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1. INLEDNING 

”The rhythm is hiding in the leg” sa min lärare Emmanuel 
Gomado1 och log. Denna kommentar fällde han vid ett 
repetitionstillfälle då trummisarna i min grupp2 skulle lära en ny 
rytm. När Emmanuel började gå i puls över golvet dyker strax 
rytmen upp, den har bara ”gömt” sig i benet en stund.  

Kroppen minns vad huvudet glömt. Eller rättare sagt; 
rörelsen får hjärnan att komma ihåg. Det kinestetiska sinnet 
hjälper oss att minnas. Inom rytmikämnet talas om kopplingen 
mellan intellekt, emotion och organism som en helhetspedagogik 
(von Bülow, 1972, s 11). Ett mål som rytmikpedagog är att 
stimulera, aktivera och uppmärksamma denna helhet för att 
eleverna skall få en större musikalisk upplevelse och för att 
underlätta lärandeprocessen. Inom rytmikmetoden är inte 
rörelsen ett mål i sig utan ett sätt att nå upplevelse av musik och 
ett medel att lära och förstå musik.  
 
Jag märker ibland en viss tveksamhet hos studenter på 
Musikhögskolan i Örebro när vi ska använda oss av vår kropp 
och rörelse vid lärande av musik. Det förvånar mig då kroppen 
och rörelsen är några av de viktigaste förutsättningarna för att vi 
ska kunna frambringa de toner, ljud och läten som vi kallar 
musik. Lilliestam (2006) menar att: 
 

Det är näst intill omöjligt att sjunga, spela ett instrument eller 
lyssna på musik utan att samtidigt röra på kroppen. Många 
musikanter har ett synnerligen livligt kroppsspråk som till stor 
del är beroende av det instrument man spelar (s 31). 

 
Efter att ha iakttagit sökanden till musikhögskolan på 
gruppledningsprov slås jag också av att de sökande inte nyttjar 
rörelsen och kroppen som ett pedagogiskt medel. Man kan se 
fötter som spontant rör sig i musikens puls, huvuden som nickar i 

                                                
1 Emmanuel Gomado är koreograf, slagverkare, dansare och pedagog från Ghana 
bosatt i Tyskland. Han är grundare och ledare av Odehe Dance Company i Accra, 
Ghana samt är konstnärlig ledare för Trum- och danskompaniet Baadjoo i 
Sverige. 
2 Trum- och danskompaniet Baadjoo. 
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takt med musiken, men det finns alltför liten medvetenhet om att 
använda sig av rörelsen som ett medel för att snabbare komma 
till provets mål, d v s samspel i grupp och ett effektivt ledande av 
gruppen. Istället lägger man till rörelsen efter 1) text- och 2) 
melodiinlärning. Och då ska rörelsen fungera som en separat 
stämma istället för en referens och en hjälp till det man gör. Detta 
sätt att lära, kan man anta, kommer från de förberedande 
utbildningarna och det har gjort att jag skulle vilja undersöka de 
aspekter som skapar denna inställning till rörelse som 
pedagogiskt medel vid lärande av musik. Kan det ha med 
värderingar och synsätt att göra, i så fall vilka och vems? Handlar 
det om ovana då kroppen och rörelsen sällan används vid 
lärandesammanhang eller endast i vissa situationer på 
gymnasieskolan, i så fall, varför? 
 
Efter att ha arbetat som rytmikpedagog i drygt 20 år vill jag 
problematisera och uppmärksamma uppfattningen om och 
användandet av rörelse vid lärande av musik generellt, men på 
gymnasieskolan, estetiska programmet inriktningen musik, 
specifikt. Jag önskar fördjupa kunskapen om rörelsens betydelse 
vid lärande av musik då jag uppfattar detta som ett eftersatt 
område inom musikpedagogiken.  
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2. BAKGRUND 

Här följer en historisk tillbakablick för att belysa olika syn på 
rörelse, vilket i sin tur kan ligga till grund för den inställning vi 
har i dag.  

Därefter följer en beskrivning av ämnena Rörelse och 
Kroppen som uttrycksmedel på estetiska programmet, inriktning 
musik, samt en redogörelse för förekomsten av rörelse och 
rytmik på folkhögskola och musikhögskola.  

