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SAMMANFATTNING 
Syftet med det här examensarbetet var att få en bild av hur rytmiklärare resonerar kring 
och hur de förbereder undervisningen utifrån att alla elever lär sig på olika sätt och hur 
de gör för att se alla elever i en klass under en lektion i musik. En utgångspunkt för 
arbetet var Howard Gardners teori om multipla intelligenser.   
 
Empirin bestod av kvalitativa intervjuer med tre rytmiklärare. De intervjuade fick vara 
väldigt personliga i sina intervjuer.  Intervjusvaren analyserades sedan och grupperades i 
sex teman: mental närvaro, planering, att lära känna eleverna, god självkännedom, 
rytmikmetoden och kommunikation. 
 
Det som framkom i intervjusvaren var vikten av god självkännedom, och närvaro och 
flexibilitet i kommunikationen med eleverna. Psykologiska faktorer var ofta viktigare än 
rena metoder, men rytmikmetoden visade sig vara användbar för lärarna för att variera 
musikundervisningen och nå fler i klassrummet. 
 
 
Nyckelord:  
Didaktisk planering, multipla intelligenser, olika inlärningssätt, rytmikmetoden 
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1. BAKGRUND 
 

1.1 Min personliga bakgrund 
Som blivande musiklärare med rytmik som specialisering har jag naturligtvis högt-
flygande planer för min framtida undervisning: jag vill att alla mina elever ska skutta ut 
i glädje från varje musiklektion och jag vill att de ska vara så duktiga och engagerade att 
alla kommer att få MVG i sina betyg i musikämnet… Visst kommer det att bli så? Kan 
man sikta efter något mindre? Nog kan jag hålla med om att det vore som en dröm om 
alla mina framtida elever var värda MVG i sina betyg, men borde det i alla fall inte 
alltid finnas en verklig möjlighet till att alla elever ska kunna få ut det bästa av 
undervisningen? 
 
En faktor som kan hindra att undervisningen når fram till alla elever brukar vara att det 
är alldeles för många elever som ska bli undervisade samtidigt. Då tror jag att det är 
svårt att se till varje enskild individs behov. En annan faktor kan vara att undervisningen 
inte sker på ett sätt som passar alla individer. Vilka är förutsättningarna för att man ska 
kunna nå fram med sin undervisning och hur ska man bereda plats för den? På samma 
sätt som alla elever är olika som människor, så lär man sig på olika sätt. Det tror i alla 
fall Howard Gardner. 
 
Under ett seminarium under min utbildning på KMH väcktes min nyfikenhet för 
Howard Gardners teori om multipla intelligenser för första gången. Gardner menar att 
”en intelligens är förmågan att lösa problem” (Gardner, 1983, s. X) oavsett hur. Så 
Gardner har listat olika intelligenser som människan använder naturligt för att lösa 
problem och förstå information i ett antal (först var det sju, sedan har det blivit nio) 
kompetensområden. Att alla människor är intelligenta inom sitt kompetensområde var 
en ny lärdom som slog hål på myten för mig om att man kan mäta hur smart man är, vad 
man har för IQ, genom att mäta sin intelligens. Och som blivande pedagog så sattes 
många intressanta idéer igång om hur man egentligen ska bedriva sin undervisning för 
att ta hänsyn till att alla elever är olika och att de därför också lär sig på olika sätt. Jag 
vill gärna vara en av dem som sprider teorin om de multipla intelligenserna. Jag skulle 
vilja att de multipla intelligenserna blev ett vedertaget begrepp i utbildningens värld, för 
jag vill samtidigt höja acceptansen för att människor är olika. Tänk om det skulle vara 
lika illa att inte undervisa varje elev på det sätt som passar den bäst som det är att lägga 
fel skräp i fel binge i sopsorteringen… 
 
Tiden brukar naturligt utvisa vilka elever som tycker mer om vilka ämnen, men innan 
alla har fått en chans att lära känna ämnena på sitt sätt så ska de alltid presenteras på ett 
sånt sätt så att de är tillgängliga för alla. Innan dess tror jag att det är fel att placera 
elever i fack beroende på vad de ”har fallenhet” för, eftersom barn är neutrala och öppna 
för alla nya lärdomar, det kan annars stämpla dem för livet. Speciellt om vissa elever 
oftast får bra betyg i de flesta ämnen och vissa inte får det. Det blir en självuppfyllande 
profetia. Något som kan vara oerhört otillfredsställande för en människa är när man inte 
får känna att man förstår och utvecklas för att en sån sak som förutfattade meningar 
hindrar en. Kanske inte förrän barnen har blivit vuxna hamnar de i rätt sammanhang och 
känner att de äntligen har ”hamnat rätt”, men jag skulle vilja att alla elever alltid känner 
att de har hamnat rätt i skolan.  
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Själv var jag ett barn som hade svårt att sitta stilla, det har jag fått berättat för mig. 
Något som jag minns själv var att jag sällan var den första att räkna klart alla tal i 
matteboken i skolan, snarare den sista. Senare i livet har jag dock sällan haft svårt med 
uträkningar, men undervisningens upplägg i skolan fick mig att känna mig som att jag 
inte var ”nåt mattegeni direkt”. I skolan premieras det att kunna sitta stilla, tyst och 
lyssna, skriva eller läsa. Och jag då, vars kinestetiska perception är framträdande, det 
vill säga att jag gärna tar in ny kunskap via rörelsen, var fick mitt sätt att lära plats? I 
skolan passade det inte alltid in, men min kropp och mitt undermedvetna visste att jag 
behövde röra på mig därför att det var på det viset som jag satte igång min 
inlärningsprocess. För mig främjar rörelsen närvaro och koncentration. 
 
Gardners idéer väckte mitt engagemang för att som framtida lärare ta hänsyn till alla 
elevers olikheter. Eftersom jag tror på människans utvecklingspotential så borde alla få 
chansen att lära sig allt som jag vill lära ut. Ingen ska känna sig förbisedd. Som pedagog 
kan man via sin didaktiska planering och sin metodik se till så att alla elever kan få 
tillgång till undervisningen, får visa vilka de är och vad de kan så att de känner sig 
bekräftade. Så här står det i en temaskrift från Myndigheten för skolutveckling om 
hållbar utveckling: ”För att möjliggöra ständiga förbättringar av organisation och 
pedagogik bör arbetssättet präglas av värdering av vilka effekter val av pedagogiska 
metoder och organisationsformer får för de lärandes utveckling” (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004, s. 15). Jag vill bedriva en undervisning där man känner sig 
värdefull som den unika människa som man är, att man känner att man är någon när 
man kommer in i klassrummet, att man som individ spelar roll så att man bryr sig om 
sin undervisning, sina medmänniskor och om sig själv. I läroplanen står det: ”Skolans 
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Utbildningsdepartementet, 1998, 
s. 5). Jag vill lägga en grund för mellanmänsklig kommunikation och skapa 
förutsättningar för att få självsäkra elever som känner sig trygga och som kan bli 
kärleksfulla vuxna. För att få en hållbar utveckling behöver man hållbara människor. 
 
I skolan utspelar sig en ganska stor del av livet. Därför är det viktigt att skoltiden blir så 
givande för varje individ som möjligt, d v s att man får förutsättningarna för inlärning 
och att man varje dag får möjlighet att nära och stärka sin person. Hur ska man som 
lärare uppfylla denna utopi om att alla elever i en stor klass på kanske 30 elever ska få 
samma förutsättningar att lära sig det man vill lära ut i musikundervisningen? Det vore 
intressant att ta del av kommande kollegors erfarenheter i detta ämne. Tar de hänsyn till 
att barn är olika och att de har olika sätt att lära sig? Hur jobbar de med olika inlärnings-
sätt i musikundervisningen och hur gör de för att se och bekräfta sina elever? 
 
Musik är ett speciellt ämne i skolan. Det är viktigt att alla får ta del av musiken på det 
sätt som de finner dem passa bäst, eftersom det är så lustbetonat och påverkar oss så 
starkt. Musik får oss att skratta, att gråta, att minnas, att vilja dansa. Därför måste 
musiken och konsten vara tillgänglig för alla!  
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1.2 Teoretiska utgångspunkter 
Under kommande rubriker kommer jag att redogöra för de teoretiska referensramar som 
har inspirerat mitt arbete så som Howard Gardner och hans teori om de multipla 
intelligenserna och Emile Jaques-Dalcroze och hans rytmikmetod. Jag beskriver även 
nedan hur mitt ämne behandlas i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och i 
kursplanen för musikämnet i grundskolan. 
 

1.2.1 Howard Gardner och teorin om de multipla intelligenserna 

Howard Gardner 
Howard Gardner är professor i kognition och pedagogik vid Harvard Graduate School 
of Education och undervisar i ämnen som intelligens, kreativitet, ledarskap, 
professionellt ansvar med mera. Vid Harvard var Gardner med och startade Project 
Zero som är en forskningsgrupp som fokuserar på det konstnärliga tänkandet och 
kreativitet. Gardner har författat hundratals artiklar och över 20 böcker som är översatta 
till 24 språk. I utbildningskretsar är Gardner mest känd för sin teori om de multipla 
intelligenserna. Sen mitten på 80-talet har Gardner varit involverad i skolans 
reformering i USA (Gardner, 2006). 
 

Teorin om de multipla intelligenserna 
I boken Frames of Mind (1983, på svenska De sju intelligenserna) ger Gardner en 
introduktion till teorin om de multipla intelligenserna. Teorin utgör en kritik av 
uppfattningen om att det bara existerar en enda mänsklig intelligens som kan fastställas 
med olika tester. Enligt Gardner är en intelligens ”förmågan att lösa problem eller 
framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang. 
Observera att definitionen inte säger något om själva källorna till förmågan, eller om 
hur man lämpligen gör för att ”testa” den” (Gardner, 1983, s. X). 
 
I sin forskning av den mänskliga tankeförmågan menade Gardner att utgångspunkten 
alltid måste vara individen som försöker tolka och förstå världen. Gardner fick fram sju 
olika intelligenser som han påstod att alla normalbegåvade människor har, men som 
ligger olika nära till hands för olika människor. Han påstår också att det är möjligt att 
öva upp varje intelligens. Nedan följer en kortfattad presentation av de sju olika 
intelligenserna och vad som kännetecknar dem. Jag har valt att använda mig av David 
Lazears beskrivningar av de olika intelligenserna som finns i hans bok Åtta sätt att 
undervisa (1991), för att han sammanfattar vad som kännetecknar Howard Gardners 
multipla intelligenser så bra. 
 

