maria gick klart 

utbildningen det sista året i Stockholm. Maria är i sextioårsåldern.  

 

3.2 Etiska regler  

Kvale & Brinkmann  nämner att konfidentialitet i en forskningsintervju innebär att 

undersökningspersonerna inte ska kunna identifieras i det som redovisats (Kvale & 
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Brinkmann 2014, sid.107). Det ska således inte gå att spåra vem som sagt vad eller var 

informanterna verkar. Mina informanter har godkänt att delta i denna undersökning och 

jag har lovat dem att inte delge deras namn på något sätt, vilken skola eller kommun 

informanterna arbetar på. De är också medvetna om samtyckeskravet och kan när som 

helst välja att hoppa av om så önskas. Jag har också delgivit mina respondenter om 

studiens syfte samt att all information endast kommer att användas i min studie som 

underlag för min forskning. Informanterna har deltagit i intervjuer en och en och jag har 

valt att spelat in intervjuerna i Garageband. Intervjuerna har skett på informanternas 

arbetsplatser. Jag har varit angelägen om och ansträngt mig för att inte påverka mina 

informanter på något sätt.  

1. Informationskravet. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

 

3.3 Genomförandet 

Efter att ha bestämt tid med respektive respondent träffades vi på deras skola/förskola 

förutom i ett fall där intervjun skedde via telefon på grund av avståndet (50 mil). Jag 

berättade för mina respondenter om syftet med min intervju och alla har samtyckt till att 

delta. Jag har också varit tydlig med att all information och uppgifter som insamlats 

endast kommer att användas i forskningsändamål. Anledningen till att jag genomförde 

intervjuerna på respektive informants arbetsplats var för att informanterna skulle känna 

sig trygga och kunna slappna av. För att få ett fritt samtal använde jag mig av mina 

intervjufrågor som ett stöd, var noggrann med att  inte påverka mina informanter på 

något sätt och lät intervjuobjekten prata så mycket som möjligt. Jag har inte delgivit 

intervjuobjekten frågorna på förhand, för att undvika att intervjuobjekten kunde 
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förbereda sig på något sätt. Det är viktigt för att säkerställa och få en empiri/data  som är 

trovärdigt och går att bearbeta på bästa sätt. Jag har intervjuat en förskolepedagog, fem 

musiklärare och en rytmikpedagog. I intervjuerna har jag använt mig av inspelning som 

metod för att dokumentera svaren. Varje intervju tog ca 30 – 45 minuter. När jag 

intervjuade förskolepedagogen  som jag valt att kalla Daniella blev vi ständigt avbrutna 

av barnen. De andra intervjuerna genomfördes utan problem. I intervjun med 

informanten jag valt att kalla Maria gick det inte att träffas fysiskt. Jag genomförde den 

intervjun via telefon. Jag har spelat in alla samtal.  

 

3.4 Kritik av kvalitativa forskningsintervjuer 

Generalisering av kvalitativa fallstudier brukar ifrågasättas och är något som ofta anförs 

som en svaghet jämfört med kvantitativa uppläggningar. Endast en statistisk studie som 

kan uttala sig om  sannolikheten så att ej sambanden uppkommit av en slump är 

berättigad till en generalisering. (Alvesson, Sköldberg, 2008 s52)  Rodney Åsberg som 

arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet menar att 

valet mellan så kallade kvantitativa och kvalitativa metoder i forskningssammanhang, 

som man ofta möter både i metodiska handböcker och i vetenskapliga arbeten, visar till 

en pseudofråga. Han menar att det inte finns sådant som kvalitativ eller kvantitativ 

metod. Vad som finns är en ofantlig retorik om detta viktiga val och ställningstagande 

men ingen metod är eller kan vara vare sig kvalitativ eller kvantitativ. Kvantitativ och 

kvalitativ hänvisar till egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om och dessa 

egenskaper speglas i de data vi upprättar om olika fenomen. Data kan vara kvalitativa (i 

form av ord) eller kvantitativa (i form av siffror) (Löfgren, 1999 s 270–292).  

 

3.5 Metoddiskution 

Vi lägger in perspektiv i det vi ser, däri ligger ett problem för hur vi tolkar den fakta vi 

utgår ifrån. Därmed kan man diskutera huruvida kvalitativa intervjuer är rätt metod. 

