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Sammanfattning 
Detta arbete syftar till att påbörja en definition av och fördjupa min egen förståelse för 
något jag här valt att kalla rumslyssnande, och som får beteckna det förstorade lyssnan-
de som rytmikpedagogutbildningen på Kungl. musikhögskolan i Stockholm (KMH) en-
ligt min egen erfarenhet övar sina studenter i. 

Arbetet sker genom intervjuer med två rytmiklärare på KMH, samt genom litteraturstu-
dier. 

Bilden som framkommit visar att det ganska konkret går att peka på vilka olika kompo-
nenter som ingår i rumslyssnande. Informanterna visar sig också vara väl medvetna om 
fenomenet, och ser det som en viktig och självklar del av dagens rytmikmetod, såsom 
den lärs ut på KMH.  

Det kan dock genom studien anas att ämnet inte verkar vara helt gemensamt formulerat 
bland rytmiklärarna på KMH. 

Vidare har informanterna måhända en något olika syn sinsemellan på kopplingen mel-
lan rumslyssnande och rytmikmetodens grundare, Emile Jaques-Dalcroze. 

Arbetet har genom informanternas tankar och genom litteraturstudierna fördjupat min 
egen förståelse för detta lyssnande, och har, så långt det gått inom ramen för denna upp-
sats, uppfyllt sitt syfte.  
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1 Inledning 
När jag en gång i tonåren var på konsert, provade jag att lyssna på olika sätt, för att se 
om musiken kunde upplevas starkare. Jag provade att inte se på orkestern, utan i stället 
fästa blicken högst upp i taket. Då upptäckte jag, att om jag samtidigt lyssnade i hela 
rummet, i rymden upp till taket och mellan väggarna, ja i själva luften, så kändes det 
plötsligt på ett nytt sätt att lyssna. Jag blev delaktig i musiken, med hela min kropp. 

Långt senare började jag studera rytmikmetoden på Kungl. musikhögskolan i Stock-
holm (KMH), och kom åter i kontakt med den känslan. Studierna har satt fingret på, 
fördjupat och medvetandegjort min upplevelse. Det handlar om ett sätt att förhålla sig 
till lyssnande, som inkluderar rummet och kroppen. För mig har detta sätt att lyssna 
öppnat en ny dimension av musik, rörelse, musikalitet. 

Lyssnandet, som studenterna på KMH undervisas i på ett sätt som jag tycker känts 
medvetet och konkret, tolkar jag vara en tydlig del av rytmikmetoden, en av dess kärnor 
och det som gör synsättet rytmik till någonting konstnärligt.  

Samtidigt upplever jag att rytmikmetoden bland oss studenter ibland känts en aning svår 
att förklara. Kanske för att den innehåller så många delar och har en sådan bredd; den 
innebär i själva verket ett sätt att förhålla sig till musik, kropp, rum och lyssnande. Ett 
helhetsgrepp, ett sätt att tänka. Jag tror att metodens syn på musikalisk rörelse och lyss-
nande, är just det som känns svårast att förklara i ord.  

Därför blev jag nyfiken på om det skulle gå att börja definiera detta slags lyssnande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill här passa på att tacka:  

Alfred Granberg  

Ulla Hellqvist  

Gunnel Olsson Karlén 

Monica Åslund-Forsén 
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2 Bakgrund  
För att påbörja en definition av det slags lyssnande vi enligt mig arbetat med inom ryt-
mikutbildningen på KMH, behövde jag hitta ett begrepp, som var något mer specifikt än 
”lyssnande”.  Detta för att få hjälp att avgränsa ämnet till just det slags lyssnande jag är 
ute efter. Av flera alternativ (”Att lyssna med kroppen”, ”Att lyssna i rummet”, ”Att 
öppna sitt lyssnande”) valde jag till sist ordet rumslyssnande, då jag tyckte att det bäst 
fångade in vad jag menar. I begreppet ”rum” ingår då dels det fysiska rum vi befinner 
oss i (mellan golv, tak och väggar om vi är inomhus) och som i själva verket sträcker 
sig oändligt långt (universum), dels våra egna personliga rum: våra kroppar, och våra 
mer abstrakta ”rum”, medvetandet. 

2.1 Rytmikmetoden och Emile Jaques-Dalcroze 

Rytmikmetoden 
Rytmik är en musikpedagogik som bygger på teorin att det finns en naturlig koppling 
mellan musik och rörelse, och att den mänskliga kroppen är ursprunget till all musika-
lisk rytm. Pedagogiken har därför renodlat rörelsen som väg till kunskaper om musik. 
Enligt grundaren Emile Jaques-Dalcroze kan allt i musiken tolkas i rörelse.  

Rytmik är en gruppmetodik där eleven måste anpassa sig till de övriga i gruppen, och 
får därför även social träning. Hon eller han måste också förhålla sig till rummet, tiden 
och formen.  

Improvisation är grundläggande i rytmikundervisningen – både rörelse-, instrumental- 
och vokalimprovisation används, för att till exempel lära ut musikalisk frasering och 
form. I rörelseimprovisationer och dans lär sig eleven att behärska sin egen kropp. Ge-
nom att använda kroppen som uttrycksmedel övar eleven sin fantasi, initiativförmåga 
och inre balans. 

Rytmiken är alltså i första hand en praktisk musikpedagogik, men genom dess arbetssätt 
kan även andra erfarenheter och kunskaper förmedlas.  

Emile Jaques-Dalcroze 
Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) utarbetade grunderna till sin metod då han upptäck-
te att hans elever vid konservatoriet i Genève saknade en inre gehörsupplevelse. Genom 
undervisningsexperiment försökte han utröna vilken effekt på musikalisk uppfattning 
som rörelse kunde ha, och tvärtom, hur musik påverkade rörelse. Han utformade ge-
hörsövningar av olika slag som aktiverade eleverna på ett helt annat sätt än förut. Dal- 
croze menade att hela den mänskliga kroppen måste betraktas som ett musikinstrument. 
Han tyckte sig också ana betydelsen av individens motoriska, känslomässiga och sociala 
utveckling, och samarbetade med psykologer och fysiologer. 
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Enligt Dalcroze har rytmikundervisningen tre huvudmål: 

• Att utveckla rytmkänsla och gehör i hela kroppen. 

• Att skapa känsla för ordning och balans efter att ha uppövat de motoriska anla-
gen. 

• Att utveckla kreativiteten. 

(Omarbetad version av den presentation av metoden och dess upphovsman som funnits 
på utskrift från före detta Svenska Rytmikpedagogförbundet Dalcrozes hemsida). 

2.2 Den musikalisk-rytmiska dansgenren enligt S. Jaresand 
Som ytterligare bakgrund vill jag här presentera den undersökning som Frida Grundel 
(2004) gjort, ”Musikens och dansens inbördes förhållande utifrån Susanne Jaresands 
tregrenade indelning av modern dans”.  

Susanne Jaresand, professor i rytmik och rörelse på KMH och den som varit min huvud-
lärare i rörelse, är verksam som koreograf i en tradition som har sina rötter i Emile Ja-
ques-Dalcrozes metod och tankar (Grundel, 2004). Jaresand har delat in den moderna 
dansen i tre genrer som hon kallar för 

• den episka stilen, där dansen bygger på berättandet av en historia, 

• den bild-stämningsbaserade stilen, där dansen kopplas till expressionismens må-
leri och bygger på en tradition av att uttrycka sig i bilder 

• den musikalisk-rytmiska stilen  (Grundel, 2004). 

Det är denna sista stil som Grundel går närmare in på, och som är Jaresands område. 
Enligt Jaresand stammar den direkt från Dalcrozes rytmikmetod. Grundel skriver (2004, 
sid 11):  

”I denna stil har dansen och musiken en nära koppling till varandra. Man utgår 
från ett stycke musik, eller av enbart rörelse i tystnad, d v s dans som icke 
ljudande musik. […] Jaresand menar att man som dansare och koreograf i 
denna genre ska […] göra sig öppen för musiken och låta den strömma 
igenom en och på det sättet skapa en personlig tolkning av musiken”. 
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2.3 Begrepp såsom de används i uppsatsen 
Agogik. Inom konstmusiken samlingsnamn för de grundelement som gör en musikalisk 
tolkning individuell. Den del av musiken som "inte står i noterna" (Wikipedia, 2007). 

Center. Dansterm. Syftar på kroppens kraftcentrum, strax under naveln (M. Åslund-
Forsén, personlig kommunikation, 17/3 -08). 