• lingvistisk intelligens – använda humor, övertala, analysera språkbruket, minnas, 
förklara, undervisa, förstå ordens betydelse 

• musikalisk intelligens – känsla för tonala egenskaper, skapa melodier och 
rytmer, förstå musikens struktur 

• logisk-matematisk intelligens – urskilja samband, resonera vetenskapligt och 
metodiskt, utföra komplexa uträkningar, känna igen abstrakta mönster, kunna 
härleda 

• spatial intelligens – uppfatta föremål korrekt, behandla bilder, ha lokalsinne och 
fantasi, se samband mellan föremål, presentera grafiskt, skapa inre bilder 
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• kroppslig-kinestetisk intelligens – ha kontroll över sina rörelser, mima, vara 
kroppsmedveten, koppla ihop kropp och själ 

• interpersonell intelligens – se saker ur andras synvinklar, samarbeta i grupp, 
observera andras egenart, kommunicera verbalt och icke-verbalt 

• intrapersonell intelligens – utvärdera det egna tänkandet, kunna vara 
koncentrerad, vara uppmärksam och tankfull, vara medveten om och uttrycka 
känslor, förstå sin relation till andra 

 
En grundtanke i Gardners intelligensteori är att det finns ”en eller flera grundläggande 
informationsbehandlingsmekanismer med kapacitet att bearbeta specifika former av 
inkommande information” (Gardner, 1983, s. 57). Han beskriver den mänskliga 
intelligensen som ”ett informationsbehandlingssystem /…/ som är genetiskt 
programmerat att aktiveras eller utlösas av vissa former av information som strömmar 
dit inifrån eller utifrån systemet” (Gardner, 1983, s. 57). Exempel på olika sätt att 
behandla information på för de olika intelligenserna finns i listan för de sju 
intelligenserna ovan. 
 
Syftet med intelligensteorin var inte bara att slå hål på myten om att det finns en enda, 
mätbar intelligens, utan också att reformera skolan. Gardner ville införa teorin om de 
multipla intelligenserna i undervisningen: 
 

För det andra vill jag utvärdera hur multiintelligensteorin kan påverka vår syn på pedagogik. Jag 
anser att det borde vara möjligt att på ett tidigt stadium ta fram individuella intellektuella profiler 
och utifrån den kunskapen ge barn och ungdomar en högklassig utbildning och öka deras 
valmöjligheter. Individer som har väl definierad intellektuell kompetens på särskilda områden 
skulle då kunna slussas in i skräddarsydda utbildningsprogram. Vi skulle också kunna utveckla 
speciella stöd- och utvecklingsprogram för dem som har en mer udda eller problemfylld 
intellektuell profil (Gardner, 1983, s. 9). 

 
Gardner menade också att ”det finns ett behov av en bättre beskrivning av människans 
intellektuella kapacitet” (Gardner, 1983, s. 54); om han kunde få in sin teori i skolan 
och att den skulle bli accepterad som ett vedertaget begrepp, så skulle det underlätta 
kommunikationen mellan forskare och specialister inom området för utbildning. 
 

Maria Calissendorffs doktorsavhandling om olika inlärningssätt 
Att barn lär sig på många olika sätt är också slutsatser som Maria Calissendorff, 
forskare vid Örebro universitet, drar i sin doktorsavhandling. Efter att ha studerat 
förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel i grupp kan Calissendorff konstatera att 
barn behöver bli instruerade på många olika sätt, inte bara via verbal kommunikation, 
när de får lära sig något nytt. Enligt Calissendorff är det viktigt att utgå ifrån barnets 
perceptuella styrka, d v s hur barnet helst lär sig något nytt, t ex genom att känna, röra, 
se eller lyssna. En del föredrar att ta in information visuellt, andra auditivt. 
Calissendorff låter barnen berätta om de ser eller hör när de spelar fel. Exempelvis 
berättar en pojke att han tittar för att spela rätt, men hör om han spelar fel. En flicka 
beskriver det som att hon skulle kunna spela om hon har öronproppar, men att det skulle 
vara omöjligt att spela om hon samtidigt blundar (Calissendorff, 2005). 
 
Utgångspunkten, enligt Calissendorff, är att vi måste se utifrån barnens perspektiv och 
utgå från deras förståelse av omvärlden när vi undervisar dem. Maria Calissendorff 
konstaterar vidare att den information lärarens ger bearbetas av barnen på olika sätt. 
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Lärandet är något ytterst personligt, och det varierar för varje individ, och varje barn har 
sin egen personliga lärstil. Dessa olika, personliga inlärningssätt har Calissendorff 
kategoriserat. Det grundar sig på faktorer som har visat sig ha betydelse för barnen när 
de lär sig spela fiol. Hon menar att miljömässiga, emotionella, sociala, psykologiska och 
fysiologiska faktorer har olika betydelse för vägen till kunskap och för olika individer 
(Calissendorff 2005).  
 

1.2.2 Emile Jaques-Dalcroze och rytmikmetoden 

Emile Jaques-Dalcroze 
Som blivande rytmiklärare har jag i snart fem år gått i Emile Jaques-Dalcrozes fotspår. 
Emile Jaques-Dalcroze föddes 1865 i Wien i Österrike. 1892 började han arbeta som 
lärare i harmonilära och solfége (gehörsträning där man sjunger på solmisations-
stavelserna och gör handtecken till) vid Genèvekonservatoriet. Där la han märke till att 
hans elever ofta gjorde små rörelser till de gehörsövningar som han hade gett dem. Av 
det drog han slutsatsen att vi upplever musik lika mycket med kroppen som med 
hörseln. Jaques-Dalcrozes helhetssyn på människan präglade hans arbete och han 
hävdade att man måste uppleva musiken med både kropp och själ för att verkligen 
förstå den. Jaques-Dalcroze började utforma en metod där rörelsen skulle hjälpa hans 
elever att förstå musiken. Han fick ett gott resultat och började så småningom resa runt i 
Europa för att ge föreläsningar och uppvisningar med en grupp studenter. 1911 bildade 
Jaques-Dalcroze en skola för rytmik i Hellerau nära Dresden i Tyskland, men när första 
världskriget bröt ut så var skolan tvungen att stänga. Då begav han sig tillbaka till 
Genève där han grundade en ny rytmikutbildning och Institut Jaques-Dalcroze som 
fortfarande idag är ett centrum för rytmikundervisningen i hela världen. Emile Jaques-
Dalcroze var rektor för institutet och verkade där ända till sin död 1950. 
 

Rytmiken i Sverige 
Till Sverige kom rytmiken med bland andra Anna Behle (1876-1966) som hade studerat 
hos Emile Jaques-Dalcroze i Genève och i Hellerau. 1907 startade Anna Behle Institut 
för gymnastik och plastik (1907-1935) i Stockholm och 1916 inrättades landets första 
tjänst i rytmik och solfège som tillsattes av Behle vid musikkonservatoriet i Stockholm 
(senare Kungl. Musikaliska Akademien, nuvarande Kungl. musikhögskolan). 1926 
öppnade Karin Fredga (1884-1972) sin skola, Institut Jaques-Dalcroze (1926-1959) i 
Stockholm där hon fick examensrättigheter 1933. 1960 grundades Stiftelsen Svenska 
Dalcroze-Seminariet (1960-1971) för utbildning av rytmiklärare av Dagmar Wide 
(1898-1986) och Ebba Burton (1906-2006) i Stockholm. 1978 tog staten över 
rytmiklärarutbildningen vid Stiftelsen Svenska Dalcroze-Seminariet för att inrätta 
institutionen för rytmik vid musikhögskolan i Stockholm. Sen dess finns rytmiklärar-
utbildningen vid musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningarna 
ger en lärarexamen med inriktning musik, med rytmik som specialisering.  
 

Rytmikmetoden 
Rytmikmetoden är en musikpedagogik som bygger på att man ska möta musiken med 
hela sig, med både kropp och själ. Utgångspunkten är att musik och rörelse är en helhet 
och i rytmiken är kroppen huvudinstrumentet. Pedagogiken använder olika vägar till 
kunskap om musik, men där den kinestetiska infallsvinkeln är den grundläggande. Man 



 9 

befäster de musikaliska elementen med en kinestetisk upplevelse i kroppen för att 
fördjupa dem. 
 
Jaques-Dalcroze menade att man skulle visa i rörelse vad man hör och tvärtom visa i 
ljud vad man ser, samt visa i rörelse vad man föreställer sig. Exempel på övningar som 
man kan göra med rytmikmetoden är att markera en taktdel i en taktart, gå notvärden 
eller följa melodilinjen med rörelse. De problem som uppstår i det finmotoriska 
omvandlas och tränas i stället grovmotoriskt. Problemet blir tydligare eftersom man kan 
se det och uppleva det i kroppen. Plastisk rörelseträning förbättrar uttrycket i den 
spelade eller sjungna musiken. 
 
Rytmikmetoden är i första hand en musikpedagogik, men man kan även förmedla andra 
erfarenheter och kunskaper genom metodens olika och varierbara arbetssätt, t ex social 
träning i gruppundervisningen, kroppskontroll i rörelsearbetet, fantasi, uttryck och 
initiativförmåga i improvisationen.  
 
Med rytmikmetoden kan man variera arbetet efter varje elev. Man angriper övningar på 
många olika sätt för att fördjupa och öka förståelsen. Det är lätt att se alla barn i 
undervisningssituationen när eleverna visar att de lär sig med kroppen och de talar även 
om vilka de är genom rörelsen och sången. 
 
Så här behandlar Emile Jaques-Dalcroze mitt ämne i sin bok Rytm, musik och utbildning 
(1920): 
 

För 20 år sedan skrev jag små visor för barn, som jag lät dem skandera genom kroppsrörelser. 
Nåväl, jag kunde ofta konstatera att vissa barn som ej älskade musik och avskydde att sjunga, till 
slut lärde sig uppskatta sång tack vare att de älskade att röra på sig (Jaques-Dalcroze, 1920, s. 83). 

 

1.2.3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, är en förordning som utfärdats av 
regeringen och som därför ska följas. I läroplanen beskrivs värdegrund och uppdrag för 
skolans verksamhet samt mål och riktlinjer för arbetet. Det offentliga skolväsendet har 
två mål att sträva mot; strävansmål och uppnåendemål. Strävansmål är de mål som 
skolan ska sträva efter att eleverna når och uppnåendemål är de mål som skolan ska se 
till att alla elever kan uppnå.  
 
Vad det gäller hur mitt syfte med detta arbete behandlas i Lpo 94 så står det så här i 
kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. /…/ Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6). Så, 
enligt den förordning som skrivits av utbildningsdepartementet i regeringen och som 
ska följas, är det bestämt man ska ta hänsyn till ”elevernas olika förutsättningar och 
behov” och man föreslår också att man ska försöka nå målen på olika sätt. Det står även 
i kapitel två; Mål och riktlinjer under rubrikerna Kunskaper och Mål att sträva mot att: 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 11). Och under rubriken Elevernas ansvar och 
inflytande; Riktlinjer i samma kapitel, står det att: Läraren skall svara för att eleverna får 
pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 16).  
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Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, anpassades 1998 till att också 
omfatta förskoleklassen och fritidshemmet, så nu heter den Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet men kallas fortfarande 
för Lpo 94. 

1.2.4 Kursplanen i musikämnet 
Vid sidan av läroplanen finns en kursplan för varje ämne. Kursplanerna fastställs av 
regeringen och är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på 
utbildningen i olika ämnen. 
 