2.1 Historiska nedslag  
I kommande avsnitt görs nedslag i historien för att ge en 
bakgrund till hur inställningen till rörelse har kunnat uppfattas. 
Inga anspråk görs på att ge en fullständig historisk redovisning 
utan valda avsnitt kan belysa olika tolkningar av synen på 
rörelse, som i sin tur kan ligga till grund för den inställning vi har 
i dag. 

2.1.1 Antikens Grekland 
Sokrates: Säg mig först, vilken är konsten som består däri att 
man på ett riktigt sätt spelar kithara, sjunger och skrider fram 
och tillbaka? Vad heter det som helhet? Vet du inte det? Vet du 
då vilka gudinnorna är som anvisat denna konst? 
Alkibidades: Du menar väl muserna? 
Sokrates: Så är det. Vad kallas nu konsten efter dem? 
Alkibidades: Du förefaller att mena mousiké.  
(Ling, 1983, ur Platons Dialoger, citerat efter Koller 1963, s 9 f) 

 
Under 400-talet f Kr dyker termen mousiké upp. Men inte förrän 
kring 300-talets mitt närmar sig termen dess betydelse som 
musik har för oss idag. Innan dess var sång och organiserade ljud 
en integrerad del av religion, arbete, sport, helbrägdagörelse och 
uppfostran.  Mousiké téchne betydde musisk konst och omfattade 
de gudomliga museernas handlingar, såsom ton-, dikt- och 
bildkonst men även kroppsövningar och andlig bildning (Ling, 
1983, s 26). 
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Under 600–500-talet i Aten uppfostrades de fria medborgarnas 
söner i Aten i mousiké téchne. För att få vara medborgare 
förutsattes att du kunde behärska sång, dans och kitharaspel 
(sköldpaddslyra) samt, viktigast av allt, dityrambkören. Kören 
hade sitt ursprung i de dionysiska festernas rituella danser och 
kultrop. Endast de medborgare som hade utbildning fick 
representera sin stad och tävla mot andra dityrambkörer (a a, s 
32).  
 

Förutsättningarna för utveckling av en estetisk konst och en 
musikfilosofi i det antika Grekland var en arbetsfördelning, där 
vissa grupper gavs möjlighet att ägna sig åt konstnärligt och 
intellektuellt arbete. Detta arbete var avsett för en särskild grupp 
av fria medborgare, för vilka kunskap och utövning av mousiké 
téchne var en medborgerlig plikt och rättighet och – senare, i 
och med förståelse och njutning av musik – en skiljelinje 
gentemot den obildade massan av ofria […] (a a, s 41). 
 

Ur dityramben, den doriska kördansen, anser man sig ha funnit 
fröet till den grekiska tragedin. I tragedin finner man danser som 
följer textens och melodins struktur såsom i fraser och perioder 
(a a, s 34). Textens metrik betecknas som versfötter 
(Nationalencyklopedin, 091213). Vid recitation uppfattas en 
versfot som en takt och man kan med foten markera takten på de 
betonade stavelserna (Wikipedia, 090405). Jag antar att man här 
menar puls och inte takt. Intressant är att jämföra versfot med 
betydelsen av koreografi: Koreografi (av grek. choreia "dans" 
och -graphia, av grapho "skriva") är konsten att skapa och 
utforma dans (ibid, 090405), men det är även termen för den 
färdiga kompositionen (Nationalencyklopedin, 091213). Dansen 
var ett naturligt och nödvändigt inslag i kören, eller rättare sagt, 
kör och dans hörde ihop och skildes inte åt, det är också det 
begreppet mousiké berättar.  

2.1.2 Exercitier 
[…] Men under Gustav II Adolfs tid och framöver började 
ynglingar med andra ambitioner att söka sig till akademin […] 
De ville kunna rida, fäkta och dansa, men också vara insatta i 
den moderna musiken och kunna teckna till husbehov. Att ha 
förmågan att föra sig i sällskapslivet var inte oväsentligt. […] 
Man talade om dessa discipliner som exercitier, dvs. övningar. 
[…] Den gamla ”överklassutbildningen” från 1600-talet är 
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fortfarande ett viktigt inslag i universitetets och dess studenters 
tillvaro. […] (www.uu.se/node122, 090321) 
 