Rumslyssnande. Får här beteckna just det specifika lyssnande som ingår i rytmikutbild-
ningen på KMH.  

Rytmik. Dalcrozes metod att lära ut och arbeta med musik genom rörelse, och med rö-
relse genom musik.  

Tajming. Efter engelskans timing, tidsanpassning, samordning (Wikipedia, 2007). 

2.4 Problemprecisering 
Jag tycker att det är intressant att försöka påbörja en verbal definition av något som för 
mig känts svårfångat i ord, men som jag upplevt har en stor plats i rytmikutbildningen 
på KMH.  

Även om ämnet kan tyckas vagt och svårt att avgränsa, torde det tålas att sättas ord på 
eftersom det på ett konkret vis lärs ut på KMH. Men det kan hända att det inte går – att 
det till exempel handlar om subjektiva upplevelser, och att det inte fungerar att ha ett 
eget ord på just detta slags lyssnande. Sådana slutsatser är i så fall också ett resultat av 
undersökningen.  

Då arbetet görs inom rytmiklärarutbildningen, gör det i detta stadium inte anspråk på att 
behandla fenomenet rumslyssnande mera allmängiltigt. I mitt försök att börja definiera 
fenomenet, såg jag min egen och informanternas erfarenheter som en naturlig utgångs-
punkt.  

Det bör också förtydligas att denna undersökning bara rör KMH och rytmikmetoden så-
som den lärs ut där. Det finns en rad andra rytmikutbildningar, och vad de säger sig ha 
för syn på lyssnanden eller på rytmikmetoden behandlar inte denna uppsats.  

 

2.5 Informanter 
• Ulla Hellqvist, professor i rytmik, fram till år 2004 prefekt och utbildningsledare 

för RE/Ry-utbildningen vid KMH. 

• Monica Åslund-Forsén, lärare i kroppsteknik/rörelse på KMH och i rörelseim-
provisation på Danshögskolan i Stockholm. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Med detta arbete vill jag påbörja en definition av och fördjupa min egen förståelse för 
det jag här har valt att kalla rumslyssnande, och som får betyda det speciella slags lyss-
nande som förekommer inom rytmiklärarutbildningen på KMH.  

• Vad är rumslyssnande? Utövarens perspektiv. Åhörarens perspektiv. Vad kan 
man få ut av rumslyssnande?  

Uppsatsen vill, som en del i den definitionen, även se hur rumslyssnande kan kopplas 
till rytmikpedagogiken förr och nu, och i stort hur medvetenheten ser ut på KMH kring 
fenomenet. 

• Var rumslyssnande en del av Dalcrozes ursprungsmetod? Är rumslyssnande en 
del av dagens rytmikmetod, såsom den lärs ut på KMH? Exempel på övningar 
för rumslyssnande. 

 

 

 

4 Metod och genomförande 
För att få en nyanserad bild av hur två rytmiklärare på KMH tänker kring det som här 
kallas rumslyssnande, har jag valt intervjuer som en av undersökningsmetoderna.  

Dessutom har jag sökt i litteraturen, för att hitta kopplingar till det som kommer fram i 
intervjuerna och till mina egna tankar om rumslyssnande. 

4.1 Intervjuerna 
Jag valde informanter utifrån mina egna erfarenheter som rytmikstuderande – de under-
visar båda i rytmik och rörelse på KMH. Informanterna tillfrågades genom mejl, där jag 
kort presenterade mitt ämne. Båda tycktes förstå och godta begreppet rumslyssnande 
som undersökningens kärna. Påpekas bör att informanterna och jag själv redan från bör-
jan hade en naturlig förförståelse av ämnet, vilket understryker arbetets interna karaktär.  

Jag stämde träff med informanterna på kaféer i Stockholm. I förväg hade jag förberett 
åtta frågor (se bilaga), men tillät mig sedan att förhålla mig ganska fritt till dem – både 
jag och informanterna kompletterade med tankar som dök upp under samtalens gång.  

Intervjuerna tog runt 50 minuter vardera, och spelades in på minidisk.  
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Redovisning av intervjuerna 

Jag skrev ner inspelningarna noga men tog bort en del talspråkligheter. Materialet redovi-
sas efter samma indelning som återfinns i Syfte och frågeställningar, med tillägg av under-
rubriker. I slutet av avsnittet Vad är rumslyssnande? sammanfattar jag vad som kommit 
fram ur intervjuerna, genom att redovisa de nyckelord som jag valt ut och markerat med 
fetstil i texten. Jag låter informanternas exempel på övningar för rumslyssnande vara med 
i resultatet, då jag tycker att dessa ytterligare konkretiserar ämnet.  

All information som inte har litteraturhänvisningar kommer ifrån intervjuerna. Båda in-
formanterna har läst och godkänt all text som bygger på intervjuerna. Jag citerar infor-
manterna direkt där jag funnit deras ordval särskilt träffande. 

4.2 Litteraturen 
Litteraturen har jag valt ut på flera sätt. En del utgjorde sådant som jag redan kände till 
(Dalcroze, Rytm, musik och utbildning, Grundel, Att dansa musik, Hellqvist, Emile Ja-
ques-Dalcroze), en annan del sådant jag fått tips om (Hellqvist, Rytmkänslan enligt 
Emile Jaques-Dalcroze, Steinman, The knowing body) och ytterligare en del sådant jag 
hittat genom att söka på internet (May, Modet att skapa, Wolrath-Söderberg, Finns det 
genvägar till klokhet?) eller på biblioteket (Stockfelt, Ljud och tystnader i dimensioner). 

 

Redovisning av det jag funnit i litteraturen 

Jag redovisar mina litteraturfynd i direkt anslutning till den information och de tankar i 
intervjuerna de kunde kopplas till.  

4.3 Metodkritik 
För att få en så bred bild som möjligt för mitt syfte skulle jag ha behövt föra samtal med 
samtliga rytmiklärare på KMH. På samma sätt skulle jag också ha behövt läsa all littera-
tur som finns i ämnet.  

Jag är också medveten om att ämnesvalet kan tyckas vagt. Dels är det ord som under-
sökningen utgår ifrån uppfunnet av mig, och dels är ämnet lyssnande i sig måhända 
svårt att avgränsa. 

 

Intervjuerna – svårigheter jag stött på 

Tanken var från början att intervjua åtminstone tre av KMH:s rytmiklärare, men flera av 
dem, till exempel Susanne Jaresand, fanns tyvärr inte tillgängliga just under den period 
uppsatsen skrevs. 
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Litteraturen – svårigheter jag stött på 

Det var en aning svårt att veta var och hur jag skulle hitta relevant litteratur. Uppsatsens 
ämne kan lätt bli filosofiskt till sin karaktär, och det visade sig vara fullt möjligt att dra 
paralleller till ämnen inom konst, filosofi och psykologi. Ämnet kan generaliseras till att 
handla om ett sätt att se på livet i stort, och jag fick under arbetets gång arbeta med att 
begränsa mig till det faktiska syftet. 

 

 

 

5 Rumslyssnande 

5.1 Början till definition 

5.1.1 Utövarens perspektiv 
 

En första förklaring 

Monica Åslund-Forsén tycker att den bästa förklaringen är att man lyssnar, men att det 
handlar om ett större lyssnande som innefattar hela kroppen. ”Det är inte bara med öro-
nen man lyssnar. Utan det handlar också om […]. Närvaro. […] … det är ett lyssnande 
med hela kroppen som handlar om att vara väldigt uppmärksam på vad som händer”. 
Hon brukar ibland kalla det för kroppsgehör, ”ett gehör som handlar om någonting stör-
re än att lyssna efter intervall […] ett lyssnande som innefattar rummet”. 

Retorikern Maria Wolrath-Söderberg (2003, sid 110) skriver om att lyssna: ”Själva or-
det lyhördhet innehåller ju en koppling till hörselsinnet, men lyhördhet handlar inte bara 
om att lyssna. Man kan vara lyhörd med både syn och kropp”. 

Jag vill också här citera psykologen och filosofen Rollo May (1998, sid 74): ”Konstnä-
rens ’väntan’ kräver intensiv uppmärksamhet, som när simhopparen står och balanserar 
ytterst på trampolinen och håller musklerna i rätt balans för det rätta ögonblicket. Den är 
ett aktivt lyssnande, inriktat på svaret…”. 