I kursplanen tydliggörs ämnets syfte och roll i utbildningen, d v s hur ämnet bidrar till 
att målen i läroplanen uppfylls, mål att sträva mot, d v s de kunskapskvaliteter som är 
väsentliga i ämnet och ämnets karaktär och uppbyggnad som behandlar specifika 
egenskaper hos ämnet. I kursplanen beskrivs även de mål som eleverna ska ha uppnått i 
slutet av det femte och det nionde skolåret. Målen uttrycker en grundläggande 
kunskapsnivå i ämnet vid dessa bägge tidpunkter.  
 
Att man enligt styrdokument från regeringen måste anpassa undervisningen efter 
elevernas förutsättningar finns det ett bra exempel på i inledningen till kursplanerna för 
grundskolan: 
 

På varje skola och i varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med 
eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, 
erfarenheter, intressen och behov (Skolverket, 2007). 

 
I kursplanen i övrigt står det inte beskrivet hur man tycker att läraren ska jobba med 
eleven i ämnet, men i kursplanen för musikämnet i avsnittet Ämnets karaktär och 
uppbyggnad står det beskrivet hur man kan jobba med musikämnet på olika sätt. Man 
trycker på vikten av grupparbetet, men också den personliga drivkraften och man pratar 
mycket om den ämnesövergripande verksamheten. ”Beröringspunkterna mellan musik 
och andra ämnen kan ge eleven möjlighet att välja sin egen personliga väg.” Vidare står 
det så här under samma rubrik: 
 

Som stöd för elevens utveckling till självständig förståelse, kunskap och färdighet i ämnet ligger 
språkämnena nära till hands. Musik och språk bygger på ljudkommunikation och har många 
beståndsdelar gemensamma. Musik har också nära släktskap med matematik genom att många av 
ämnets begrepp är matematiskt definierade, alltifrån taktart och rytm till tonart och ackord 
(Skolverket, 2007). 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med arbetet är att få en bild av hur rytmiklärare resonerar kring och hur de 
förbereder undervisningen utifrån att alla elever lär sig på olika sätt. 
 
Jag utgår från följande frågeställningar: 
 

• Hur förbereder man som rytmiklärare en lektion i musik med utgångspunkt från 
att alla elever ska få lära sig på sitt sätt? 

• Hur gör rytmiklärare för att se alla elever i en klass under en lektion i musik? 
 
 
 

3. METOD 
Jag har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med lärare i musik och rytmik för att ta 
del av deras uppfattningar. På det sättet hoppas jag få fram vad de intervjuade 
personerna tycker genom att få personliga men ändå tydliga tankar och åsikter som kan 
ge svar på mina forskningsfrågor. Jag har utgått från förberedda frågor men har använt 
mig av en öppen intervjusituation där det har funnits tid och möjlighet för följdfrågor 
och förtydliganden. Jag har valt att intervjua endast tre personer. I stället för många mer 
ytliga åsikter från många personer, har jag valt att så utförligt och uttömmande som 
möjligt få svar på mina forskningsfrågor via längre intervjuer med dessa tre. 
  
Efter genomförande av intervjuerna har jag analyserat och jämfört svaren från de 
intervjuade. 
 

3.1 Genomförande av intervjuer 
Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod där jag har intervjuat tre personer 
med hjälp av kassettbandspelare. Jag tog lång tid till varje intervju för att både jag och 
den intervjuade skulle kunna känna att svaren på frågorna varit tillräckligt uttömmande 
och intressanta för ämnet när intervjun var slut. Varje intervju tog ungefär 1,5 timme.  
       
Jag har valt att låta alla de intervjuade framträda anonymt, för att läsaren av detta arbete 
ska kunna tolka deras utlåtanden neutralt, utan eventuell förförståelse om den 
intervjuade. I stället för deras verkliga namn har jag valt att kalla den första intervjuade 
personen för I1, den andra för I2 och således den tredje för I3.  
 

3.2 Val av intervjupersoner 
De tre lärare som jag har intervjuat är alla utbildade rytmiklärare. Av en slump är alla de 
intervjuade, kvinnor. Jag har valt att intervjua rytmiklärare för att jag, som blivande 
rytmiklärare, är intresserad av att höra hur man kan ta hänsyn till barns olika 
inlärningssätt med rytmikmetoden. De jobbar alla med barn, både inom skolan och med 
fristående undervisning, men har jobbat olika lång tid. I1 hade bara jobbat i knappt ett 
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halvår i grundskolan när jag intervjuade henne, I3 tog sin examen för tio år sen i år och 
I2 har jobbat sen 1972. 
 
Att jag känner de intervjuade tror jag har varit till stor fördel, för jag tror att jag på ett 
bättre sätt har kunnat tömma ut åsikter som jag vet att varje person sitter inne med. 
Faran i det har varit att jag ibland har ställt ledande frågor. Att jag känner de intervjuade 
har även varit en fördel i transkriberingen av intervjuerna, för jag tror att jag lättare har 
kunnat förstå vad de menar i sina utlåtanden. Det visade sig vara ett bra urval av 
intervjupersoner, då varje lärare hade mycket att säga om mitt ämne. 
 

3.3 Transkriptioner 
Efter att intervjuerna har genomförts har jag, ord för ord, skrivit ner dessa tre intervjuer 
på vardera 1,5 timme - det tog väldigt lång tid. Jag var noggrann med att skriva ner dem 
exakt, eftersom jag ville förstå varje utlåtande rätt. Sen har jag skrivit om alla intervjuer 
till skriftspråk, så att det skulle vara lättare för mig att undersöka och analysera dem. Jag 
är medveten om att det är svårt att återge den exakta betydelsen i varje utlåtande, då det 
med orden alltid följer med tonfall, mimik och gester. 
 
Det var svårt att transkribera på grund av bristande kvalitet på inspelningarna: 
kassettbandspelaren som jag använde för att spela in intervjuerna är inte så känslig för 
svaga ljud, så när ljudnivån på talet var för låg eller artikulationen var för otydlig så var 
det svårt eller omöjligt att urskilja vad som sägs i inspelningarna. Därför fattas det vissa 
ord i nedteckningen av de fullständiga intervjuerna. 
 

3.4 Analysarbetet 
Jag har analyserat de utvalda lärarnas uppfattningar om hur de tar hänsyn till barns 
olikheter utifrån deras egna erfarenheter genom att jag noggrant har läst igenom varje 
intervju ett flertal gånger, för att hitta olika uppfattningar om mitt ämne. Sen har jag 
grupperat uppfattningarna under olika teman. 
 
 
 



 13 

4. RESULTAT 
Här redovisar jag resultatet av analysarbetet av intervjuerna, där jag har analyserat 
intervjuerna utifrån teman som jag har funnit i intervjuerna, som syftar mot mitt ämne. 
Men först vill jag redovisa mina intervjuer genom att presentera varje intervju för sig. 
 
 

4.1 Intervjuerna 
Nedan följer en presentation av de tre intervjuerna. Jag ger en kort information om de 
intervjuade och beskriver hur intervjun gick till; vilka svårigheter som uppstod etc. Jag 
har även klippt in en del av intervjun med respektive lärare för att ge ett intressant och 
karaktäristiskt avtryck från den intervjuade. 
 

4.1.1 Intervju 1 
Information om intervjuperson 1 (I1): I1 jobbar som musiklärare på en fristående skola 
på låg- och mellanstadiet och har jobbat sedan januari 2005. Hon utbildade sig till 
rytmiklärare i fyra år på Kungliga musikhögskolan i Stockholm (KMH) och gick ut juni 
2004. Hon var vid tidpunkten för intervjun 29 år. 
 
När jag skulle intervjua I1 så träffade jag henne på hennes skola. Vi hade vikt av 1,5 
timme för intervjun och det var ungefär så lång tid som den tog. Vid ett tillfälle under 
intervjun, tvingades vi att byta rum. Ett stort problem som inträffade var att mikrofonen 
i kassettbandspelaren, som jag spelade in intervjun med, slutade att fungera efter halva 
intervjun. Bandet rullade, men när man lyssnade så var det tyst, så tyvärr gick ungefär 
hälften av materialet förlorat.  
 
Den största svårigheten med den här intervjun tycker jag var att inte lägga orden i 
munnen på den intervjuade. Ibland, t ex när den intervjuade letade efter det hon ville 
säga, så hjälpte jag till för att försöka förstå. Jag kanske frågade en fråga som började 
”Så du menar att…” och sen var det bara för den intervjuade att svara ja eller nej. Det 
var ju inte så bra, för även om den intervjuade bekräftade mig så fick jag ju inget svar 
från henne som jag kunde använda. Den här svårigheten hade jag även i de andra 
intervjuerna, men mest i denna.  
       
Ett annat problem som uppstod var att jag ofta under intervjun kom att ställa frågor som 
rörde konfliktlösning i klassrummet istället för att hålla mig till lärarens 
planeringsarbete. Den intervjuade lappade dock ihop de två ämnena själv med att 
konstatera att ”det är lättare att få eleverna med sig, om man själv vet vart man vill 
komma” och ”lektionerna funkar om man har tänkt igenom varje moment och inte bara 
hafsat ihop någonting”. Och så här reflekterar hon över sin lärarroll: 
 

Jag har en klass som har varit jättestrulig. Det var kris och de fick en ny, jättebra, erfaren lärare. 
Hon är ”50 plus” och har en sån grym disciplin, en disciplin som är så positiv. Hon har en respekt 
med sig bara hon kommer in i rummet. Jag vill också vara 50 plus! Jag kan längta till att man har 
en erfarenhet och en visdom. Det är skönt att se att barnen blir så trygga i en sån situation. Läraren 
respekterar barnen och dom respekterar tillbaka. Det är väl en väg dit som man förhoppningsvis 
kommer till någon gång men det krävs att man jobbar på det. /…/ Men man får också va snäll mot 
sig själv /…/ Man måste söka sig fram, hitta sin identitet som lärare. /…/ I mitt fall släppte jag för 
mycket i början. Jag ville att det skulle vara kul! Och jag ville vara omtyckt, i stället för att vara 
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ganska sträng i början och sen släppa. Om man sätter ramar först så tror jag att man där i kan vara 
den man vill. Barnen får också utrymme att vara de dom kan vara än om man släpper det fritt. /…/ 
Man måste hitta sina metoder. 

      

4.1.2 Intervju 2 
Information om intervjuperson 2 (I2): Hon har jobbat med alla åldrar, men mest med 
barn, sen 1972 med rytmik och musik på olika ställen, bland annat på flera 
musiklärarutbildningar. Hon jobbar på sedan 1980 på en musikhögskola.. I2 utbildade 
sig i tre år på Stiftelsen Svenska Dalcroze-Seminariet i Stockholm och gick ut 1972. I2 
var 55 år vid tidpunkten för intervjun. 
 
Som den första intervjun så tog även denna intervju ca 1,5 timme. Vi satt relativt ostört 
på 12:s arbetsrum. 
       