Ytterligare kritik mot intervjuer som forskningsunderlag är den beroendeställning 

intervjuobjektet har till intervjuaren. I mitt fall blev detta viktigt att tänka på då jag är 

bekant med en del av informanterna. Jag vill inte påverka dem på något sätt, utan det 

har varit viktigt att försöka få informanterna att prata mer än mig och hålla mig strikt till 

de intervjufrågor jag konstruerat.  
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4 Resultat  
 
Mitt syfte med denna undersökning har varit att undersöka några lärares uppfattningar 

om rytmik i musikundervisning Jag har intervjuat sju personer som tjänstgör i skolans 

värld: förskola, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och en lärare i 

högskolan. Utifrån de intervjufrågor jag konstruerat har jag fått en mängd data/empiri  

som jag bearbetat. Uppfattningen av  begreppet rytmik har betydelse för hur mina 

respondenter arbetar med rytmik i musikundervisningen. En del av mina respondenter 

menar att rytmik som metod hjälper barn med motoriska svårigheter att utvecklas. Alla 

respondenterna menar att rytmik är grunden för all musik och några av respondenterna 

kopplar begreppet till kroppen. Det verkar inte råda en samsyn kring hur man uppfattar 

begreppet. Man tolkar begreppet på olika sätt kanske beroende på vilken ålder man 

undervisar i. Ord som förefaller vara viktiga när man beskriver begreppet är  grund, 

kropp, musik, språkuppfattning, rytm, puls och rörelse . Några av mina informanter 

utgår mer från instrument när de arbetar med rytmik medan  några utgår från kroppen 

vilket kanske beror på vilket åldersspann man undervisar. Ord som verkar vara viktiga 

för mina respondenter när de jobbar med rytmik. Pulsen, kroppen, notvärden, flöde, 

instrument, rösten och elever. 

 

 

4.1 Att arbeta med rytmik 

Adam undervisar i årskurs 3-9 och har tillgång till en liten musiksal med en del 

instrument. Han tar ibland med sig egna instrument hemifrån då instrumenten inte alltid 

räcker till men han har sällan mer än 14 elever åt gången. Adam menar att han arbetar 

mycket med rytmik ” Det är ju nåt som finns som ett av kunskapskraven att kunna 

hänga med rytmiskt”. Han utrycker att det är viktigt att eleverna kan förhålla sig till en 

puls . ”Man ska hålla time ” Adam pratar mycket om rytm och notvärden när de spelar i 

ensembleform.  Han menar att de övar mycket rytmik och rytmiken är viktig i skapande 

verksamhet. Adam brukar dela upp  eleverna i grupper.  Han brukar använda två elever 

på trummor, några elever på percussion som till exempel  bongos och ägg, två bassister  

och flera gitarrister. Adam pratar hela tiden med eleverna och ibland så spelar de en 

rundgång på fyra ackord som han skrivit upp på tavlan. Eleverna byter plats efter en 

stund så att alla får möjlighet att prova alla instrumenten och att alla får spela samma 
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sak. Adam diskuterar mycket med eleverna och han märker att eleverna förstår 

terminologin.  ” Min uppfattning är att de elever från femman som är med förstår 

terminologin när vi pratar rytmer, fjärdedelar, åttondelar”.  

 

Bertil undervisar i högstadiet och har stora elevgrupper när han undervisar. Det kan vara 

över 25 elever i varje klass vilket han upplever som slitsamt. Han är för det mesta 

ensam pedagog i klassrummet. Han har tillgång till en stor musiksal som är fullt 

utrustad med förstärkare och instrument, akustiska gitarrer, elgitarrer, elbasar pianon, ett 

trumset och en sånganläggning. När Bertil arbetar med rytmik spelar eleverna mest 

trummor oavsett ålder. Han lär dem spela enkla komp på trumset. Han menar att 

trummorna är ryggraden i musiken. Bertil betonar vikten av att spela ett stadigt beat. 