Ulla Hellqvist vill definiera rumslyssnande som något som starkt har med ”tid och 
rum” att göra. ”… man mäter tiden, man känner av tiden i rummet […] musikens tid”. 
Susanne Jaresand menar att på samma sätt som olika toner ger olika klanger i förhållan-
de till varandra, ger också kroppars olika placering i rummet olika klanger i förhållande 
till varandra (S. Jaresand, personlig kommunikation, 25/4 -04, återgiven i Grundel, 
2004, sid 5). 

Rumslyssnande innebär, menar Hellqvist, att man utvecklar en känsla för rummets re-
sonans och akustik, och att man blir medveten om rummets helhet och var vi lyssnar. 
”… om vi lyssnar där borta nu till exempel, så känner vi närheten, även om det är ett av-



 

 8 

stånd till dem som är där. […] Den spatiala medvetenheten”. Hon tycker att rumslyss-
nande handlar om ”visuell, auditiv och taktil känslighet för rummets resonans, akustik 
och klang… […] … den här känslan att huden liksom kommer längre och längre ut…”. 

Det handlar om sinnen 
Hellqvist menar att rumslyssnande för utövaren handlar om hörseln, synen och det 
taktila, snarare än om att gå in i en känsla eller någonting annat. Hon beskriver det som 
att örat och det taktila förstoras på något sätt. Blicken är också med och mäter tiden, ”… 
för det är ju en helhet, […] alla sinnen samverkar.[…] Det blir ju också en känsla, men 
det överordnade är sinnena. Det är det som tränas upp, känsligheten i sinnena”. 

Grundel (2004, sid 20) konstaterar att man kanske kan ”tala om ett hörande som omfat-
tar människan i sin helhet. Människokroppens möjlighet till rumslig rörelse gör att rö-
relse och lyssnande hör ihop”.  

Åslund-Forsén talar även hon om den helheten, och tror att man aktiverar ett slags be-
redskap, ett lyssnande där allting infattas.  ”… känsel, hörsel och syn. […] Känslor 
handlar det inte om, men om att man är känslig för vad som händer. Uppmärksam när-
varo”. 

May (1998) skriver om denna mottaglighet, att den inte får förväxlas med passivitet, 
utan förutsätter vakenhet och skärpt sensibilitet. Han slår fast: ”Jag vill föreslå […] att 
vi använder kroppen inte för att utvecklas till muskelknuttar utan för att öva upp vår 
sensibilitet. Detta innebär att vi utvecklar förmågan att lyssna med kroppen”. (May, 
1998, sid 12). 

Rumslyssnande tillsammans med andra 
Åslund-Forsén har uppfattningen att lyssnandet förstärks om alla som rör sig på en scen 
är delaktiga i det, men att en av dem kan uppleva lyssnandet även om inte alla gör det. 
Hellqvist menar att det ultimata måste vara att alla bidrar. ”Det är det vi vill nå. Men det 
är inte alltid sagt att alla gör det”. Hon menar att detta ibland kan upplevas som en fru-
stration. ”Du är inne i någonting, och så är det andra som absolut inte är med. Det kan 
bli väldigt påtagligt”.  

Frågan är hur det gemensamma lyssnandet märks eller känns för dem som är med i det. 
Enligt Åslund-Forsén har det med tid att göra, och är samma sak som att tala om taj-
ming, ”… att man känner att man sätter det samtidigt”. Hon beskriver det som att man 
då ”kan känna samma andetag, att man är samtidig eller att man samspelar. Som ett en-
semblespel”. Hon menar att man då märker om någon inte har samma tajming. Jaresand 
säger, som förklaring till att hon i sina koreografier ofta har livemusik, att man med 
både musiker och dansare på plats på scen har möjlighet att uppnå ”ett ömsesidigt lyss-
nande, en ömsesidig tidsuppfattning”. (S. Jaresand, personlig kommunikation, 25/4 -04, 
återgiven i Grundel, 2004, sid 5). 

Åslund-Forsén tror att det finns naturbegåvningar, att olika personer kan ha väldigt oli-
ka grad av förmågan att lyssna på det här sättet utan att ha tränat det, men att man kan 
träna upp sitt rumslyssnande. Hellqvist menar även hon att det kan finnas de som har 
extra lätt för den speciella lyhördheten utan att behöva öva upp den, men tror inte att det 
är så vanligt. Hon preciserar att vi talar om en finkänslighet som är produkten av många 
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års träning, eftersom rumslyssnande kräver en utvecklad kroppskännedom, som måste 
förfinas mer och mer.  

”Man skulle kunna säga att det här är det ultimata i rytmiken. Först jobbar vi 
grovmotoriskt. Sen övar vi upp känsligheten mer och mer och mer, i den 
egna kroppen, och sen i förhållande till andra. Så det är ju något väldigt 
finstämt vi talar om”, säger Hellqvist. 

 

Rumslyssnande bland musiker, dansare och andra 
Åslund-Forsén tror att många musiker omedvetet eller medvetet använder sig av detta 
slags lyssnande, eftersom de över huvud taget är så vana vid att lyssna, också efter taj-
ming och tid. 

Hon menar att till exempel improvisationsmusiker närapå måste ha det, för att spelet ska 
fungera, men att det inte behöver vara något man är medveten om. Även Hellqvist tror 
att det finns musiker som använder sig av rumslyssnande. Hon menar att detta måste 
till, om man som musiker vill nå det ultimata uttrycket. Att varje enskild musiker i en 
ensemble kan ta in alla som är med och deras instrument, ”alltså alla instrument ska 
kännas igenom dem…”. Och för många är det kanske något självklart som bara finns 
där, menar Hellqvist. 

Även när det gäller dansare tror Åslund-Forsén att det finns de som använder sig av 
rumslyssnande, men är inte säker på hur pass medvetet de brukar träna det. Hon tror att 
det inte direkt ingår i dansares terminologi när de utbildar sig, att man vanligtvis inte 
tänker på dans som att man lyssnar på dans. Möjligen när det gäller dansimprovisation, 
men kanske inte just medvetandegjort såsom lyssnande. Hon förtydligar att hon själv, 
som lärare i rörelseimprovisation på Danshögskolan, jobbar just med detta lyssnande. 
Improvisation tillsammans med andra är enligt Åslund-Forsén en viktig del i den trä-
ningen. Flera som improviserar i ett rum övar verkligen sitt lyssnande, för att de inte vet 
vad som ska hända. ”Det har med närvaro, improvisation, inre och yttre lyssning att 
göra. Och att finslipa det”, säger hon. 

Louise Steinman skriver om sina egna erfarenheter från dansimprovisation: ”In impro-
visation classes […], the elements of time, space, and shape were isolated and explored 
[…]. Through these first sessions of improvisation I became aware that it was possible 
to communicate with others in a whole new nonverbal language”. (1986, sid 78). 

Inte heller tror Åslund-Forsén att man vanligtvis använder uttryck som ”samspel” när 
det gäller dans, men att det finns de som jobbar med detta fast de använder andra ord för 
det. Däremot talar man även inom dans om fraser, frasering och rytm, menar hon, och 
slår fast: ”Men det är inte lika vanligt, det är inte alls så som det är på rytmiken. Den 
medvetenheten om det här lyssnandet tror jag inte finns i dansvärlden…”. 

Hellqvist menar att dansare blir spatialt uppövade, så att de känner vad som är bakom 
ryggen likaväl som framför dem, och tror att vissa av dem också kallar det lyssnande. 
”Men om det är ett musikaliskt lyssnande eller ej…”. Hon menar dock att om man ser 
en dansare som verkligen kan nyansera, så finns absolut rumslyssnandet med, ”… då 
har man tränat upp en medvetenhet och en känslighet för det. Och då upplever man ju 
det som åskådare också”.  
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Grundel (2004, sid 12) skriver om koreografen Birgit Åkessons arbete. Hennes inställ-
ning till dans var att den skulle vara så musikaliskt genomarbetad att man skulle kunna 
uppleva musiken genom rörelsen. ”När dansen frigörs sjunger rörelsen”. (Åkesson, 
1995, sid 277, återgiven i Grundel, 2004, sid 12). 

Teaterskådespelare använder sig tydligt av rumslyssnande, tror Åslund-Forsén. ”Jag 
tycker att det har väldigt mycket med närvaro att göra […] Är man helt närvarande, då 
är man lyssnande”. Därför tror hon att det kan finnas med i all scenkonst. Men även 
inom andra företeelser, till exempel i jakt, där man är tvungen att vara väldigt uppmärk-
sam. Särskilt, menar hon, om man går på så kallad pyrschjakt, där man inte sitter på 
pass utan smyger omkring i skogen. Hon menar att man då måste vara väldigt beredd, 
lyhörd både för ljud och rörelse och för vad som händer i ”rummet”. Men vad man än 
gör har man nytta av att kunna vara närvarande i det man gör, och också av att kunna 
vara uppmärksam på rytmen i till exempel ett fysiskt arbete man utför, menar Monica 
Åslund-Forsén. 