En svårighet med den här intervjun var att veta i fall svaret som kom var svar på frågan. 
Det var till och med svårt att minnas frågan som jag hade ställt när den intervjuade 
började svara. Jag kan inte riktigt svara på vad det kan bero på, möjligen att I2 
inspirerade mig, vilket stundtals fick mig att glömma uppgiften. Det gjorde det också 
svårt att ställa de frågor som jag hade planerat, samt att ställa följdfrågor. Jag tycker 
också att det var svårt att hålla en röd tråd genom intervjun. Frågorna bestod mest av 
följdfrågor som knöt an direkt till det som just sagts av den intervjuade, som korsade sig 
igenom frågelistan, ut i helt andra ämnen och tillbaka igen. När intervjun var slut var det 
svårt att veta om jag fått ut nåt av intervjun och om jag ens hade ställt alla frågor. 
 
Intervjun tar fart ordentligt när I2 börjar prata om hur hon använder rytmikmetoden för 
att ta hänsyn till alla elevers olikheter. Jag undrar varför jag inte tänkte på att koppla 
ihop mitt ämne med rytmikmetoden från början. Varför inte undersöka direkt hur man 
kan använda rytmikmetoden för att ta hänsyn till alla elevers olikheter? Att som 
fallstudie fråga sig om rytmiken som metod är ett bra sätt ge eleverna olika ingångar till 
det de ska lära sig. En av mina intervjufrågor (nr 6) skulle kunna stå som frågeställning: 
”Hur ser du på rytmikmetoden som ett medel för se alla elever och se till deras olikheter 
i en undervisningssituation?” 
 
Ingången för mitt citat av I2 är att vi pratade om vikten att lära känna sina elever och jag 
frågade om hon möjligen sätter en rubrik över hela undervisningen som heter ”att lära 
känna”. Jag frågade också hur bemötandet av elever som man känner skiljer sig från 
mötet med de elever som man träffar för första gången. 
 

Första gången, då är musiken helt underordnad. Men jag jobbar ju alltid med musiken och jag gör 
ju alltid någonting som gör att de tycker att det är roligt. Men de kommer bara att tycka att det är 
roligt om de känner sig trygga med mig i rummet. Den mesta tiden går åt till att tala om för dem på 
tusen sätt att ”jag är inte farlig, jag tycker om dig, var inte rädd för mig, jag ska inte vara rädd för 
dig heller”. /…/ Om man inte har ”att lära känna” som huvudrubrik, då kan man ju aldrig möta 
barnet där barnet är. Och det är ju en förutsättning för all inlärning.  

 
På frågan om I2 har någon ”pedagogisk specialitet”, nåt speciellt sätt eller knep som 
hon vet funkar och som hon brukar ta till svarar hon helt sonika: ”Nej, det beror på 
vilken målgrupp jag har framför mig. Jag är ju pedagog. Jag gör någonting som jag tror 
når fram till den målgruppen.” 
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4.1.3 Intervju 3 
Information om intervjuperson 3 (I3): I3 jobbar som rytmiklärare på en grundskola med 
klasser F-9. Hon utbildade sig till rytmiklärare vid KMH, 1993-1997 och var 35 år vid 
tidpunkten för intervjun. 
 
Som de andra intervjuerna tog även denna ca 1,5 timme. Jag mötte den intervjuade på 
KMH och vi höll intervjun i ett klassrum. Den intervjuade hade på begäran fått mina 
frågor i förväg.  
 
I3 är en lärare som sätter musikanten och musiken i fokus för sin planering. Bland annat 
säger hon så här om sitt arbete: 
 

Musiken finns som någon form av grundtro. Jag vill att eleverna ska få uppleva musik, jag vill att 
de ska få höra bra musik. Jag vill gärna att mina elever någon gång ska ha hört ett riktigt band. Vi 
jobbar med olika typer av inspelad musik, så att de kan få en bredd. Så musiken är ju viktig och 
finns med, från alla olika genrer. Jag vill ge känslan av att vara musikant, att vara skapande, att 
känna att i det lilla som jag kan så är jag musikant. /…/ Vad är konstnärlighet? Vad är mitt sväng 
och vad är deras sväng? /…/ Det är någonting i den här totala närvaron. Vissa kan säga ”jag vill 
bara jobba med musikaliska barn”, eller ”ska du ut och harva med det där, det låter ju så illa, man 
får ju aldrig hålla på med musik.” För min del känner att jag verkligen håller på med musik, jag 
gör verkligen det. Varje dag så är det musik. 

 

4.2 Analys av intervjuerna 
Resultatet som jag har fått fram efter att ha analyserat de tre intervjuerna är sex olika 
teman som jag ser som viktiga grunder i de intervjuades undervisning. Jag uppfattar 
dem som förutsättningar för att kunna ta hänsyn till alla elevers olika sätt att lära sig och 
för att se och bekräfta alla elever under en lektion i musik. 
  
För att få fram mitt resultat så har jag noggrant läst igenom de tre transkriberade 
intervjuerna för att i dem hitta de intervjuades uppfattningar utifrån mina 
forskningsfrågor. De insamlade uppfattningar som jag hittade om mitt ämne grupperade 
jag sen i sex huvudsakliga teman. De teman som jag har fått fram är: 
 

• Mental närvaro 
• Planering 
• Att lära känna eleverna 
• God självkännedom 
• Rytmikmetoden 
• Kommunikation 

 
Som lärare behöver man vara närvarande mentalt för att kunna se elevernas 
förutsättningar och vara flexibel i sin undervisning för att kunna ta hänsyn till dem. 
Under rubriken Planering har jag sorterat alla uppfattningar som understödjer vikten av 
att redan i planeringsstadiet ta hänsyn till elevernas förutsättningar. Alla de intervjuade 
poängterar vikten av att lära känna sina elever, för att lägga en grund för 
undervisningen. Grunden är en respektfull inställning till varandra och till 
undervisningen, som underlättar att kunskapen om ämnet kommer fram till eleverna, 
vilket ju är syftet med all undervisning. Att ha god kännedom om sig själv och vara 
trygg i sin roll som lärare är viktigt för att vara tydlig i undervisningen och för att kunna 
ta ansvar för att undervisningen når fram till eleverna på bästa sätt. 
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Eftersom alla de intervjuade är rytmiklärare så har de en naturlig grund för sin 
undervisning i rytmikmetoden. Rytmikmetoden tillämpar de i syftet att använda olika 
ingångar till inlärning samt till att låta alla elever visa vilka de är och snabbt komma till 
skapande via rörelse. Kommunikationen med eleverna är också viktig för att lära känna 
dem och deras förutsättningar och för att på olika sätt visa att man bekräftar dem. I 
undervisningen finns olika nivåer av kommunikation, allt från konfliktlösning till att 
bara finnas till som en trygg vuxen som tar ansvar. 
 

4.2.1 Mental närvaro 
Alla de intervjuade pratar om vikten att vara närvarande mentalt för att kunna ta hänsyn 
till alla elevers olika sätt att lära sig. I3 säger att närvaro dels handlar om att i praktiken 
samla eleverna, t ex utanför klassrummet innan lektionen börjar för att sedan gå in i 
samlad tropp, eller att fysiskt finnas till en stund t ex i grupparbeten i varje grupp för 
hjälp och rådgivning. Men hon pratar också om närvaro på ett mer filosofiskt plan. Hon 
har läst en text av Søren Kierkegaard som handlar om att pedagogen är en tjänare och 
att vara lärare handlar om att gå i tjänst, att tjäna eleverna. I2 säger att det är hennes 
ansvar att alla ska må bra i klassrummet och att grunden för hennes undervisning måste 
vara att se alla elever. Hon säger att ”om alla får plats mentalt med mig och jag ser alla 
då kan vi göra vad som helst”. 
 
Alla de intervjuade talar om att det måste finnas en vilja att se alla individer i klassen, 
att det inte är något som kommer av sig själv och att det kräver ett hårt och medvetet 
arbete. En närvaro och medvetenhet i arbetet är också det som ger erfarenhet, vilket alla 
intygar.  
 
I1 brukar försöka att låta olika personer svara varje gång hon ställer en fråga, för att alla 
ska komma till tals, men det är inte alltid som man kan vara närvarande under en hel 
lektion och det är inte heller alltid möjligt att vara lika närvarande hela veckan som I2 
påpekar. Men både I1 och I3 berättar att de är så pass närvarande att de i slutet av varje 
lektion kan reflektera över vilka personer de eventuellt har missat att bekräfta under 
lektionen och försöka minnas det till nästa gång. I3 brukar även föra bok på det. Där 
kan hon även anteckna om hon t ex brukar ge killarna mer uppmärksamhet än tjejerna 
för att kunna bemöta eleverna mer jämställt nästa gång. 
 
I3 säger att hon brukar försöka att se eleverna utifrån deras förutsättningar på ett 
forskande sätt. Hon frågar sig vad det kan vara som gör att en viss elev t ex inte vill spela 
gitarr och hur man ska göra för att kunna förändra det. ”Det är en form av närvaro”, 
menar hon. 
 

Anpassa lektionen efter förutsättningarna 
Alla de intervjuade påpekar på många olika sätt att man måste anpassa lektionen efter 
eleverna/klassen/förutsättningarna. I vissa klasser måste man helt enkelt lägga 
undervisningen på en helt annan nivå än i andra klasser i samma årskurs. I2 minns en 
klass som hon inte kunde undervisa för att de var så stökiga, men hon betonar vikten av 
att inte ge upp och visa att man tar ansvar som vuxen. Så innan eleverna fick springa ut 
på rast så skulle de alla sätta sig ner på golvet och vara tysta. I2 satte sig själv framför 
dörren så att ingen skulle kunna komma ut. Hon berättar att det kändes viktigt att göra 
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så för de elever som alltid brukar uppföra sig, de som blir berövade lektionstid och 
undervisning för att andra stökar. För dem kändes det viktigt att berätta att man som 
lärare inte ger upp arbetet med klassen, och att man faktiskt har kontroll, även om inte 
lektionen i sig blev som det var tänkt. Kraven på vad som kan uppnås förändras efter 
klassens behov. 
 
Man måste hitta ett förhållningssätt till de hinder som kan uppstå under en lektion för att 
kunna komma förbi dem. I1 berättar att hon som nyutexaminerad lärare testar olika 
saker hela tiden. Hon klappar ibland en rytm för att få uppmärksamhet, ibland är hon 
bara tyst och väntar på att eleverna ska ta eget ansvar. Men hon poängterar att det gäller 
att hitta ett sätt som passar en själv. I1, som fortfarande säger sig testa olika sätt att 
undervisa, håller sig till sin planering för att kunna genomföra en lyckad lektion. Hon 
säger att hon vill vara närvarande och kunna se alla elever i klassrummet, men att hon 
inte tänkt på det så mycket ännu. 
 