Eleverna får ibland göra trumpinnar av papper och sitta i en ring på stolar och öva olika 

taktarter 3/4, 4/4, 6/8 dels takt. Han låter eleverna spela trumkomp på knäna och stampa  

bastrumslagen med foten. Bertil menar att det är ett bra sätt att arbeta på. ”Alla eleverna 

ska helst lära sig att spela en fyrtakt”. Även Bertil spelar i ensembleform med sina 

elever. Han delar in eleverna i olika instrumentgrupper och övar enkla ackordrundor där 

rytmen kan variera. Bertil tycker att det är lättare att spela tillsammans med eleverna om 

de har övat rytmik. Han tycker att eleverna blir mer noggranna med timingen vilket 

leder till att de fokuserar bättre. Bertil jobbar med olika kompmodeller där rytmen kan 

variera. Vissa elever spelar en enkel rytm med ackordspel på piano eller gitarr utefter 

förmåga. De elever som klarar av en svårare rytmik får svårare kompmodeller. De 

elever som spelar bas får spela olika kompmodeller utifrån vilken nivå de befinner sig 

på. 

 

Cecilia undervisar Musik/Rytmik i årskurs f-2 och har rytmik med de olika klasserna en 

timme veckan. Hon har halvklass med ca14 elever åt gången. På skolan där Cecilia 

arbetar finns det en stor musiksal utrustad med alla möjliga instrument. djembetrummor, 

bongos, congas, gitarrer basar trumset mm. Ibland har Cecilia även tillgång till en aula 

som hon utnyttjar ibland när hon har rytmikpass. 

Ibland använder hon rytminstrument och låter eleverna spela rytmer tillsammans. 

Cecilia tycker det är viktigt att låta barnen känna in rummet och har en del övningar 

som går ut på att låta barnen känna in både tid och rum. Hon låter barnen gå runt i 

rummet och sjunga till musik och utföra rörelser. Alla eleverna har en egen plats i 
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rummet som de ska hitta tillbaks till på en given signal. Ibland spelar Cecilia piano och 

låter barnen gå runt i rummet och härma olika djur. Cecilia kombinerar rörelse och 

musik samt använder sig av sånger där eleverna får röra kroppen i olika mönster, t.ex. 

får eleverna utföra tre rörelser samtidigt klappa, gå och sjunga. ” Barnen blir medvetna 

om sin egen kropp”. Cecilia säger att det finns många barn som inte klarar av att krypa 

eller att använda vänster och höger hjärnhalva med rörelser. ”Rytmik är är jätteviktigt 

för det har ju inte bara med musik att göra utan det har ju med kroppens motorik att 

göra”. Cecilia menar att barnen utvecklar sin motorik och blir mer sammansvetsade som 

en grupp när man övar rytmik på detta sätt 

 

Daniella arbetar i förskolan och undervisar barnen i rytmik/rörelse en gång i veckan. 

Daniella har en stor utmaning med gruppsammansättningen när hon arbetar med rytmik. 

Hon har tio till elva stycken i gruppen och barnens ålder varierar från två  till fem år. 

Daniella  brukar  starta upp  lektionerna  med en sång som heter ”nu ska du spela på 

trumma” barnen spelar alltid på en trumma eller en tamburin. Sången är en namnlek  

där man skickar en trumma till varandra en i taget och sjunger alla barnens namn. Hon 

startar alltid passen med denna sång för att det är viktigt med kontinuitet. Daniella 

använder sig av övningar i turtagning för att träna barnens sociala förmågor.  Hon 

använder också spel på trumma och handklapp, där barnen får turas om att spela på 

trumman. Hon använder sig av övningar som till exempel kroppsdelar huvud- axlar knä 

och tå eller klapplekar där man klappar bak och klappar fram men även övningar med 

ärtpåsar där barnen tränas i balans. Det kan vara att balansera ärtpåsar på huvudet eller 

rulla bollar. ”Det kanske du kallar mer för idrott” säger Daniella och skrattar. Man kan 

tex. lägga ärtpåsen på huvudet och leka att man är mannen och ska hälsa då ramlar 

ärtpåsen av. Och är man tjej så ska man niga och då ligger ärtpåsen kvar. Daniella 

avslutar alltid sina rörelsepass med avslappning. Barnen ligger ner och ska vara spagetti 

hon går runt bland barnen och skakar deras ben för att kontrollera att de är avslappnade.  