Hellqvist talar även hon om skådespelare, men också om idrottsutövare, kanske speciellt 
i lagspel som till exempel fotboll. ”… de kan ju kicka en boll bakåt och veta att där bor-
ta finns det någon som tar den. Så de måste ju bli väldigt uppövade spatialt, och veta 
exakt var de har sin planhalva…”. Hon menar att även om detta slags spatiala med-
vetenhet inte direkt har någon musikalisk dimension, så kan man välja att lyssna på ett 
medvetet sätt, så att det blir till ett musikaliskt lyssnande. Hon tar upp en musiker som 
var mycket intresserad av speedway, och brukade tala om den kroppsliga medvetenhet 
och det rumsliga lyssnande han kunde koppla på i sin sport.  

Att vi människor ständigt skapar sammanhang av det vi tar in och söker avsikter bakom 
det vi observerar, tar Stockfelt (1997) upp.  

”Vi begränsar oss inte till att endast höra ljud och tystnader, utan vi ger också 
ljuden mening. […] Hon [människan] nöjer sig inte med att höra ljud, utan 
hon gör […] meningsfyllda toner av ljuden. Innan människan tog dem till 
sig var de bara ljud, ja, de var inte ens ljud, utan bara vibrationer. Efteråt 
kan hon höra vibrationerna som musik”. (Stockfelt, 1997, sid 14).  

 

Här talar Hellqvist också om något så vardagligt som att gå på en gata och medvetet 
lyssna in allt som händer, både ljud- och rörelsemässigt. Hur även akustiken ändras i 
olika miljöer och ”rum”. ”Om man går här på Odengatan så är det en akustik, så går 
man in i Vasaparken så är det en annan. Det händer någonting direkt”. 

Koncentration 
Båda informanterna talar om koncentration som en del i rumslyssnande. Maria Wolrath-
Söderberg (2003, sid 110) skriver: ”Men låt oss börja med lyhördhet som konsten att 
lyssna engagerat. […] Det är fullt möjligt att höra utan att lyssna. […] Att lyssna är att 
höra koncentrerat”.   

I dansens värld finns ett begrepp som kallas center. Åslund-Forsén förklarar att begrep-
pet där står för det kraftcentrum som sitter litet nedanför naveln, och varifrån initiativet 
till rörelsen helst ska komma, så att man inte jobbar i periferin, ”… utan att all rörelse 
börjar […] från center”. Hon menar att det i österländska kampsporter, såsom till exem-
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pel aikido och tai chi, handlar mycket om att hitta detta kraftcentrum. Likaså är det en 
viktig punkt i meditationstekniker av olika slag, säger Åslund-Forsén. 

Ordet koncentration kommer från ett äldre franskt verb concentrer, som i sin tur här-
stammat från latinet. I latin betyder con 'samma' och centre 'centrum'. Så grunden till 
koncentration är någonting som dras åt samma håll, till centrum (E. Lyly, personlig 
kommunikation, 14/4 -08).  

Rollo May (1994, sid 10) skriver: 

”Ett av de viktigaste kännetecknen på det mod som fordras [för att skapa] är att 
det förutsätter en tyngdpunkt i vår egen varelse utan vilken vi skulle upp-
leva oss som ett vakuum. Den inre ’tomheten’ motsvaras av yttre apati, 
och apati leder i det långa loppet till feghet. Detta ät skälet till att vi alltid 
måste förankra vårt engagemang i vår egen varelses mittpunkt”. 

5.1.2 Åhörarens perspektiv 
Om man tänker sig ett scenframträdande med bara rörelse – där själva poängen är rums-
lyssnande – hur upplevs det då för åskådaren? Både Åslund-Forsén och Hellqvist talar 
om att man då upplever ett samspel, att det samklingar. Hellqvist förklarar det som att 
man som åskådare då ser ”… tio personer som en kropp. Eller fem plus fem, två krop-
par, som rör sig precis i andning, i lyssnande, i nyans, i dynamik”. Hon använder ordet 
samklang, och slår åter fast att det handlar om ”… tid och rum och lyssnande, där har 
man […] tränat upp den här känsligheten till det ultimata”. 

Om det i stället handlar om en solist i rörelse, säger Jaresand att han eller hon i sig själv, 
i sin kropp, har olika rum som kan förändras till dissonanta eller harmoniska klanger 
(personlig kommunikation, 25/4 -04, återgiven i Grundel, 2004, sid 18).  

Det lyssnande som krävs för att uppfatta dessa klanger förutsätter, skriver Grundel 
(2004), att man som åhörare enbart har sig själv som utgångspunkt, och inte har någon 
dramatik eller handling att identifiera sig med. Man är utelämnad att enbart vara sig 
själv i mötet med musiken. Därmed ”tvingas” man att ta in det sceniska enbart genom 
sina egna erfarenheter och inte genom identifikation med en rollkaraktär. 

Hellqvist håller med om att en helt ovan åskådare skulle kunna tycka att det är konstigt 
att man talar om att man kan höra rörelse. Hon menar att åskådaren måste träna sig, och 
att detta gäller all konstnärlig verksamhet. Att det ställer vissa krav på publiken. ”Och 
[…] då kan det ju tillföra publiken något om man förklarar”, menar Hellqvist. ”Annars 
så ser de kanske bara några som hoppar och skuttar och så förstår de ingenting”.  

Jaresand berättar att hon fått recensioner där recensenten frågat sig: ”Varför tittar inte 
dansarna på mig, varför handlar det inte om någonting?”. ”Då har recensenten inte för-
stått”, säger hon. ”Så det är upp till åhöraren/åskådaren om han/hon kan uppfatta musi-
ken i rörelsen”. (S. Jaresand, personlig kommunikation, 25/4 -04, återgiven i Grundel, 
2004, sid 19).  

Åslund-Forsén tror inte att man måste vara tränad för att som åskådare kunna uppfatta 
rumslyssnandet, men att det kan underlätta om man är det. ”En del människor kan nog 
uppfatta det ändå, utan att vara tränade. Men […] det är som med allting. Har man en 
ingång i det och ett språk som man är van att läsa, […] så är det lättare”.  
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Grundel (2004, sid 12) skriver: 

”Det som gör den musikalisk-rytmiska genren mer krävande för åskådaren är 
att vi som publik oftast är mer vana vid att se dans som talar ett konkret 
berättande språk, eller ett språk med tydliga bilder. […] Som publik har vi 
inte övat oss i att höra rörelsen lika mycket som vi hör musiken, men detta 
är enligt Jaresand en förmåga som kan övas upp”.  

 

Åslund-Forsén vill tillägga att detta att lyssna på rörelse är ett sätt att beskriva ett feno-
men. Hon menar att om man säger det till någon som inte är van vid det synsättet, så 
kan det tyckas konstigt att man kan lyssna till det man ser. Hon tror inte att man behö-
ver tänka på det ens, och om det fungerar så fungerar det. ”Är det någon eller några som 
utför något sceniskt och lyssnandet finns där, […] då behöver man inte sitta och tänka 
’nu lyssnade vi så eller så’, då är det en upplevelse som går direkt in i magen”, säger 
Åslund-Forsén.  

5.1.3 Vad kan man få ut av rumslyssnande? 
Allmänt sett menar Åslund-Forsén att rumslyssnande handlar om närvaro i nuet, och 
att alla människor får ut någonting av att kunna vara närvarande – men att det inte är så 
lätt. Mer specifikt i scenkonstsammanhang menar hon att rumslyssnande kan bli hur be-
tydelsefullt som helst. Musiker tror hon till exempel har stor nytta av att ha ett fördju-
pat lyssnande. ”Även om man inte rör sig, […] så tror jag man övar upp ett större lyss-
nande som har med helheten, kanske hela ensemblen, att göra. Man kan bli bättre på att 
uppfatta helheten, skulle jag tro”.  

Hon menar att skådespelare, som ju spelar med sin kropp på scenen, har väldigt stor 
nytta av att bli medvetna om rumslyssnandet. Dels när det gäller att samklinga med 
andra på scenen, men också när det gäller att samtidigt lyssna utåt på publiken. Hon tror 
att detta även gäller musiker.  