Vidareutveckla eleverna 
När jag frågade de intervjuade om hur de gör för att hjälpa eleverna vidare i 
utvecklingen, individuellt, så menade jag under lektionstiden. Jag undrade om man 
kunde liksom jonglera med alla elevers olika utveckling som jongleringsbollar i luften 
och ge varje boll en skjuts när den behöver. I1 svarade att hon tycker att det är svårt att 
hjälpa varje elev att utvecklas individuellt under lektionerna eftersom de ses så sällan. 
Men både hon och de andra intervjuade berättade om de respektive skolornas 
möjligheter till utveckling i form av elevens val, val av popgrupp, kör, musik och 
rytmik. Och I2 berättade att hon hjälpt en elev att hitta till övningsundervisningen på 
KMH.  
 

4.2.2 Planering 
Alla de intervjuade understryker god planering som en förutsättning för en lyckad 
lektion. Med hjälp av en tydlig planering kan man också lättare se och bekräfta eleverna 
och utifrån planeringen ta hänsyn till deras olika sätt att lära sig. I1 pratar om att en god 
planering ger fungerande lektioner och att det är lättare att få eleverna koncentrerade 
och intresserade av det som man vill lära ut om man själv vet vad man vill med 
lektionen. Hon tycker också att man måste planera för att ge form åt lektionen så att 
både läraren och eleverna har möjlighet att vara sig själva i den formen. Dessutom så 
tycker hon att det är mycket roligare att undervisa om lektionen är genomtänkt. I2 säger 
att det krävs god planering för att över huvud taget komma till musiken. Hon säger 
också att ett målmedvetet planeringsarbete leder till erfarenhet och att man med 
erfarenhet och ett brett material kan vara flexibel och se till elevernas individuella 
behov. I3 säger att det ligger i läroprocessens natur att varje lektion inte bli utformad 
likadant: ”Vägen att nå ett mål är olika. Olika grupper behöver olika vägar, olika 
individer behöver olika vägar.” 
 
I2 utgår från kursplanen, läroplanen och de mänskliga rättigheterna när hon planerar, 
men säger att hon ändå alltid sätter människan först. I3 tar del av och inspireras av 
utbildningsforskningen. Hon har skrivit kursplanen på sin skola och den är inspirerad av 
Howard Gardners intelligensteori där tanken är att man ska jobba med olika 
inlärningssätt i varje moment i ämnet. Andra goda tänkare som I3 inspireras av är Emile 
Jaques-Dalcroze, Zoltán Kodály, Isadora Duncan, Ellen Key som alla ”la stor vikt vid 
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att sätta individen i centrum, i varje människas möjlighet och rätt att utvecklas och bli 
sedd”. I3 tycker att Howard Gardner har gjort en väldigt bra modell för att se hela 
människan, att han ”är ett bra ramverk att ha för ögonen”, för att få struktur och för att 
få med alla intelligenser i undervisningen, i synnerhet de som man själv, som lärare, har 
svårt för: 

 
Får jag med alla bitar eller riktas undervisningen väldigt mycket åt ett håll? För mitt sätt att lära 
mig är ju det enda som jag egentligen kan förhålla mig till. Alltså; hur är jag? Om jag vill lära 
någon annan någonting, så är det ju väldigt lätt att undervisa utifrån hur jag är. För det är det som 
jag har att förhålla mig till. Det är mycket svårare att förhålla mig till hur du är. Och där kan det ju 
vara ett ganska komplicerat möte. Och då är ju Gardners ramverk väldigt bra att ha för ögonen, så 
att man kan se vilka kompetenser man missar att ta hänsyn till, så att man kan gottgöra det. Men 
det är lurigt för mig att ta hänsyn till kompetenser som inte ligger så jättenära till hands, där jag 
inte själv befinner mig så ofta. 

 
För den stökiga klassen eller eleven menar I2 att man måste ha en konstruktiv plan som 
alternativ. ”Jag måste förändra målen, men hela tiden är målet att se barnet som individ, 
att se till människan och inte till ämnet.” Hon menar att det finns massor av saker som 
man kan göra när en elev i en klass mår dåligt, det gäller att inte svika. 
 
I3 säger sig vara noggrann med sin planering och tycker att det är viktigt att genomföra 
den långsiktiga terminsplaneringen som den var tänkt, men påpekar också att hon inte 
stångar sig blodig om det inte går utan ändrar naturligtvis upplägget av lektionen efter 
förutsättningarna. Man får inget gensvar från eleverna om man bara siktar in sig på 
målet, säger hon. I planeringen måste man hitta en närvaro, där man möts. 
 

Bekräftelse i övningarna 
I övningarna ser I2 till att alla elever får lika mycket uppmärksamhet. Till att börja med 
så ska varje elev få göra övningen, det måste vara rättvist, menar hon. På det viset 
glöms ingen bort. Det är nåt som I3 håller med om. Hon brukar alltid göra någon form 
av ”härmövning” under sina lektioner, där varje elev ska hitta på och förebilda en 
rörelse som resten av eleverna i klassen ska härma. Då blir alla sedda under lektionen, 
menar hon.  
 
I stökiga klasser är det viktigt att inte ge upp. Då kan det enligt I2 vara viktigt att bara se 
till materialet och driva igenom sin planering för att på så sätt ge alla elever den 
undervisning som de ska ha, i synnerhet till dem som inte stökar. Som hon påpekat 
tidigare, när det gällde närvaro, är det viktigt i en sån klass att också ta hänsyn till ”de 
elever som alltid brukar uppföra sig, de som blir berövade lektionstid och undervisning 
för att andra stökar”: 
 

Att komma dit, när alla sjunger ”den där sången”, är föredömligt för barnen. Dom ska bli 
undervisade i musik, då ska de i alla fall ha fått ”den där sången”. /…/ Vad jag pratar om är att 
man ska sträva efter att ha den känslan att alla är delaktiga på nåt sätt. Och det är ingen utopi. 

 
När läroklimatet funkar och alla är aktiva och lär sig så känner alla sig sedda, säger I3. 
Eftersom barn lär sig i ett här och nu-perspektiv så är det viktigt för deras bekräftelse att 
de får lära sig nåt under varje lektion, menar hon. När man bedriver en fungerande 
undervisning och lärosituationen flyter på och alla är delaktiga; då är alla sedda. Men I3 
påpekar också att musikundervisningen inte bara handlar om att tillgodose alla elevers 
önskningar. Hennes uppdrag som musiklärare är att ge eleverna en god kunskap om 
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musik och nå de mål som är uppsatta för undervisningen. Men i det så ska alla elever 
känna sig välkomna och deras skapande ska alltid bli bekräftat.  
 

Att sätta musikanten före musiken, eller tvärtom? 
I2 säger tveklöst att hon sätter musikanten före musiken i sin undervisning, ”sen, när allt 
stämmer, så finns det inget som är så roligt som att få jobba med svåra musikaliska 
sammanhang med barn”. I3 säger att ”Musikanten är i centrum, men i förhållande till 
musiken”, men att det gäller att hitta vägar så att det svänger. I samma andetag undrar 
hon: ”Vad är konstnärlighet?” I3 säger att det inte spelar någon roll hur det låter, 
närvaro och koncentration berör oavsett vilka som spelar. Att snabbt komma till det 
musikaliska är viktigt, menar I3. På grund av tidsbrist måste eleverna bli skapande på en 
gång under lektionen. Enkla instrument och snabba vägar till skapande ger eleverna 
självförtroende i musicerandet, det får dem att känna att de kan, för ”det är genom det 
egna skapandet som de lär sig”, säger I3. 

 
Jag vill ge eleverna känslan av att vara musikant, att vara skapande, att känna att i det lilla som de 
kan så är de musikanter. Genom att vi jobbar med rytmik, vi är i rörelse, så är vi ju hela tiden 
någon form av produktion, att de förhåller sig till musiken. Jag jobbar mycket med enkla 
instrument, eftersom att jag jobbar på en vanlig grundskola. /…/ I och med att jag träffar eleverna i 
40 minuter, eller kanske två gånger 40 minuter i veckan så måste jag hitta vägar så att det blir 
musik på en gång och få dem känna att de blir skapande. Till exempel så har jag jobbat mycket 
med ”tumpiano”, som ju är ganska enkelt, ljudstavar, ukulele som är ett alldeles ypperligt 
instrument för små 9-åringar. Så att de faktiskt kan kompa Lille katt. Det gör att det växer ett 
intresse för att kanske spela andra saker. När de knäckt det här, att det inte var så svårt att spela 
ukulele, då kanske gitarren inte är så svår heller? Det är genom det egna skapandet: att vara 
musikant i musiken, som dom lär sig. För man kan ju inte förstå vad en tretakt är om man inte 
gjort tretakten, spelat tretakten, gått tretakten.  

 

Långsiktig planering 
Långsiktig planering säkrar att alla elever lär sig allt, säger alla de intervjuade. Även om 
en elev kanske inte lär sig det man ville lära ut under lektionen, så kanske eleven lär sig 
det under den nästa eller nästnästa. I2 menar att det ibland är viktigare att låta problemet 
vara istället för att försöka rätta till det på en gång. Det kanske stjälper snarare än 
hjälper, därför att barn vill vara en i mängden och inte sticka ut, menar hon. I3 säger att 
det finns en långsiktig planering på hennes skola som erbjuder eleverna att välja olika 
musiktillval så att man kan fördjupa sig. Den långsiktiga planeringen leder till 
utveckling. I3 säger också att hon själv planerar långsiktigt mot de utsatta målen med 
ämnet. Sen säger hon sig inte detaljplanera så mycket eftersom hon har en sån 
grundläggande erfarenhet. Hon säger att hon har ”redskap för att nå målen”. 
 

4.2.3 Att lära känna eleverna 
Att lära känna eleverna är ett tidskrävande men viktigt arbete för att kunna ta hänsyn till 
deras olikheter. I1 berättar att hon träffar årskurs 3 och 4 två gånger i veckan, vilket hon 
tycker är positivt av just den anledningen att man då lär känna eleverna lättare. Hon 
menar på att det underlättar undervisningen om man känner eleverna. Hon tycker också 
att det är viktigt att man kan elevernas namn därför att det blir en bekräftelse för dem. I2 
berättar hur noga hon är med att lära känna sina elever. Hon tar tid till det för hon vill få 
en relation till eleverna på en gång, ”sen kan man ägna sig åt konsten”, säger hon. Hon 
vill att eleverna och hon ska känna varandra för att ta varandra på allvar. 
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Att känna sina elever är nåt som alla de intervjuade lägger stor vikt vid. I3 berättar att 
hon i det professionella samtalet med sina kollegor kan uppdatera sin kunskap om 
elevernas status, för att få en förförståelse om dem. Hon tar tid till det. Hon säger att 
hon har ”cirka 500 små olika individer som ska passa in i det här kunskapsstoftet; som 
har olika sätt att lära sig på, olika sätt som de är på. /…/ Men ändå så måste vi möta alla 
i det här och bereda plats för det.” Men som hon påpekar så har hon den fördelen att hon 
känner sina elever ganska väl, eftersom hon har jobbat så pass länge på sin skola, och 
det, menar hon, ligger till grund för hennes planering av undervisningen. Hon tycker att 
det är bra att veta var man har eleverna, för då vet man vad man har att möta. 
 