Beskrivningar av de övningarna som de fria ynglingarna i 
antikens Grekland på 600-talet f Kr och de välbeställda männen 
vid Uppsala universitet på 1600-talet samt studenterna vid 
Örebro universitet på 2000-talet genomgick och genomgår är till 
stor del lika i sin utformning och sitt innehåll. Till grund för 
denna verksamhet ligger disciplin, kontroll, uppfostran och ”att 
kunna föra sig”. Man skulle också kunna påvisa en exklusivitet 
och ett avstånd gentemot de som inte hade denna bildning.  På 
www.oru.se/musik (090321) kan man läsa att exercitierna 
innebär ”tekniker för självinsikt och kommunikation”. Lärarna i 
dessa ämnen tituleras ”mästare”. Dock har inte gymnastik- och 
idrottslärarna i Uppsala någon ”mästar”-titel    
(www.uu.se/nodel22, 090321). En mästare och lärlingstradition 
ligger som grund för lärandet. 

2.1.3 Kyrkan och dansen 
Den klassiska musikkulturen är arvtagare till statskyrkans 
värderingar vad gäller kropp och själ. Det andliga (hög) anses 
överlägset det fysiska (låga). Att sitta still och lyssna anses 
kvalitativt överlägset (Klingfors, 2003, s 95). 
 

Vilken inverkan har kyrkan haft på rörelse och musik? Man kan 
nog påstå att ”kristenhetens inställning till dans har varit kluven” 
(ibid). Ceremoniell och rituell dans var viktig i antikens Rom, där 
många av de först kristna levde. Dans nämns också på ett flertal 
ställen i Bibeln och var viktig för den tidiga judendomen.  

Det fanns från början ingen strikt gräns mellan dans- och 
konstmusik och ofta var det samma musiker som spelade till dans 
och i kyrkan. Fram till slutet av 1700-talet spelade dansmusiken 
en stor roll i konst- och kyrklig musik (a a, s 99). Bl a byggde 
Bach sina kantater, och även vissa fugor, på samtida dansmusik. 
Även under medeltiden förekom dans i kyrkan, men i och med 
att kyrkliga ledare uppfattade livet som en kamp mellan kropp 
(”lågt”) och själ (”högt”), och trots att det inte finns stöd för detta 
i Bibeln, skapades en negativ ideologisk danssyn. Man har menat 
att när kvinnor och män är nära varandra kan de utsättas för 
”orimliga sexuella frestelser” (a a, s 95) och därför har många 
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danser fördömts av kyrkan. I början av 1800-talet fördömdes 
valsen just därför att kvinnor och män tog i varandra, hade 
kroppskontakt samtidigt som de snurrade runt och blev som 
”berusade” (Lilliestam, 2006, s 258 f). Vissa menade till och med 
att dans och dansmusik var ”djävulens bländverk” (Klingfors, 
2003, s 95) då dess inverkan är så stark över människan och inte 
kan kontrolleras av kyrkan.  

2.1.4 Ny musikpraxis 
Sedan 200 år har det varit vanligt att inom den västerländska 
kulturen dela in musiken i tre kategorier: folkmusik, konstmusik 
och populärmusik (Lilliestam, 2006, s 25). Med folkmusik 
menades den breda befolkningens, främst allmogens och ”de 
andras” kultur och musik. Folkmusik förknippades bl a med 
muntlig tradition, gehörsinlärning, naturlighet, ursprunglighet 
och äkthet (ibid). 

I Centraleuropa skapades runt 1800-talets början kategorier 
som konstmusik och populärmusik av tidens akademiska elit. 
Konstmusiken ansågs vara originell, personlig, konstnärlig och 
djup. Populärmusiken definierades däremot som enkel, ytlig, 
förflackad och publikfriande. Man använde uttryck som seriös 
musik, högre musik och klassisk musik kontra trivial musik, lätt 
musik och underhållningsmusik för att skilja musiken åt  (a a, s 
26). 

I 1800-talets borgerliga kultur utgör kaos och ordning ett 
tema med stor genomslagskraft (Ehn & Löfgren, 1982, s 35 f). ”I 
den borgerliga föreställningsvärlden länkades ordningsbegreppet 
till två andra grundläggande principer, motsättningarna mellan 
dels natur/kultur, dels primitiv/civiliserad” (ibid). Borgerligheten 
stod för värden som civilisation, ordning och förfining medan 
den ”råa” massan representerade odisciplinerad och kaotisk natur 
eller rent av primitivitet.  