”… det handlar jättemycket om att […] inte hänga upp sig på sig själv, liksom 
inte fastna i sitt eget huvud, utan att bara vara, bara vara. Koncentrera sig 
och göra det man ska och då når man också ut. Jag tror att man måste hitta 
in för att kunna nå ut. Annars så förlorar man sig därute […] man kan 
inte bara vräka ur allt sitt inre utan att förstå mottagaren, man måste också 
[…] kunna känna vad som händer därute”, säger Åslund-Forsén.  

 

Steinman (1986, sid 91) skriver: ”We’re always struggeling to attain this natural way of 
being, […] in which our inner reality and outer context are both taken into account, are 
’in synch’”.  

Hellqvist menar att vitsen med att använda sig av rumslyssnande i rörelsesammanhang 
är att det tillför musik och kroppslig uttryckskänslighet. Hon menar att det kanske 
också tillför att man tränar sitt lyssnande rent auditivt. ”Koncentrerar sig på lyssnandet. 
Det är mycket koncentration i det”. Hellqvist håller med om att det handlar om att vara 
närvarande, att vara uppmärksam på vad som händer.  
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Hon talar också om att en annan mycket viktig funktion som träningen i rumslyssnande 
för med sig, är träning i samarbete och kommunikation. Idag är vi ofta självfixerade, 
men genom att öva rumslyssnande övar vi att ta in vad andra gör, så att fokuseringen 
förflyttas till andra som man samarbetar med, menar hon. ”… det här är ju högintressant 
för musiker, sångare… Alla som är i ett rum och ska samarbeta!”. Hellqvist menar att 
det handlar om en i högsta grad finmotorisk träning, där till slut ”alla de här sinnena ska 
samverka inne i kroppen”.  

Hon berättar om att när hon hör musik, så känner hon det i sin kropp som rörelse. På 
samma sätt kan hon känna som en frasering i sin kropp när hon ser på rörelse. Därför 
håller hon med om att hela kroppen blir som ett slags hörselorgan. Även när hon ser en 
notbild, så känner hon musiken den visar i kroppen.  ”Och det är också syftet med ryt-
miken. Att när man ser en tretakt så känner man en tretakt, […] i kroppen”. 

Det står också att läsa i den beskrivning av rytmikmetoden som jag funnit på en utskrift 
från före detta Svenska Rytmikförbundet Dalcrozes (2000) tidigare hemsida, att eleven 
när hon eller han ser en musiksymbol i skrift förknippar den med en rörelsemässig upp-
levelse. Här citerar jag Grundel (2004, sid 21): 

”När jag har […] gjort mig uppmärksam på och mottaglig för denna typ av för-
nimmelser märker jag att det är en mycket påtaglig verklighet att rörelse 
kan skapa musik och att musik kan skapa rörelse. Även att se på andra 
kroppars rörelse kan ge en musikalisk upplevelse i ens egen kropp”. 

 

5.1.4 Nyckelord jag funnit 
 

Rumslyssnande tycks handla om 

Hörseln, synen och det taktila Känslan för tid och rum  Närvaro i nuet 

Den spatiala medvetenheten   Beredskap   Uppmärksam närvaro 

Tajming    Kroppskännedom   

Koncentration    Rummets helhet 

Att hitta in för att kunna nå ut  Uppfattning av helheten  

 

Rumslyssnande kan leda till  … och kan för utövaren/åhöraren vara 

Musik      omedvetet eller medvetet 

Samspel     Rumslyssnande kan innebära 

Träning i samarbete och kommunikation  Ett fördjupat lyssnande 

Ett musikaliskt lyssnande   Att bara vara  

Kroppslig uttryckskänslighet   Det ultimata i rytmiken 
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5.2 Rumslyssnande och rytmikpedagogiken 

5.2.1 Var rumslyssnande en del av Dalcrozes ursprungsmetod? 
Åslund-Forsén har uppfattningen att lyssnande naturligtvis ingick i Dalcrozes ur-
sprungsmetod, eftersom den handlar så mycket om att träna gehöret. Men när det gäller 
det jag kallar rumslyssnande, är hon inte lika säker. ”Jag har inte själv den erfarenheten 
av metrik att man lyssnar särskilt mycket på rummet […] … det handlar mer om rytm 
och koordination”. Hon tänker då på Dalcrozes ursprungsmetod såsom metrik mest, det 
vill säga träning av det metriska i musiken, pulsen och rytmerna, men att rumslyssnande 
med tiden kan ha utvecklats ur metoden. ”Det är så många olika konstarter som har ar-
betat med liknande saker, […] och så får man olika övningar från olika håll…”. 

Som exempel på rytmikpedagoger som Åslund-Forsén tycker och tror har jobbat myck-
et med rumslyssnade nämner hon dels Kerstin Lindgren, som hon själv upplevt, och två 
äldre rytmikpedagoger, (som också var Elsa Österlings lärare, se nedan, Elsateknik), 
Edith von Goette, och Hedvig Nottebohm, båda två födda 1890 och utbildade rytmiklä-
rare av Dalcroze själv.  

Hellqvist är inte säker på hur pass medvetet formulerat rumslyssnandet var från början, 
eftersom det inte heller nu är så medvetet formulerat. Hon tar dock upp de övningar i att 
träna tids- och rumsuppfattningen som finns i Dalcrozes skrifter, kanske särskilt i ”Ex-
ercises de Plastique animée”. ”Agogik. Här är det, ’Rum och tid i förhållande’”. Hon 
preciserar att det centrala i Dalcrozerytmiken är att komma dithän. ”Det är inte att fast-
na, att gå rytmer...”. Den sortens metrikövningar får heller aldrig bli mekaniska, under-
stryker hon. ”… att klappa rytmer, det ska ju vara med uttryck, musikens nyanser måste 
alltid finnas med”. Och hon menar då, att redan i att man gör det metriska musikaliskt 
finns detta fördjupade lyssnande med. Hellqvist säger också, att ett skäl till att det kan 
vara svårt att hitta just ordet lyssnande i Dalcrozes texter är översättningen och det 
gammeldags språket. Hon slår ändå fast att Dalcroze skriver om lyssnandet, att det inte 
bara handlar om örats lyssnande utan hela kroppens. ”Och det var ju det som Dalcroze 
ville träna upp, det var ju den här känsligheten”.  

”Exercises de plastique animée” (ungefär ”Övningar i levande plastik”) som Hellqvist 
talar om, skrev Dalcroze år 1916. I den talar han om rörelse i förhållande till tid, rum, 
dynamik och nyans, och beskriver fem lektioner i detta speciella ämne, som han utveck-
lat ”För att särskilt öva upp rytmkänslan i hela kroppen, kroppens plastik”. (Hellqvist, 
2003, sid 1). Ämnet innebär enligt Hellqvist ”en tolkning, ett inre studium, som vill er-
sätta och komplettera den rent intellektuella analysen”. (2003, sid 1). Hellqvist förklarar 
under vårt samtal att Dalcroze i inledningen till den boken beskriver hur vi är en del i 
rummet, att vi har en sfär runt omkring oss i vilken vi arbetar. Hon säger att Plastique 
animée är en utveckling ur rytmiken. Dalcroze (1998, sid. 183) skriver: ”… plastiken 
[gör] klangerna synliga och tillfogar dem en mänsklig dimension”.  

Dalcrozes textsamling ”Rytm, musik och utbildning” beskriver hans idéer och syn på 
sambandet mellan musik och rörelse. Så här skriver han i kapitlet ”Rytmik och levande 
plastik”:   
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”Vanliga balettstudier betonar kroppsliga rörelsers skönhet och harmoni, men 
bekymrar sig inte om att försätta dansaren i ett sådant sinnestillstånd att rö-
relserna liksom följer av sig själva. Fostran för och genom rytmen syftar 
framför allt till att hos eleven väcka ett slags psyko-fysisk känslighet, som 
i sin tur skapar behovet och även förmågan att spontant utföra de upplevda 
musikaliska rytmerna, att tolka dem fritt […]. Den konventionella dansa-
ren anpassar musiken efter sin egen teknik och efter ett begränsat antal au-
tomatismer. Rytmikern lever i stället denna musik, gör den till sin egen 
och översätter den helt naturligt i rörelse.” (Dalcroze, 1998, sid 197). 