 

Erik jobbar i högstadiet med elever från åk 6-9 och har tillgång till en liten musiksal 

som är utrustad med standardutrustning. Erik jobbar sällan gruppvis när han jobbar med 

rytmik. Han tycker det blir för svårt för någon och för trivialt för någon i gruppen. Erik 

har små grupper i musik och har möjlighet att arbeta mer på ett individuellt plan.  
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Han försöker få eleverna att spela instrument på en viss grundnivå och utvecklar sedan 

nivån.  

 
Jag jobbar ju väldigt individuellt jag har ju så små grupper. Kanske mellan sex till åtta 

elever när jag har musik så jag upplever att jag kan jobba väldigt individuellt under de 

förutsättningarna”. 

 

Erik låter eleverna välja vilket instrument de vill utveckla sig på. När han övar med 

eleverna kan det handla om att spela olika rytmiska gitarrkomp eller att variera rytmen 

på keyboarden exempelvis när eleverna spelar keyboard så kan de börja med att slå 

fjärdedelar 1234 för att se vart takten byter och utifrån det göra det mer intressant när de 

har en grund att stå på. Erik har även undervisat yngre elever i musik och säger att han 

då brukade låta eleverna gå runt i en ring och klappa på olika rytmiska mönster. Han 

tycker att rytmik är ganska lekfullt.  

 

Felicia undervisar i Estetisk kommunikation  i gymnasiet men undervisar  även elever i 

enskild sång. Hon har tillgång till en stor rytmiksal. Felicia brukar starta upp terminen 

med sina elever hon har i estetisk kommunikation med rytmikpass. Hon upplever att 

hennes elever har stort behov av rytmik, dels för att de går i ettan och  dels för att 

Felicia vill att de ska få en grund rytmiskt. Hon brukar låta eleverna stå i en ring och 

hålla en puls och klappa på pulsslagen. När man klappar ett dubbelslag så byter pulsen 

håll.  Målet är att få rytmen tajt tillsammans och då märker man hur långt man kan gå 

innan pulsen bryts. Felicia arbetar också med call and responsövningar och brukar låta 

eleverna gå runt och klappa rytmen till någon sång som de ska sjunga. Hon tycker att 

detta sätt att undervisa gör att eleverna blir mer öppna och inlyssnande. När Felicia 

arbetar med elever en och en så brukar hon låta eleverna klappa rytmen till den sång 

som de valt att sjunga och arbeta med. Speciellt i årskurs ett på gymnasiet där är det är 

flera elever som har problem med noter och då brukar de klappa rytmen, fjärdedelar, 

åttondelar och halvnoter. Hon menar att eleverna är så upptagna av att gå och klappa rätt 

att en bieffekt blir att de inte tänker så mycket på hur de sjunger och detta kan vara bra 

för då sjunger eleverna mer naturligt och avslappnat. ”Övningarna hjälper eleverna att 

slappna av för dom har så många spänningar i kroppen. Man hjälper dem då att få ihop 

det här med vänster och höger hjärnhalva”.  
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Maria undervisar rytmik på musikhögskolan och musik/rytmik med yngre barn i 

mellanstadiet. När Maria jobbar med rytmik menar hon att det är samma metod och 

material hon använder sig av oavsett om hon undervisar barn eller vuxna. Att hitta olika 

vägar för materialet trots att de är desamma är viktigt. Hon använder materialet på olika 

nivåer. Hon brukar ta med sig två resväskor med olika spännande material som hon 

använder sig av. Det kan vara olika färgade band, scarfsar, bollar, ringar, tavlor m.m.  

som hon använder i sin undervisning. Ibland  låter hon eleverna utrycka känslor genom 

rörelser med olika hjälpmedel som bollar, olika färgade band. Ibland utgår rytmiken 

utifrån instrument. Det kan handla om att skapa musik genom improvisation. Ibland kan 

det handla om att gestalta olika saker med kroppen. Kroppen är central i Marias 

undervisning. Maria betonar vikten av plats i rummet om hon har många elever. ”Det 

måste finnas plats för kroppen när man jobbar med rytmik i rummet”. Maria tycker om 

att ha långa pass för att det blir ett bättre flöde. Hon menar att man måste vara flexibel i 

sin undervisning. Maria vet att barnen gillar rytmik men uttrycker att det tar längre tid 

för de vuxna studenterna att förstå vad de får med sig. ”Barnen bara tar till sig, de lever i 

nuet”. Vuxna har svårare att släppa loss och våga lämna ut sig. Maria avslutar alltid sina 

lektioner med  avslappning till lugn och finstämd musik. Rytmikpassen kan vara rätt så 

intensiva så avslappning passar bra som avslut på passen.  