Alla de intervjuade påpekar att planeringsarbetet underlättas mycket om man känner 
barnen väl. Då kan man skräddarsy undervisningen. Om man inte känner de man ska 
undervisa och om man inte ska ha ett kontinuerligt arbete med dem, t ex under en 
projektvecka, eller under workshops, så menar I3 att det då bara är att hålla sig till sin 
plan, som är minutiöst planerad, och fokusera på målet. 
 
När man träffar en klass, som man ska ha under ett helt läsår, för första gången; hur gör 
man då för att bereda plats för sitt ämne? I2 säger att musiken är helt underordnad den 
process som är att lära känna eleverna. Hon säger att hon använder sig av musiken för 
att lära känna eleverna, men det musikaliska arbetet kommer senare. Det viktigaste är 
att få den nya klassen att känna sig trygga och tycka att musiken är kul. Så här säger hon 
om det: 
 

Den mesta tiden går åt till att tala om för dem på tusen sätt att jag inte är farlig, att jag tycker om 
dem, att de inte ska vara rädda för mig och att jag inte är rädd för dem heller. 

 
Till exempel så brukar I2 ta väldigt lång tid första gången till att ta alla elever i hand 
och se dem i ögonen; de ska också se henne i ögonen. Hon menar att detta har med 
musik att göra, även om man kanske inte tror det, för hon menar att detta är 
kommunikation och musik är kommunikation. Nästa lektion brukar hon bli mer taktil 
och nudda barnen för att lära känna dem och för att kommunicera med dem. När sen 
arbetet börjar flyta på så säger hon att man fortfarande måste återknyta till närheten, 
men påstår att det, i en ”levande lektion”, sker automatiskt. 
I rörelsen, menar I2, så lär man känna barnet. Under I2’s lektioner får varje elev göra 
övningar som de visar i rörelse, så varje elev får vara delaktig och visa vem de är. Man 
måste lära känna barnet för att kunna möta barnet på dess nivå, i dess utveckling, det är 
själva förutsättningen för inlärning, säger I2. 
 

4.2.4 God självkännedom 
Att vara sig själv är nåt som alla de intervjuade tycker är viktigt när man undervisar. I2 
säger att det inte är någon skillnad på henne som pedagog eller som person. ”Pedagogen 
och människan är samma person.” I3 säger att det är viktigt för henne att hennes elever 
ska kunna möta henne var som helst och ändå möta samma människa. 
 
I1, som ännu inte har så stor erfarenhet av att vara lärare, säger att hon längtar efter det, 
för när äldre kollegor undervisar så kan hon se på eleverna att de blir trygga av att 
läraren har erfarenhet; det ger respekt, en ömsesidig respekt, som är lätt att avundas. 
Men hon säger att alla måste gå den vägen för att hitta sin roll och sina metoder. I3 kan 
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intyga att det har varit en lång väg att gå för att faktiskt kunna stå för sitt sätt att 
undervisa. Man måste bland annat bli medveten om vad som kan göra sin undervisning 
sämre och erkänna sina brister, säger I2 när vi pratar om hur hon aktivt jobbar för att 
förbättra sin undervisning. I2 speglar en god självkännedom hos sig och en trygghet 
som pedagog när hon säger: ”Jag är ju pedagog. Jag gör någonting som jag tror når fram 
till den målgruppen.” Vidare resonerar hon kring vad det är som gör att man är en bra 
pedagog, där kärnan när det gäller självkännedom är att vi, som lärare, måste ha ”total 
kontakt med oss själva för att kunna få total kontakt med andra”: 
 

Varför når vissa fram med sitt budskap väldigt mycket bättre än andra? Varför är det lättare för 
den ena människan än för den andra i lärarrollen? Det är en mycket intressant fråga tycker jag. 
Den bästa försäljaren i affären är pedagog, den bästa politikern är pedagog. Det pedagogiska 
sinnelaget, den pedagogiska förmågan att nå ut med sitt budskap är till mångt och mycket en 
personlig sak. /…/ Pedagogrollen har att göra med förmågan att nå fram till, det handlar om 
kommunikation och timing. /…/ Vad är det som gömmer sig i den förmågan; att i rätt ögonblick 
säga rätt saker, på rätt sätt, med rätt mimik, att få fram sin kunskap just vid rätt ögonblick? Det är 
otroligt egentligen. Och det är ditåt vi alla vill sträva. Vi vill kunna sträva så att vi får total kontakt 
med oss själva för att kunna få total kontakt med andra. Men jag har nog inte tänkt att jag har nåt 
personligt knep. Fast jag vet att om jag gör si eller så, så händer det någonting i rummet. Det 
handlar om att vara nära till sin egen person, att veta vem man är.  

 

Hur man bemöter eleverna 
I bemötandet med eleverna säger I2 att det inte är någon idé att bli arg, för ”då 
skrämmer man barnet och ett skrämt barn slutar att ta in och kommer aldrig att bry sig 
om musiken som jag förmedlar, för då har jag lagt någonting emellan.”  
 
I2 beskriver sitt sätt att arbeta som dynamiskt, mimiskt och lyssnande; hon använder 
mycket icke-verbal kommunikation och kroppsspråk. Hon säger att hon använder hela 
sin personlighet och måste vara så dynamiskt som möjligt. Men hon vet att om hon ska 
fånga en barngrupp så måste hon veta exakt vad hon håller på med, hon måste kunna 
sina sånger och sitt material. 

 
Om jag ska sjunga en sång så kan jag sången när jag sjunger den. Det vet jag att om jag vill fånga 
en barngrupp då ska jag veta vad jag ska hålla på med. Så min kunskap måste vara väldigt tydlig. 
Sången jag ska sjunga måste sitta i mig så att jag kan vara det jag sjunger. Man ska vara musiken. 

 
I3 säger att hon använder humor i undervisningen för att främja ett tillåtande klimat i 
klassrummet: 

 
Humorn hjälper mig väldigt mycket. Jag kan skratta åt mig själv, jag kan erkänna att jag gör helt 
tokiga saker. Och det gör också att situationen inte är så farlig tror jag, eftersom jag skrattar åt mig 
själv, åt det som jag gör dumt. Och mina elever får gärna skratta åt mig och det som var dumt och 
tokigt också. 

 
I2 tycker att den vuxne har ansvaret för att lektionen ska bli av och att man alltid ska 
lasta den vuxna om lektionen inte fungerat som den ska, aldrig eleverna. Man måste 
alltid ta sitt ansvar som vuxen menar I2 och ”det gäller att aldrig ge upp” om de klasser 
som är stökiga.  
 

Det är ju mitt ansvar som vuxen att se till att barnen har det bra. Jag måste ta mitt ansvar. Och ta 
ansvaret på det sättet att jag orkar tycka om dem fast de inte är värda att tycka om just då. Att 
eleverna ska må bra i rummet, det är det första ansvaret. För inget barn mår bra av att vara i ett 
stökigt rum. Den som klättrar mest på bordet och slänger stolar, han mår sämst. Inget barn mår bra 
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i det rummet. Då måste jag göra allt för att de ska må bra, men det är svårt för jag är inte psykolog, 
jag är inte musikterapeut, jag är där som människa och musiklärare, eller rytmiklärare. Och om jag 
inte kan få dom att överhuvudtaget stanna upp och tänka efter en sekund så kan jag ju aldrig nå 
fram med musiken. 

 
”Som musiklärare är man en del av elevernas kultur”, säger I3. Hon menar att om man 
kan förhålla sig till all musik som eleverna är intresserade av så kan man möta dem på 
deras egen nivå och det blir ett individuellt möte. I3 säger att hon använder sin 
empatiska förmåga och utgår från sina egna erfarenheter för att förstå eleverna: 

 
Jag vet hur det känns när man kommer för nära och jag vet hur det känns när man är för 
distanserad. För på nåt sätt så är det ju mina egna erfarenheter, mina egna känslor av olika saker, 
som gör att jag vet hur andra kan känna sig i olika situationer. Det är väl det empati handlar om? 
Det är någon form av grund för empati. Man lägger ingen värdering i det, vad som är värst eller så, 
utan, i det som jag är så kan jag också försöka förstå vad du är. Men vad mina erfarenheter baserar 
sig på är ovidkommande. Men om jag på något sätt kan trigga någonting i mig själv som ökar 
förståelsen, så är det ju bra.  

 
I3 tycker att det är bra att ha goda lärarförebilder, för att minnas vad det var i deras 
undervisning som tilltalat henne som elev eller student. I den pedagogiska forskningen 
hittar hon också goda förebilder som inspirerar henne i hennes arbete. Viktor Frankl är 
en till exempel. Han satt i koncentrationsläger under andra världskriget och i sin 
litteratur skriver han om hur man hittar hopp i det mest hopplösa och vad det är som får 
en att jobba vidare. Stora tänkare utmanar I3 till att utforska sin egen roll som lärare och 
hon frågar sig frågor som: ”Var står jag? Vad tycker jag är viktigt? Vad får mig att 
jobba vidare och tro på det jag gör?” Hon säger att ”man måste tro på det man gör”. 
 

4.2.5 Rytmikmetoden 
Med rytmikmetoden kan man använda flera olika inlärningssätt och vägar till kunskap 
menar alla de intervjuade. I2 säger att när någon elev kör fast i en övning så byter hon 
sätt att jobba för att inte förstora problemet. Om hon jobbar med eleverna med en rytm 
så kan man t ex jobba i grupper och placera den som tycker att det är svårt i en grupp 
där han/hon känner sig trygg. Man kan också gå rytmen, klappa rytmen eller spela den 
på någons rygg, säger hon. Hon säger också att ”man lär känna individen ganska snabbt 
med hjälp utav metodens olika ingredienser”. I3 tycker att inte bara rytmiken, utan även 
musikämnet har så många möjligheter att det alltid finns nåt för varje personlighet. 
Alla de intervjuade håller med om att rytmikmetoden är en bra metod att använda för att 
se om alla elever lär sig det man vill att de ska lära sig. När eleverna visar uppgifter i 
rörelse så ser läraren om eleverna gör rätt eller fel. Om man till exempel ska öva på 
fjärdedelar så kan eleverna gå dem i rummet. Då kan läraren se visuellt vilka elever som 
har förstått eller inte. I3 håller med om att man märker om eleverna hänger med eller 
inte i övningarna eftersom man ser det och I2 säger att det är en ”lysande möjlighet” att 
se alla barn med rytmikmetoden då man ”ser barnen i rörelse och man hör dem”. 
 
Med läroplanen och kursplanen som grund säger I2 att hon översätter dem till rytmik 
och I3 säger att hon har rytmikmetoden som grund i allt hon undervisar, om det så är 
matte. Hon menar att:  

 
Rörelsen är individuell och det är där som jag måste börja. Man måste börja med hur varje individ 
rör sig. Om det då är med steg, eller om det är en kille som sitter i rullstol och kan jobba med 
armarna, så är det ju det mest basala och det är ju där som vi på något sätt börjar uttrycka oss. 
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Emile Jaques-Dalcrozes syn på inlärning 
I2 säger att rytmikmetoden är ”en sån genialisk grundsyn på inlärning”. Hon säger att 
den är tidlös och att hon försöker förvalta den väl. ”Jag försöker hela tiden leva upp till 
så geniala idéer.” Hon påpekar att det är ”en trygghet att ha en metod att arbeta utifrån” 
och I3 säger att hon gillar att ”jobba med en inlärningsprocess, att få jobba med rörelse, 
att hela jag är med”. 
 