Dalcroze (1998) menade att det väsentliga för rytmikern är att tränga djupt in i den mu-
sikaliska tanken och följa melodilinjerna och rytmmönstret på ett sådant sätt att åskåda-
rens visuella förnimmelser är i harmoni med hans hörande. Han beskriver hur dansare 
som inte är artister förgäves försöker att få sina steg att exakt stämma överens med den 
musikaliska fraseringen ” – deras rörelser uttrycker inte musik, utan endast dess yttre 
form, vilken berövats sin livsimpuls”. Vidare slår han fast: ”Det existerar inte längre 
något samband mellan tids- och rumsrytmer”. (Dalcroze, 1998, sid 181 resp. 183). 

5.2.2 Är rumslyssnande en del av dagens rytmikmetod, såsom den lärs ut på 
KMH? 

Åslund-Forsén tycker att rumslyssnande är en stor och viktig del av vad hon själv arbe-
tar med som rytmiklärare på KMH.  

Dock menar hon att man inte behöver arbeta med rumslyssnande för att man är rytmik-
lärare – det beror på vad man väljer att fördjupa sig i. ”Men det finns med i vissa öv-
ningar som är typiska”. Hon berättar, för att exemplifiera, om de övningar hon gör med 
barngrupper hon har i rytmik, och menar att dessa typiska övningar (som till exempel att 
eleverna får röra sig för att sedan stanna vid en given signal) handlar om lyssnande, med 
hela kroppen.  

Hellqvist anser att rumslyssnande är rytmik. ”Och det är det från allra första stund”.  

Därför tycker hon att det är viktigt att vi är tydliga med att det är just Dalcrozerytmik vi 
håller på med på KMH, eftersom det finns de som säger sig arbeta med rytmik, men 
som inte är utbildade på musikhögskola och som inte arbetar med musiken. Hon betonar 
att namnet enligt henne är ett varumärke som vi ska vara rädda om. ”… musiker framför 
allt känner ju till vad Dalcroze står för. […] Det står för något speciellt, och det är just 
det här värdet Dalcrozerytmiken står för faktiskt” säger Hellqvist. ”Och skulle man ta 
bort Suzuki eller Montessori eller så? Det är jämförbart”. 

Sedan talar också hon om att det finns rytmiklärare som väljer att fokusera på andra de-
lar i rytmiken än just rumslyssnandet, till exempel på metriken. Dock ses det som vik-
tigt att hitta en balans, så att man övar rytmik och metrik både med slagverksinstrument 
och med klingande musik. Dalcroze säger själv, menar Hellqvist, att den klingande mu-
siken måste vara med för att man ska få med hela nyansdelen, ”… tonalitet och klanger, 
och just […] agogiken som är så viktig”. Hon förklarar agogik med att det ju inte i ett 
musikstycke finns en halvnot som är lik den andra, ”… alla har sin själ, sin tidsrymd, i 
förhållande till tonalitet, harmonik, kanske text”, säger hon.  
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Monica Åslund-Forsén menar att rytmiklärarna på KMH är överens om rumslyssnande 
som en del av utbildningen, även om hon inte är säker på hur kollegerna arbetar med 
fenomenet. Detta är inte något som de specifikt formulerat sig kring, menar hon, utan 
tycker att de talar om rumslyssnande som någonting självklart – ”vi förstår ju vad vi 
menar”. Ofta talar kollegerna enligt Åslund-Forsén om att det kanske är just detta lyss-
nande som skiljer rytmikare från andra, och ser det som viktigt att vi talar om denna 
rytmikarnas starka sida.  

Hellqvist tycker ”… att vi måste bättra oss på att vara tydliga och sortera ut vad vi håller 
på med”. Hon menar att rumslyssnande finns beskrivet i gamla texter men kanske med 
andra ord, och att för rytmikpedagoger är det oftast något som är självklart inbyggt i allt 
de gör, men att de glömmer att formulera sig tydligt kring det. Hon är därför mån om att 
vi diskuterar vad kärnan i metoden är. ”… det handlar […] om att bara medvetandegöra 
att det är det här det bygger på, det är det här vi håller på med”. 

5.2.3 Informanternas exempel på övningar för rumslyssnande 
Hellqvist ger som exempel en typisk rumslyssningsövning, som kan passa både på en 
enkel nivå och för dem som är mer tränade. Den brukar kallas ”Fiskstim” eller ”Sjö-
gräs”, och går till så här (min beskrivning): Deltagarna står i en klunga, alla vända åt 
samma håll och med blicken framåt. Den som hamnar först i klungan leder nu lång-
samma rörelser, gärna på plats och i legato, och de andra i klungan ska så simultant som 
möjligt och utan att ändra blicken göra precis samma rörelser. Efter ett tag vänder sig 
ledaren åt nästa väderstreck, varpå alla följer med och det därför blir en ny deltagare 
som hamnar längst fram och tar över ledandet. Hellqvist påpekar att det finns mängder 
av sådana övningar, i att föra och följa, i skapande i rummet. Hon menar att rumslyss-
nande finns med överallt i rytmiken. Likaså talar även hon om hur rytmik med barn trä-
nar detta, och hur de redan från det att de är små får börja lyssna på vad som händer i 
rummet. ”… det finns ju mängder med övningar som vi håller på med och som tränar 
det spatiala och lyssnandet”. Och senare kan rörelsen mer och mer bli en del av denna 
träning, menar hon. ”Ifrån det grovmotoriska till det finmotoriska till det konstnärliga”. 

En rumslyssningsövning som Åslund-Forsén brukar göra med sina elever är den där 
”Man står, bara står. […] I olika väderstreck och har väldigt tydliga positioner”. Utifrån 
dessa positioner improviserar sedan deltagarna. ”Och gör väldigt små förändringar 
egentligen”. Hon menar att för att vara helt lyssnande med hela sig, så är det ofta enkla 
rörelser man bör göra. ”Det är väldigt sällan man kan göra avancerade saker och ha den 
där lyssningen där”. Hon påpekar att det enkla ofta är svårt, och att det nästan kan vara 
en större utmaning att göra det enkla än att göra till exempel någonting snabbt som ver-
kar svårt. ”… att verkligen göra en rörelse helt närvarande... Det är en verklig konst. 
Och jag tycker det är spännande att utforska den konsten”, säger hon. 

Sedan talar Åslund-Forsén om hur hon ser det som att lyssnandet också hänger tätt 
samman med en inre koncentration. Att uppfatta sin egen kropp, att lyssna på sig själv 
förstärker det större lyssnandet, menar hon. En annan spännande uppgift man då kan ge 
sig själv är enligt henne att börja lyssna på fraser och fraseringar som är kroppens egna, 
”det tycker jag också förstärker lyssnandet”. Till skillnad från de tydligt spelade rytmer 
som ofta finns i musiken, menar hon att det kräver ett mera finkänsligt lyssnande att 
lyssna på rytmer som inte är metriska. ”Man kanske inte hör […] musiken i det, i första 
taget. […] Att man börjar lyssna efter rytmer och musik som man i första taget inte upp-
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fattar – det tycker jag är spännande”. Åslund-Forsén menar då till exempel de rytmer 
som uppstår i rörelsen. ”Att man börjar lyssna på rörelsens musik som inte har den här 
bestämda formen. Och det uppövar en slags finkänslighet tycker jag, i att uppfatta ryt-
mer och former […] som musik”. 

Monica Åslund-Forsén arbetar även på KMH med en rörelseteknik, som kallas Elsa-
teknik efter Elsa Österling. I den tekniken jobbar man mycket med andningen som 
grund för att hitta kroppens kraftcentrum (se ovan, Koncentration) och för att öva upp 
en kännedom om sin kropp.  Hon menar att andningen är väldigt grundläggande.   

”… Elsateknik handlar väldigt mycket om att lyssna på kroppen. Och det kän-
ner jag är en förutsättning för att man ska kunna […] vara närvarande… 
och är man närvarande och uppmärksam, […] då är det här lyssnandet 
mycket starkare. Då finns det där. Elsatekniken och det sättet att jobba 
med kroppen, […] är en väg dit, det tycker jag absolut”, säger Åslund-
Forsén. 

 

Hellqvist nämner ämnet Orkestrering, som rytmikstudenterna på KMH undervisas i. I 
det ämnet är klassens uppgift att arbeta fram en koreografi, som i sig ses som ett musik-
stycke och som framförs i tystnad. Här är själva kärnan i uppgiften rumslyssnande (min 
förklaring). ”… det är ju verkligen den ultimata saken vi gör på utbildningen”, säger 
Hellqvist.  