 

 

4.2 Begreppet rytmik 

När jag frågar Adam om hur han uppfattar begreppet rytmik utrycker Adam att rytmik 

utgör en av grundpelarna. ”I sammanhanget lärare / elev så jobbar vi ju med rytmik hela 

tiden” ”Vi jobbar med det på  alla instrument, vi pratar väldigt mycket om det hela 

tiden” . Bertils svar på frågan är att han uppfattar begreppet rytmik som grunden i alla 

musikstilar. Det vi dansar och det vi rör oss till. Både Adam och Bertil verkar vara 

eniga om att rytmik utgör grunden för all musik. Cecilia går ett steg längre när hon 

besvarar frågan. Hon använder ord som puls, rörelser och mönster, vokala utryck, 

improvisation och motorik för att beskriva begreppet. Att kunna gå, hoppa, studsa och 

krypa till musik ”att helt enkelt att använda kroppen i pulsen och i rytmen är viktig”. 

Hon tycker att det är någonting som följer en hela livet och hon anser att man ska börja 

med rytmik i tidig ålder. Daniella förklarar sin syn på begreppet rytmik så här. 
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Jag utgår jag ifrån vad det betyder för mig här och nu i denna barngruppen. Vi kallar  

det faktiskt inte för rytmik utan vi kalla det rytmik/ rörelse därför att vi vill att 

barnen ska få träna sig motorisk. Dom ska få träna på rytm, dom ska få träna på 

svenska alltså språkförståelse bland annat. Sen så är det den sociala biten tur 

tagning. Så för mig betyder begreppet rytmik ganska mycket. Att på ett roligt sätt 

låta barnen träna och leka. 

 

 

Daniella arbetar mycket med kroppen, rösten  och rörelse i lekar tillsammans  med 

musik. Hon tar upp språkutveckling och menar att deras rytmik/rörelsepass utvecklar 

språkuppfattningen. Hon är noga med att rörelsepassen ska vara lustfyllda. 

 

Erik tolkar begreppet som att spela rytmer inom en given takt. För Erik handlar det om 

hur man spelar olika rytmer på olika instrument. Erik tänker att eleverna utvecklar 

rytmik genom att börja räkna takt och sen variera den på olika sätt.” Att kunna hålla ett 

tempo och variera hur den markeras liksom.” Han menar att man blir säkrare på att hålla 

ett tempo och man blir säkrare på att fylla på med markeringar.  

 

Felicia menar att rytmen är grunden för oss människor. Det är nog en mer inställning att 

all rytmik börjar i kroppen, hjärtslagen som vi har hört sen vi låg i mammas mage säger 

hon. Ska man börja sjunga så är det ju stämbanden och olika muskler som rör sig. Hon 

menar att rytmiken är grunden för oss människor i stort men att det också är grunden  

för vår musikalitet. Starten på något vis.  

 

Maria menar att begreppet rytmik handlar om så mycket mer än vad man tror att det 

gör. Hon upplever många gånger att det är ”mitt instrument” , ”det är min sång” och det 

är ”noterna som är musik”, så är inte fallet för Maria. Hon beskriver rytmiken som att 

vara involverad  i hela sig, med sin kropp, med sin själ, med sitt intellekt. Att allt som 

kommer in på något sätt kommer ut i något annat. Rytmik är något mycket större än att 

spela på ett instrument och spela de riktiga noterna, enligt Maria.  
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4.3 Effekter av rytmikträning 

När Adam arbetat med rytmikträning en längre period märker han skillnad. Han tycker 

sig kunna kommunicera med eleverna på ett annat sätt och om eleverna då har lärt sig 

blir deras upplevelse mycket roligare. Bertil menar att eleverna förstår musik på ett 

annat sätt, det går snabbare för eleverna att ta till sig ny kunskap och att uppfatta 

musiken i en ensemblesituation. Cecilia har inget att jämföra med, de elever hon 

undervisar har inte haft rytmik tidigare. Daniella tycker absolut att hon märker skillnad. 