I3 säger att Emile Jaques-Dalcroze sätt att gå till botten med saker och ting, att 
utvärdera sitt arbete och att arbeta bakåt för att hitta kärnan till problemet är ett 
arbetssätt som inspirerar henne. Om nåt inte funkar i hennes undervisning, om 
kunskapen inte når fram så utvärderar hon sitt material för att hitta på nya sätt att arbeta 
så att kunskapen till slut kommer fram till eleven. När man jobbar efter rytmikmetoden 
så är man också hela tiden i en läroprocess själv, säger hon och man måste vara 
intresserad av att hitta en lösning. Med rytmikmetoden använder man ett forskande 
arbetssätt, där det inte finns ett färdigt koncept, en enda plan för undervisning, vilket 
betyder att det måste finnas en ny plan för varje klass och för varje elev. Det sista som 
I2 säger i min intervju med henne om rytmikmetoden är: ”Det är en sån förmån att göra 
såna saker som aldrig någonsin tar slut.”   
 

4.2.6 Kommunikation 
”För att få plats för ämnet och allt var det innebär så måste man se varandra, då måste 
man bry sig först”, säger I2. För att göra en bra undervisning så måste man ”bereda 
plats” för ämnet. Man måste ha klart för sig vilka förutsättningar man har, man måste 
veta vad eleverna klarar av och inte, vilka de är, vad de vill, för att kunna göra en 
anpassad lektion som möjligt. ”Varför jag utgår ifrån människan är för att man inte kan 
nå några musikaliska resultat alls om man inte har lagt grunden för kommunikationen. 
Sen är det ju det musikaliska materialet som gäller”, säger I2. I3 säger vidare att man 
aldrig kan tillämpa ett färdigt koncept när det gäller kommunikation, eftersom alla 
elever är olika. Hennes önskan är att se alla och hon försöker alltid att möta eleverna 
empatiskt och respektfull. För att ta reda på om eleverna känner sig sedda går I3 på 
magkänsla, det sätt som man möter varandra och via samtalet med elever. Hon säger att 
”man får känna sig för”.  
 
Ett knep som främjar kommunikationen som I2 använder sig är att undra högt. I stället 
för att beordra eleverna att t ex hoppa över någonting, så undrar hon om de kan hoppa 
över. Hon menar att det är en mer ödmjuk inställning som gör att eleverna själva tar 
ansvar för att lösa uppgiften och de får en känsla av att de kan. För att få igång 
elevernas egna tankar och för att få dem att börja reflektera så att de fördjupar sina 
kunskaper, brukar I2 först berätta om sin egen erfarenhet av den nyss genomförda 
övningen. På det sättet menar hon att det öppnar upp för eleverna att själva reflektera. 
  
I3 säger sig vara emot att spegla elevernas lärande i sig själv. Hon säger att hon tycker 
att det är ”rent kränkande” med lärarens värdering av elevens arbete. Hon tycker det är 
bättre att fråga eleven om han/hon tycker att han/hon gjorde ett bra jobb under 
lektionen. Hon, liksom I2, kan även beskriva sin egen upplevelse av övningen, för att 
sedan fråga eleverna vad det tyckte, så att eleverna lär sig att reflektera själva och att de 
inte gör det för lärarens skull. Det är viktigt att eleverna kommer med egna idéer och ser 
att han/hon utvecklas. Undervisning handlar om att nå dit där eleverna jobbar för sin 
egen skull, säger I3. 
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Konfliktlösning 
Ibland hamnar man i en situation där det känns som om inga knep funkar för att hjälpa 
en elev vidare i utvecklingen. I2 tycker att man alltid ska utgå ifrån barnet, eftersom det 
är så mycket som påverkar det. Och man måste alltid ta relationen och kommunika-
tionen på allvar och respektera eleven eller eleverna. Det kommer alltid före ämnet, 
menar hon. I de klasser som är extra stökiga brukar I1 placera de mest stökiga eleverna 
på varsin sida om sig när hela klassen sitter på bestämda platser på stolar i en ring. Då 
kan hon lägga en hand på dem om de måste lugna ner sig. Det vanligaste sättet för att 
kommunicera och för att bekräfta eleverna är att se dem i ögonen, säger I1. 
 
I3 säger att man måste ta hänsyn till hinder i undervisningen och hitta ett förhållnings-
sätt till det, för att kunna komma förbi det, men när elever inte är snälla mot varandra, 
så brukar I2 bryta hela lektionen. Då, säger hon, måste hon ta sitt ansvar som vuxen och 
lösa problemet på en gång, ”annars går världen under”. Hon pratar om det som hänt 
med eleverna tills hon har förstått att de har förstått. Om man bara höjer rösten och 
skriker åt eleverna när de gör fel, så tar man inte sitt ansvar som vuxen, menar hon. 
”Man får försöka ha en egen känsla för vad man kan göra och vad man bör göra. Med 
lite svalkande likgiltighet kanske, att inte ta allting så otroligt allvarligt.”  
 

Olika nivåer av kommunikation 
I sitt bemötande med eleverna säger I3 att det finns olika nivåer av kommunikation. 
Dels kan det vara viktigt att bara finnas till som vuxen. En annan del av 
kommunikationen är konfliktlösning, menar hon. Och då berättar I3 att hon brukar 
jobba efter olika metoder, t ex Marshall Rosenbergs Nonviolent Communication (NVC) 
eller Giraff-språk, som det heter i Sverige. När det gäller kommunikationen i 
klassrummet så brukar I3 bekräfta eleverna med ögonkast eller anpassa undervisningen 
efter deras förutsättningar för dagen. I3 menar att hon använder sig mycket av rörelse 
som ett sätt att kommunicera. Hon säger att för att få direkt kommunikativ respons så 
kör hon bara på med materialet och under tiden får eleverna härma hennes rörelser och 
de får härma varandra. I2 tror att om man lär sig genom sinnena så ger det en fördjupad 
upplevelse av musiken. Hon menar att även smak och lukt spelar roll. 
I2 brukar ge konstruktiv kritik för att utveckla eleverna när de är inspirerade och går 
framåt och även för att hjälpa dem på traven när de har problem. Hon säger att hon 
brukar föra över kritiken till en fråga där man undrar hur eleven tror att hon/han kan 
förändra sitt sätt att spela eller sjunga för att resultatet ska bli bättre. Det tror hon 
utvecklar eleven på ett positivt sätt. 
 
När I3 träffar elever med särskilda behov, som t ex inte vill att man ser dem i ögonen 
eller tar på dem, som man ska vara nära, men inte för nära, är det extra viktigt att måna 
om elevernas integritet. Då får man utgå från sin vilja att se och möta eleverna där de är 
och samtidigt fråga dem hur just de vill bli bemötta.  
  
Att man måste hålla nere frekvensen av sin verbala kommunikation när man undervisar 
yngre barn är något som både I2 och I3 är överens om. I3 säger så här: 

 
Och sen så försöker jag att inte prata för mycket, för i alla lägen så pratar man sönder allting. Ett 
barn med olika bokstavskombinationer kan ofta hålla koncentrationen i sju ord, det som är mer än 
det finns inte kvar. Det försöker jag tänka på ibland när jag går igång och börjar mässa, då har de 
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sju orden passerat för länge sen. Så är det någonting viktigt jag har att säga, så har jag fem ord på 
mig. Sen är det för sent. En vuxen kan hålla koncentrationen i tjugo minuter, sen behöver man 
göra någonting annat. Ett barn har ca 10 minuter på sig och ett barn med motoriska svårigheter, 
vilket det alltid finns några barn i varje klass, då pratar vi om en tre-fyra-fem minuter sen är 
koncentrationen borta. Det är den tiden man har på sig. Så jag försöker verkligen prata så lite som 
möjligt och köra så mycket som möjligt; att jag kör igång och börjar lektionen ofta, speciellt med 
yngre barn, med musik-Följa John som jag inte ens en gång instruerar muntligt. 

 
 
 
 

5. DISKUSSION 
 

5.1 Reflektion över metodval 
Valet av att använda intervjuer som metod för undersökningen var bra, för jag fick 
väldigt mycket intressant material att jobba med och i det intressanta materialet hittade 
jag intressanta teman som svarade på mina frågeställningar.  
 
Valet med att intervjua tre utbildade rytmiklärare var enkelt; som blivande rytmiklärare 
ville jag prata med personer som har erfarenheter som jag dels kan relatera till, dels 
inspireras av. Jag ville veta hur de tycker att rytmikmetoden står sig som arbetsredskap 
och det kunde de alla ge bra svar på, som man kan se av resultatet. I rytmikmetoden 
finns många idéer om hur man kan använda olika ingångar till kunskap. Att lärarna har 
jobbat olika länge är en viktig poäng för att kunna få olika perspektiv på åsikterna. Den 
som ganska nyligen har tagit sin rytmiklärarexamen ger mig en bild av en verklighet 
som kanske inte ligger så långt ifrån min, och de som har jobbat lite längre bjuder på en 
verklighet att sträva mot. 
 
En poäng med att intervjua tre personer som jag mer eller mindre känner är att vi kunde 
vara personliga med varandra. För mig är det mycket mer intressant att höra personliga 
åsikter än att få färdiga svar. Det är spännande att få lyssna på en annan människas 
dynamiska sätt att berätta om det hon brinner för. Innerlighet berör och förändrar. 
Personlighet och annorlunda sätt att tänka, tankar som man inte visste fanns, inspirerar. 
Jag tror att jag har fått väldigt uttömmande svar tack vare att jag är bekant med de 
intervjuade, men också för att intervjuerna fick ta lång tid. Att de intervjuade framträder 
anonymt tror jag är bra för att läsaren ska tolka deras utlåtanden neutralt, utan eventuell 
förförståelse om de intervjuade. 
 
Det som var svårt med att intervjua var, som jag tidigare nämnt, att inte ”lägga orden i 
munnen” på de intervjuade. Det gjorde jag omedvetet ibland för att hjälpa dem på 
traven, men det ledde bara till bekräftelse av mina utlåtanden. Ibland var dock mitt sätt 
att lägga orden i munnen ett sätt för att spegla det som just sagts, vilket ju är positivt i 
intervjusammanhang. En annan svårighet var att i en aktiv och engagerad intervju, där 
den intervjuade inspirerat hoppar mellan ämnena för att dra paralleller, hålla tråden. 
Dessutom kändes vissa frågor överflödiga ibland. Innan jag inledde mitt intervjuarbete 
hade jag kanske behövt se över mina intervjufrågor några gånger till. De var inte så 
tokiga, men de var ganska många och ganska stora – ambitiösa, kanske man kan säga. 
Det hade varit väldig intressant att intervjua elever hur de hade velat bli undervisade 
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och bemötta samt även att observera de intervjuades lektioner, men då hade det här 
arbetet blivit så kopiöst mycket större.  
 