 

 

 

6 Diskussion 
När jag började med detta arbete undrade jag om det skulle gå att sätta ord på ett sådant 
”upplevelsefenomen” som rumslyssnande. Det visade sig att fenomenet inte var så svår-
fångat som jag hade trott (även om man aldrig kan vara helt säker på att de två infor-
manterna sinsemellan talar om exakt samma sak, och samma sak som också jag menar). 
Det går att peka på vilka sinnen som är aktiva vid rumslyssnande, och på andra kompo-
nenter som krävs (koncentration, beredskap, spatial medvetenhet med flera). Jag tycker 
att mina informanter formulerat viktiga nyckelord i den början till definition av rums-
lyssnande som uppsatsen ville leda till.   

Mina informanter visade sig vara väl medvetna om fenomenet, och ansåg det vara en 
viktig del av dagens rytmikmetod. De var sinsemellan överens i sina beskrivningar av 
rumslyssnande, och använde oberoende av varandra samma ord för att beskriva vissa 
detaljer.  

Åslund-Forsén talar om kroppsgehör som ett ”förstorat” gehör som innefattar kroppen 
och rummet. På samma sätt tror jag att man kan se musik som någonting större än så 
som den vanligtvis uppfattas – att även den kan innefatta kroppen och rummet. Man 
kanske skulle kunna kalla det rumsmusik. En konsekvens av detta skulle då bli att rörel-
se i rummet ryms i begreppet musik. Dalcroze använder ordet ”rumsrytmer” – han torde 
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med detta mena rytmer som genom rörelsen görs synliga, precis som de klanger som 
genom rörelsen görs synliga. Uppfattar man dessa rytmer och klanger ”hör” man dem. 
Jag tycker att detta arbete förtydligat att även lyssnandet kan fördjupas-förstoras till att 
innefatta kropp och rum. Då kan inte bara till exempel dans höras som musik, utan även 
andra kroppar i rörelse, människor som korsar Sergels torg, bilar i en rondell… Försto-
rar man sitt lyssnande kan man måhända uppfatta klanger mellan träd och hur huskrop-
par sjunger. Det vore intressant att tala med en fotograf om rytm, en arkitekt om mu-
sik… 

Hellqvist lyfter fram förmågan att känna som fraseringar i sin kropp musik man hör el-
ler rörelse man ser. Att man liksom ”kroppshör” den. Detta är måhända ett resultat av 
mycken övning i rytmik i allmänhet, och i rumslyssnande i synnerhet. Det ger mening, 
tycker jag, att rumslyssnande är det som får rörelse att bli musik och musik till något 
som hela kroppen uppfattar. Det förvandlar kroppen till ett enda stort ”öra”, som kan 
höra och känna fysiskt både rörelse och musik. 

Informanter och litteratur ser detta förstorade lyssnande som allmänt och användbart för 
alla människor, eftersom det handlar om att vara närvarande, lyhörd, känna in andra och 
så vidare. På det sättet är det måhända medvetet använt av scenkonstnärer – men utan 
att de behöver ”höra” någon musik i det. En ny fråga som uppstått genom detta arbete är 
vilken koppling rumslyssnande har till musik. När och hur får fenomenet en musikalisk 
dimension? Frågan landar i vad musik och musikalitet är för något. Är det kanske ett 
sätt att beskriva ordning, samband, sammanhang? Kanske en bildkonstnär skulle be-
skriva samma fenomen som olika färgkombinationer? När jag ser mina kökshyllor, ore-
gelbundna fack fulla med prylar, kan jag välja att höra det som en komposition? Kanske 
jag rentav kan tycka att det uppstår rytm i hyllorna, något musikaliskt?  

Stockfelt skriver att vi ständigt skapar våra sammanhang. Så kan vi kanske skapa en 
musikupplevelse av i stort sett vad som helst. Av ljud, av rörelse, av stillhet. Det är kan-
ske just detta som Åslund-Forsén talar om när det gäller att öva upp sitt lyssnande. Bör-
jar man lyssna runt omkring sig blir man medveten om rörelsens rytmer – eller att tun-
nelbanans gnissel är ett solo i en modern komposition. 

Dock fann jag en liten skillnad i hur Hellqvist respektive Åslund-Forsén ser på samban-
det mellan rumslyssnande och Dalcroze. För Hellqvist tycks det vara självklart att det 
var just det vi här kallat rumslyssnande som Dalcroze ville åt med sin metod. Även om 
hon inte är säker på hur medvetet formulerat det var hos honom, säger hon sig helt för-
stå att han talar om fenomenet i sina texter. I Åslund-Forséns intervjusvar skymtar jag 
en mer frågande inställning till hur mycket rumslyssnande som fanns med i Dalcrozes 
ursprungsmetod, med dess inriktning mot metrik. Hon nämner dock, som exempel på 
personer som hon tror använde sig av denna typ av rumsmedvetenhet, två äldre rytmik-
pedagoger som jag utgår ifrån var ”dalcroziska”, eftersom de var elever till Dalcroze. 
Om de var medvetna om ett utvidgat lyssnande, skulle det kunna tyda på att kopplingen 
mellan detta och Dalcroze var självklar för dem.  

För att kunna uttala mig om hur Dalcroze såg på det jag kallar rumslyssnande, skulle jag 
behöva vara mer insatt i hans skrifter, och kanske speciellt i ”Exercises de plastique 
animée”. Efter att ha läst en del av hans texter, kan jag förstå om de uppfattas som svår-
genomträngliga. Man kanske kan få bilden av att hans ursprungsmetod är en numera 
förlegad ”rytmisk gymnastik”, och att vi nu för tiden arbetar mer med koreografi och 
rumslyssnande. Eller så var det just kreativiteten och det konstnärliga som Dalcroze i 
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själva verket ville åt, fastän han talar sin tids språk? Kanske behövs det i så fall formule-
ras på nytt vad Dalcroze stod för?  

Det jag har hittat i Dalcrozes texter, tycker jag ger stöd åt ett begrepp som rumslyssnan-
de, men kanske inte helt medvetet formulerat. I och för sig skriver han, att det han kallar 
plastik gör klangerna synliga och tillfogar dem en mänsklig dimension. Inom rytmiken 
talar man ju också om att rörelsen ljuder eller sjunger, och att man kan lyssna till den. 
Men när Dalcroze formulerar vad han menar vara det väsentliga för ”rytmikern”, att 
tränga djupt in i musiken på ett sådant sätt att åskådarens visuella förnimmelser är i 
harmoni med hans hörande, låter det ändå som att han skiljer på å ena sidan hörandet ef-
ter den klingande musiken och å den andra ett annat slags förnimmelser, som hör det vi-
suella till. Jag får känslan av att han måhända inte vill kalla detta slags förnimmelser för 
lyssnande. Men, som Åslund-Forsén säger, så handlar det kanske bara om olika sätt att 
beskriva ett fenomen. Till exempel betyder kanske den ”psyko-fysiska känslighet” 
Dalcroze talar om just det lyssnande vi här försökt ringa in, i alla fall lyssnandet inåt sig 
själv, som ju efter vad vi nu sett är en del i rumslyssnandet. Att leva musiken, det torde 
betyda att helt vara i den, att vara helt i lyssnande.  

Oavsett ursprung, så är rumslyssnande en viktig del av dagens rytmikmetod såsom den 
lärs ut på KMH, det tycker både Åslund-Forsén och Hellqvist. Vad som däremot kan 
anas i denna undersökning, är att det kanske inte på KMH funnits någon helt klar och 
gemensam formulering kring det vi här kallat rumslyssnande. Åslund-Forsén säger till 
exempel att även om hon upplever att rytmiklärarkollegerna där är överens om själva 
fenomenet, så vet hon inte exakt hur de arbetar med det. Som rytmikstudent på KMH 
har jag upplevt övningarna i rumslyssnande som konkreta, men har ändå undrat om äm-
net varit gemensamt formulerat bland de olika lärarna. Det var den undran som lockade 
mig att skriva denna uppsats. Jag finner experimentet att påbörja en definition av rums-
lyssnande intressant och lärorikt, och tycker mig genom detta arbete ha märkt, att ämnet 
faktiskt går att göra ganska konkret. Det är inte konstigt att det finns olika typer av, oli-
ka stora, lyssnanden. Dessutom tror jag att ett ämne med ens blir mer konkret så fort 
man formulerar sig kring det. Och när ett ämne blir konkret är chansen stor att nyutbil-
dade rytmikpedagoger fortsätter att använda sig av och utforska det i sitt yrke. Med tan-
ke på att båda mina informanter tycker att detta vidgade sätt att se på lyssnande är en 
sådan viktig, oskiljaktig, del i dagens rytmikmetod – det som utmärker den – så är detta 
väl önskvärt. Informanterna menar dessutom att rumslyssnande alltid finns med i de ty-
piska rytmikövningarna, och därför ser jag det som bra att ha en formulerad förståelse 
av denna nyans.  