Hon anser att rytmik utvecklar många delar som finns med i läroplanen. ”Man får med 

språkförståelse och matematik”. ”Du får motorik, balans och du får den sociala biten ja 

du får hur mycket som helst”, säger hon”. När Daniella använder sig av turtagning i 

andra områden har barnen fått med sig det genom rytmiken. Erik tycker att man märker 

skillnad på elever som till exempel har spelat trummor mer än andra. De kan till 

exempel ha lättare att lära sig ett ”riff” på gitarren. ”De har liksom rytmtänkandet”. Erik 

menar att det går lättare att härma en melodi och det går fortare. Vidare anser han att de 

har lättare för att lära sig nya områden i musik. Felicia menar att hon ser stor skillnad 

och anser att eleverna blir mer säkra på att uppfatta vad som sker i stunden när de 

musicerar tillsammans. De blir mer fokuserade, har lättare att uppfatta frasering och 

dessutom får eleverna bättre hållning anser hon. Maria tycker att hon ser skillnad på 

elever som har jobbat mycket med ämnet. Hon tycker att de blir mer inlyssnande. De 

blir mer kreativa på alla plan och  hon anser att eleverna har lättare för att förhålla sig 

till varandra i en ensemble. Hon säger att man blir mer tillåtande när man jobbar med  

rytmik.  

 

 

Det verkar som om mina informanter är eniga om att rytmik utvecklar vissa förmågor 

som är viktigt för barns utveckling.  
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5 Slutdiskussion  
 
Resultatet av mina intervjuer visar att de personer som jag intervjuat arbetar på olika 

sätt med rytmik i musikundervisningen beroende på hur de tolkar begreppet. Resultatet 

visar även att de intervjuade ser vissa positiva effekter av rytmikundervisning trots att 

de inte riktigt  tolkar begreppet på samma sätt.  Jederlund, (2002) och Nivbrant Wedin, 

(2011)  pekar också på positiva effekter av rytmikundervisning. Jag tolkar resultatet 

som att det finns skillnader i förståelsen av begreppet musik beroende på vilken ålder 

man undervisar i samt beroende på vilken erfarenhet man själv har av rytmik. De 

pedagoger som undervisar på högstadiet har en annan tolkning och värt att notera är att 

de inte har någon musikutbildning förutom lång erfarenhet av att spela och undervisa 

musik. Resultatet väcker också frågan om pedagogernas ålder och kön har betydelse för 

resultatet. Alla de intervjuade är mellan 45-60 års åldern. Jag tänker nu i efterhand att 

urvalet kan ha påverkat resultatet. Jag skulle ha frågat några nyutexamerade musiklärare 

om deltagande i denna studie för att få ett ännu bättre urval. Kvalitativa intervjuer som 

metod fungerar men jag tror att intervjuer i kombination med klassrumsobservationer 

hade varit ett ännu bättre alternativ. En del av mina respondenter menar också att man 

ska fånga upp barn som behöver extra motorisk träning i tidig ålder, genom att göra 

stora insatser med extra rytmikpass, hjälpa barns utveckling. Det uttrycks också att 

rytmik utvecklar många delar som finns med i läroplanen. I LPFÖ 98 rev (2016) och  

Lgr11 betonas vikten av att drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild och 

text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Även i delar av program mål för det 

estetiska programmet på gymnasiet Gy11 betonar man att kunskap om och erfarenheter 

av arbete med olika estetiska uttrycksformer  är viktiga , samt att analysera, tolka och 

använda estetiska uttryck för kommunikation och påverkan. Mina respondenter utgår 

från läroplanen i musik när de undervisar. Alla respondenterna menar att rytmik är 

grunden för all musik och några av respondenterna kopplar begreppet till kroppen. De 

flesta av mina informanter kan se skillnad på elever som arbetat med rytmik en period. 