När jag hade genomfört mina tre intervjuer så väntade arbetet med att transkribera dem 
ord för ord. Eftersom varje intervju hade tagit ca 1,5 timme så var det ett mycket 
tidskrävande arbete som tog åtta dagar! Det kan tänkas att jag har jobbat lite för 
ambitiöst med nedtecknandet av intervjuerna och lagt oproportionerligt mycket tid till 
det, men dels kände jag att jag inte ville missa nåt intressant och dels ville jag göra de 
intervjuade rättvisa genom att återge intervjuerna med deras exakta ordval. Tack vare att 
jag hade varit så noggrann med transkriberingen av intervjuerna, så fick jag en ganska 
god uppfattning om vad de intervjuade hade för åsikter om mina frågeställningar och 
det var skönt att ha när jag började jobba med sammanställandet av resultatet.  
 
Förutsättningarna för de tre intervjuerna har varit desamma: vi har kunnat utföra 
intervjuerna i lugn och ro och med gott om tid. Jag har inte varit konsekvent i hur och i 
vilken ordning som jag har ställt frågorna i intervjuerna. Frågorna som jag har ställt har 
dock i mångt och mycket täckt alla viktiga aspekter av mina forskningsfrågor. Bara 
några enstaka gånger har frågorna missförståtts, men det har jag löst genom att fråga på 
ett nytt sätt och när de intervjuade någon gång inte har förstått en fråga så har de bett 
om förtydligande. Svaren hade förmodligen varit ännu mer givande om jag hade kunnat 
få ta del av det material som blev förstört i den första intervjun (på grund av trassel med 
bandspelaren), men som det nu blev så har det material som jag har samlat in ändå 
räckt. 
 

5.2 Reflektion över resultatet av min undersökning 
En första reflektion över resultatet är att intervjusvaren har gett mig så mycket. Under 
själva intervjuerna, när vi suttit där och pratat om ditt och datt så har jag kanske inte vid 
just de tillfällena riktigt vetat vad jag har fått med mig hem i bandspelaren. Men efter 
mitt åttadagarsjobb med att transkribera intervjuerna så har jag fått fram otaligt många 
kloka idéer. I mitt arbete med att sortera intervjusvaren i teman har jag funnit många 
intressanta åsikter som stöder antaganden i mitt bakgrundsavsnitt, men jag har även 
funnit uppfattningar som har fått mig att omvärdera mitt sätt att tänka. Det har varit 
väldigt utvecklande. Jag kanske inte har fått svar på hur alla rytmiklärare tänker, men 
från dem som jag har intervjuat så har jag fått svar på mina frågeställningar och jag 
tycker att mitt syfte med arbetet har blivit uppfyllt. Jag har fått en bild av hur man kan 
förbereda sin undervisning utifrån att alla elever lär sig på olika sätt och hur man kan 
göra för att se alla elever i sin musikundervisning. Det har verkligen varit en ynnest att 
få intervjua människor som har så många tankar om sitt arbete! 
 
Jag är fullständigt medveten om att det faktum att jag har skrivit ner allting som går att 
läsa i detta arbete gör att mitt sätt att se på saker och ting kan ha färgat av sig på arbetet. 
Mina egna utgångspunkter har dels varit att jag själv har reflekterat hur jag, i min egen 
uppväxt, hade kunnat bli undervisad på ett annat sätt för att jag skulle ha fått ta del av 
kunskap på mitt sätt. Dels har jag en väldigt stark anknytning i Howard Gardners teori 
om de multipla intelligenserna som jag sätter stor tilltro till. Det har förmodligen färgat 
mitt sätt att undersöka mitt material på det sättet att jag t ex har ställt ledande frågor i 
intervjuarbetet. 
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Mitt resultat går inte att generalisera, eftersom jag bara har intervjuat tre personer. Det 
har varit kvalitativa intervjuer, där de intervjuade har fått vara väldigt personliga i sina 
intervjuer. Och eftersom det förmodligen finns olika ”skolor” inom rytmiken kan de 
intervjuade heller inte representera alla rytmiklärare, då de alla tre är utbildade i 
Stockholm.  
 
Jag tycker att resultatet ger en sann bild av det som har undersökts. Eftersom syftet med 
undersökningen är att få en bild av hur lärare resonerar kring och hur de förbereder 
undervisningen utifrån att alla elever lär sig på olika sätt, så kan jag inte påstå annat än 
att jag har fått det. Däremot vet jag inte hur dessa personer verkligen jobbar i 
klassrummet med dessa frågor, bara hur de själva berättar om det. Jag tror också att jag, 
genom att jag har varit så noggrann med transkriberingen av intervjuerna, är så sann 
som man kan vara mot det inspelade materialet. Och med tanke på att intervjuerna fick 
ta så lång tid och att jag var noga med att se till så att de intervjuade förstod mina frågor 
och att jag med jämna mellanrum speglade deras svar, så tror jag också att jag har tolkat 
de intervjuades uppfattningar väl.  
 
Som blivande rytmiklärare har bara att intervjua varit oerhört intressant och 
inspirerande och det har gett mig en massa tips och råd inför framtiden. Att genomföra 
undersökningen har också varit givande för att synliggöra för mig vad som är viktigt i 
undervisningen. Det som framträder i materialet är att psykologi är viktigare än 
pedagogik och metoder. Några konkreta tips som jag kommer att ta med mig är: att vara 
sig själv, att hitta mitt sätt att undervisa och att vara sann mot mig själv, för att kunna 
vara trovärdig inför eleverna, jag har också lärt mig att det är viktigt att planera sin 
undervisning noggrant, både för att få med moment i undervisningen där lärare och 
elever lär känna varandra och som underlättar kommunikationen, t ex med 
rytmikmetoden, men också för att underlätta för att man inom planeringens ramar ska 
kunna vara mentalt närvarande och flexibel i sin undervisning.  
 
Inom ramen för både Lpo 94 och kursplanen för musikämnet borde mina resultat kunna 
rymmas. Vad som skulle kunna hindra det är att det oftast är väldigt många elever i 
klassrummet samtidigt. Hur ska man då t ex kunna lära känna sina elever? Och hur ska 
man kunna ta hänsyn till deras olika sätt att lära sig då? Men om förutsättningarna är 
sådana, så skulle man via mina resultat kunna överbrygga det hindret. 
 
Det var roligt att höra att alla de intervjuade värdesatte rytmikmetoden så högt i sin 
undervisning och att de använde den som ett sätt att jobba med individens personliga 
väg till kunskap. Och det var också intressant att höra att en av de intervjuade utgick 
från Gardners teorier när hon skrev sin skolas kursplan för musikämnet.   
 
Jag har alltså fått en bild av hur de intervjuade tänker, men om de verkligen gör som de 
säger i verkligheten har jag egentligen ingen vetskap om. Om jag hade forskat vidare på 
mitt arbete så hade jag naturligtvis observerat en eller flera av de intervjuades lektioner. 
Det hade också varit oerhört intressant att intervjua deras elever för att ta reda på hur de 
skulle vilja bli undervisade. Då skulle jag även kunna tematisera deras åsikter om detta 
och sedan se om de går att jämföra med lärarnas uppfattningar. 
 
På vilket sätt skulle andra kunna använda sig av mina resultat? Jag tänker att 
musiklärare skulle kunna använda resultatet som en checklista ifall man inte tycker att 
sin undervisning når fram till alla elever. Då skulle man kanske först se över sitt eget 
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sätt att vara: Hur är jag som lärare? Hur god självkännedom har jag egentligen? Hur 
kommunicerar jag med mina elever? Är jag en närvarande och flexibel lärare? Sen 
skulle man kunna se över sina lektionsplaneringar: Finns det plats för att lära känna 
eleverna? Skulle rytmikmetoden vara en metod för min undervisning? 
 
En vidare utveckling av det här arbetet skulle kunna vara att jämföra Howard Gardners 
multipla intelligenser med mina egna teman, eftersom de har mycket gemensamt när det 
gäller olika ingångar till lärande. Det vore också intressant att göra en fallstudie på 
rytmikmetoden och få fördjupa kunskapen om på vilket sätt rytmiken som metod kan ge 
elever olika ingångar till kunskapen om musikämnet. En av mina intervjufrågor (nr 6) 
skulle här kunna stå som frågeställning: ”Hur ser du på rytmikmetoden som ett medel 
för att se alla elever och se till deras olikheter i en undervisningssituation?” Men nu får 
jag utforska det själv, när jag ska ut och provflyga mina pedagogiska vingar efter 
avslutad utbildning till musiklärare med rytmik som specialisering. 
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BILAGA 

Intervjufrågor 
1. Hur bereder du plats för det du vill undervisa? 

– Finns det plats i din undervisning för att ta hänsyn till elevernas olikheter och för 
dig att kunna se varje individ som person? Hur tänker du i förväg för att bereda 
den platsen?  

– Ser du oftast vissa elever mer än andra, glömmer du att se vissa? Varför? Ge 
exempel. 

– Ser det olika ut för olika grupper? 
 
2. Hur går det till när du planerar lektionerna? Hur tänker du? 

– Vad tar du hänsyn till? (Ämnesinnehåll, läroplan, kursplan, gruppen, individerna 
och deras olikheter, musiken etc?)  

– Ändrar du upplägg efter förutsättningarna och/eller eleverna? 
– Hur har du tänkt när planeringen funkar som du vill? Funkar det oftast som du 

vill?  
– Vad kan det finnas för hinder som gör att planeringen inte fungerar? 

 
3. Hur bemöter du eleverna under lektionen?  

– Hur visar du att lyssnar på/ser dem? Använder du kroppen/talet/skriften 
/ansiktsuttrycket?  

– Ger du beröm/kritik/uppmuntran? Hur ser du på beröm respektive kritik?  
– Hur gör du för att hjälpa eleverna vidare? Finns det tid till det?  
– Hur vet du att eleverna tar emot det du vill lära ut? Hur tar du reda på det? 
– Hur skulle du beskriva ditt sätt att undervisa? 
– Hur gör du för att fånga elevernas intresse?  
– Har du märkt att det finns vissa sätt att undervisa på som funkar bättre än andra? 

Vad är din styrka? Har du någon specialitet som du brukar ta till? 
 
4. Vilka inlärningsformer tycker du dominerar din undervisning?  

– Tal, röst, sång och spel, kropp och rörelse etc?  
– Hur ser du på olika vägar till kunskap och olika sätt att lära sig i musikämnet? 

 
5. Har du någon filosofi/idé/grundläggande metod kring ditt utlärande? 

– Hur ser du på musiken i förhållande till musikanten?   
– Inspireras du av någon tänkare, bok eller metod? 
– Känner du till Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna? 

 
6. Hur ser du på rytmikmetoden som ett medel för att se alla elever och se till 
deras olikheter i en undervisningssituation? 
 
7. Något annat du vill lägga till beträffande att se till elevers olikheter i 
musikundervisningen?  
 