Både Hellqvist och Åslund-Forsén talar om att åhöraren tydligt kan uppleva ett scen-
framträdande som att det klingar, med en eller flera samklanger, om de som utför det 
själva är i samma andning och lyssnande. Detta att utövarna är medvetna om sitt rums-
lyssnande, att intentionen finns där, tror jag också bidrar mycket till tydligheten. Visst 
går det att lyssna på ett sätt så att det mesta blir musik, men om de som framträder själ-
va är medvetna om och helt i samma rumslyssnande, ”sjunger” genom sin rörelse (se 
Åkesson), behöver man som åhörare inte vara särskilt medveten själv – bara vaken och 
beredd att uppleva. Då kan rumslyssnandet, musiken, gå fram ändå, som Åslund-Forsén 
säger.  

Många gånger under min tid som rytmikstudent har det diskuterats hur mycket man ska 
förklara för åhörarna inför en konsert, vad till exempel Orkestrering handlar om. Visst 
har det säkert hänt att det efteråt kommit fram undringar om vad det var vi ville visa. En 
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del av det kanske ligger i att åskådarna inte är inställda på vad som väntar dem? Går 
man på en dansföreställning eller en teaterpjäs har man redan en bild av vad som kom-
mer att hända, ramar i medvetandet om vad det handlar om. Men går man på en konsert 
och får uppleva rörelse, så finns det nog de som blir förvirrade. ”Det skulle ju vara mu-
sik!”. Det är också spännande, att det får vara så och att vi rytmikare på det sättet kan-
ske utmanar den gängse synen på musik. 

Informanterna talar om koncentration som en förutsättning för rumslyssnande. Att sam-
tidigt vidga sin uppmärksamhet till att omfatta rummet (det fysiska rummet, världen, 
universum) och vara förankrad i det May kallar ”en tyngdpunkt i vår egen varelse”, ”vår 
egen varelses mittpunkt”, varifrån allt engagerat skapande måste utgå. Av intervjuerna i 
detta arbete framgår måhända att center, kroppens mittpunkt, är denna punkt, där för-
ankringen måste vara för att ens lyssnande ska kunna vidgas till att bli rumslyssnande. 
Som mina informanter säger, måste man då hela tiden vara beredd – det går inte att vara 
passiv. Och för detta krävs modet som May beskriver, modet att vara aktiv, modet att 
vara sig själv trogen, modet att tro på sin förmåga.  

 

6.1 Nya frågor och fortsatt forskning 
Under arbetets gång har det mer och mer blivit tydligt att det skulle behövas många del-
undersökningar innan en mer komplett bild av det jag här kallat rumslyssnande tonade 
fram. Frågorna som uppstår kan vidgas till att handla om hur rytmikmetoden skulle 
kunna definieras, såsom den varit historiskt och såsom den är idag. 

• Hur såg Dalcrozes tidiga efterföljare på rumslyssnande, till exempel de som tog 
rytmiken till Sverige?  

• Hur är synen på rumslyssnande på andra rytmikutbildningar än på KMH? 

Uppsatsen har här behandlat fenomenet såsom det förståtts av mig och av mina två in-
formanter – med detta som utgångspunkt skulle det nu vara spännande att ta steget ut ur 
den interna värld vi rört oss i, och undersöka fenomenet mera allmängiltigt. 

• Hur ser dansare och musiker på det jag kallat rumslyssnande? 

• Är alla människor ”rumslyssnande” när de föds? Försvinner förmågan sen, och i 
så fall när och hur? 

Det vore även intressant att arbeta praktiskt med exempelvis musiker eller dansare, för 
att se om och hur de skulle kunna kan öva upp sitt rumslyssnande, och vad de skulle 
tycka att detta eventuellt gav dem.  

Ytterligare en fråga att ställa till denna undersökning, är om det är befogat att ge ett spe-
ciellt lyssnande ett eget namn, och om betydelsen verkligen går att avgränsa så tydligt. I 
detta arbete har ordet hjälpt mig att avgränsa ämnet, men jag utger mig ingalunda för att 
ha hittat ett befogat eller passande ord för fortsatt användning inom rytmiken. Att un-
dersöka själva ordets relevans och bestämma dess betydelse är även det ett ämne för en 
annan undersökning.  
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Eftersom begreppet rumslyssnande också kan ses som ett fenomen, kan ännu en vidare 
forskningsväg vara det fenomenologiska perspektivet, särskilt då området "kroppens fe-
nomenologi” enligt Merleau-Ponty. 
 
Dessutom vill jag själv fortsätta att utforska rumslyssnande och musikalisk rörelse. 
 

6.2 Efterreflektion 
Ämnet är stort och kan tyckas vagt. Jag undersöker ett fenomen som jag själv nämnt, 
och ämnesområdet är i sig svårt att avgränsa. Dessutom handlar det om ett ”upplevelse-
fenomen” som egentligen bara kan vara subjektivt. Jag valde att ta ett brett grepp om 
fenomenet, och såg det som nödvändigt att först försöka beskriva det, innan det skulle 
vara möjligt att koncentrera undersökningen till exempelvis rumslyssnande kopplat till 
själva rörelsekonsten. Det finns därför många trådar i mitt arbete som skulle kunna leda 
vidare i andra undersökningar.  

Den största invändningen mot arbetet torde dock vara det lilla antalet informanter. Det 
hade varit önskvärt att höra vad flera av KMH:s rytmiklärare tänker om ämnet.  

För att kunna uttala mig om Dalcrozes metod skulle jag själv behöva vara noga insatt i 
hans texter, i synnerhet kanske i ”Exercises de plastique animée”. I stället valde jag att 
låta mina informanters tankar om kopplingen till Dalcroze höras. De är största källan i 
denna undersökning. 

 

 

 

7 Slutord 
Syftet med detta arbete var att genom intervjusamtalen påbörja en definition av och för-
djupa min egen förståelse för det jag valt att kalla rumslyssnande.  

Det som kommit fram genom studien är  

• att det ganska konkret går att peka på vad som krävs för rumslyssnande, 

• att informanterna var väl medvetna om fenomenet,  

• att fenomenet ses som en viktig och självklar del av dagens rytmikmetod, såsom 
den lärs ut på KMH.  

Det kan dock genom studien anas att fenomenet inte verkar vara helt gemensamt formu-
lerat bland rytmiklärarna på KMH. Informanterna påpekar det viktiga i att tala om rums-
lyssnande, eftersom det ses som en av kärnorna i rytmikmetoden såsom den lärs ut på 
KMH. 
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Bilaga - Intervjufrågor 
 

1. Finns det något bättre ord än rumslyssnande tycker du? Vad brukar du själv kalla det, 
om du talat om det? 

 

2. Vad skulle du säga att det handlar om, så konkret som möjligt? Beskriv med egna ord. 
 

3. Nu ber jag dig svara på några detaljfrågor. 
 
- För utövaren, handlar det om sinnen, en känsla eller något annat? 

 
o Vilka sinnen i så fall? Vilken känsla? Vad annat? 

 

- Kan en av flera utövare ensam uppleva det, eller måste alla vara delaktiga? 
 

- Måste man vara tränad för att utöva det? 
 

- Kan det upplevas av åskådaren? 
 

o Hur, i så fall? 
o Måste man i så fall vara tränad i att uppfatta det? 

 

- Tror du att musiker omedvetet eller medvetet använder sig av detta lyssnande? 
 

- Tror du att dansare omedvetet eller medvetet använder sig av detta lyssnande? 
 

- Kan det finnas andra yrkesgrupper som använder sig av det, medvetet eller omedve-
tet? 

 
 

4. Ser du rumslyssnande som en del av dagens rytmikmetod? 
 

5. Tror du att övningar i detta slags lyssnande ingick på ett medvetet sätt i Dalcrozes ur-
sprungsmetod? 

 

o Om inte, var kommer synsättet och övningarna ifrån? 
 

6. Kan du berätta om en övning som så konkret som möjligt handlar om detta? 
 
 

7. Vad kan man få ut av rumslyssnande? 
 

8. Vill du tillägga något? 