Informanterna uttrycker det på olika sätt. Exempelvis att kommunikationen blir bättre, 

eleverna förstår musik och det går snabbare att lära sig i en ensemblesituation, de 

utvecklar motorik språkförståelse och balans, eleverna blir bättre på att uppfatta vad 

som sker i stunden. Men det råder skillnad kring hur man uppfattar begreppet. Några 

respondenter kopplar begreppet mer till rytm och andra till ämnet rytmik. Det kanske 

kan bero på vilken ålder man undervisar i. Det verkar som om några arbetar mycket 
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med instrument och ensembleundervisning, de fokuserar på rytm medan andra jobbar 

mer med ämnet rytmik som metod och med kroppen som utgångspunkt. Ulf Jederlund 

(2002) menar att rytm är nära förbundet med kroppens motorik och vår förmåga att 

organisera vår tillvaro. Detta kan förknippas med vår rytmiska förmåga. Därför bör man 

arbeta mer med rytmik. Jag anser att man ska arbeta mycket mer med drama, teater, 

musikaler där musik/rytmik ska vara ett givet inslag runtom i skolorna för att detta 

lyfter och utvecklar elever oavsett ålder. En del av mina respondenter utrycker liknande 

åsikter. 
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6 Fortsatt forskning 

 
Ett problem som jag ser på många skolor och skulle vilja fördjupa mig i och forska om 

är hur man kan få  mer tid till ämnesövergripande projekt där musik, drama, rytmik och 

dans är självklara inslag. Varför har de estetiska ämnena, framför allt musik/bild, har så 

lite tid i timplanen jämförelsevis med kärnämnen? Rektorer förespråkar ofta 

ämnesövergripande projekt men ofta saknas tid i det ordinarie schemat för planering av 

ämnesövergripande projekt. Karin Rönnerman skriver i sin bok om Aktionsforskning i 

praktiken(2012) att aktionsforskning handlar om att utveckla och förändra en 

verksamhet men hon menar också att det finns förhoppningar om att aktionsforskning 

ska kunna bidra till en bättre praktik där pedagoger är delaktiga i de lärprocesser som 

aktionsforskning innebär. Rönnerman menar att aktionsforskning bygger på tanken att 

yrkesverksamma lärare själva har kunskap om sin praktik och är lämpliga att identifiera 

ett område för utveckling eller förändring. Jag har identifierat några områden som skulle 

behöva en förändring på min arbetsplats. Om man får till mer ämnesövergripande arbete 

där ämnet musik ingår så får musik på sikt en annan tyngd. Med aktionsforskningen 

som stöd  vill jag få till en förändring och har därför konstruerat två forskningsfrågor att 

utgå ifrån. 

 

• Hur kan man skapa mer tid för planering av ämnesövergripande projekt där 

drama, musik, rytmik och dans är ett givet inslag? 
 

• Varför har de estetiska ämnena, framför allt musik/bild, så lite tid i timplanen 

jämförelsevis med kärnämnen? 
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Bilagor 
Intervjufrågor  

 

• Vad betyder begreppet rytmik för dig? 

• Hur jobbar du med Rytmik med dina barn/elever? 

• Har ni specifika rytmiklektioner på schemat? 

• Är ni fler än en pedagog under rytmikpassen? 

• Har du fått någon utbildning i rytmik? 

• Vilken ålder är det på barnen/eleverna du undervisar? 

• Hur stora är barn/elevgrupperna du jobbar med? 

• Hur långa är rytmikpassen eller är det en del av musikundervisningen? 

• Om du uppskattar i % hur stor del av musikundervisningen går åt till 

rytmiklektioner? 

• Hur tycker du att dina barn/elever motar rytmiklektioner? 

• Märker du någon skillnad på barn/elever som jobbat mycket med rytmik? 

• Tycker du att man ska ha mer rytmikundervisning i skolan? 

• Tycker du att man respekterar ämnet rytmik i din skola? 

• Hur resonerar dina arbetskamrater runt begreppet rytmik? 

• Lämpar sig rytmik mer i en specifik ålder/ iså fall varför? 

• Hur tolkar du de övergripande målen i LGR11 som handlar om rytmik 

 

 

 

 