Ehn och Löfgren gör följande uppställning (a a, s 38): 
 

 Kultur och ordning  Natur och kaos 
 Civiliserad   Primitiv 
 Kultiverad   Vild 
 Mänsklig   Djurisk 
 Kontrollerad   Okontrollerad 
 Förfinad   Vulgär 
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 Rationell   Irrationell 
Förnuft   Känsla 

 Huvud   Kropp 
 Tanke    Hand 
 Ren   Oren 
 Moralisk   Amoralisk 
 Hög   Låg 
 Individualitet   Massinstinkt 
 Överklass   Underklass 
 

Dock är polariteten mellan natur/kultur och mellan kaos/ordning 
i den borgerliga tankevärlden mer komplicerad är den först 
förefaller, och det ryms flera motsättningar i sekelskiftets 
föreställningar om den ”råa arbetarmassan”. I bilden av ”den 
andre” projiceras bilder som med omvänt förtecken berättar mer 
om den egna gruppen. I vissa fall framstår då den kultiverade 
som tillgjord och onaturlig, m a o beror det på vem som 
definierar bilden. Ehn och Löfgren tecknar det på följande sätt (a 
a, s 40): 
 
 Överklass Underklass 
 
Kultur       Kultiverad, förfinad      Okultiverad, rå,              Natur 
+       bildad, intellektuell,      djurisk, kroppslig e t c      - 
       kontrollerad e t c 
 
Kultur       Onaturlig, förkonstlad,      Naturlig, äkta, spontan   Natur 
- anemisk, degenererad livskraftig, potent e t c     + 
       e t c  
 
Med hjälp av polariteten kaos/ordning kan vi uppfatta olika 
teman organiserade till en grundstruktur i den borgerliga 
föreställningsvärlden. Dessa tankefigurer visar sig också tydligt 
på olika nivåer i kulturen. ”Temat framträder tydligast genom en 
granskning av hur borgerskapet definierar sin egen identitet via 
karakterisering av 'de andra'” (a a, s 41). 

Kaos och ordning handlar om perspektiv och i analysen av en 
kultur är det viktigt att söka de områden där den kulturella 
stelbenthet är som mest framträdande. ”Ett studium av kulturell 
rigiditet och flexibilitet leder oss till centrala teman i en kultur” 
(a a, s 45).  
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Klingfors (2003) menar att en grundläggande skillnad mellan 
äldre och ny musikpraxis är att äldre tiders musikutövning 
byggde på rytm, accenter och improvisation. Den klassiska 
musikkulturens negativa syn på motorisk rytm bygger bl a på att 
den gör musiken lättlyssnad och griper tag i oss (a a, s 70). Man 
blir upprymda när det svänger och man vill röra på sig. Ett av de 
äldsta europeiska dansnamnen är branle som betyder vacklande, 
svängning. Ordet sväng har med rörelse att göra och under 1600- 
och 1700-talet verkar begrepp som mouvement haft en liknande 
innebörd (a a, s 91). ”För många är rytm snarare en fysisk (”låg”) 
än en intellektuell (”hög”, ”andlig”) företeelse” (a a, s 70).   

Enligt Klingfors sker en uppdelning av dans- och konstmusik 
först på 1800-talet och då separeras även konstnärlig dans (balett) 
och sällskapsdans från varandra (a a, s 99). Det nya spelsättet 
byggde under 1800-talet på dynamisk spänning och rytmen 
skulle nu följa det dynamiska förloppet. Orkestrarna styrdes inte 
längre av basstämman och den motoriska rytmen utan istället 
blev dirigenter nödvändiga (a, s 71). Från denna tid, menar 
Klingfors, att uttrycken ”högt” och lågt” haft en betydande roll i 
klassisk musikkultur. ”Begreppet har rötterna i antiken där 
överklassen (slavägarna) skulle ägna sig åt det höga medan det 
låga gällde människor som arbetade praktiskt” (ibid). Klingfors 
(ibid) åskådliggör uppdelning på ”högt” och ”lågt” på följande 
sätt: 

 
Högt   Lågt 
Andlighet – skrivbordsarbete– Mekaniskt arbete – fysiskt 
läsning – reflektion  arbete – sex 
  
Teori – det skrivna  Praktik – det improviserade 
    och traderade 
 
Melodibaserad musik utan   Motorisk rytm arbets- 
motorisk rytm – konstmusik  sånger, dansmusik 
  
Det vita ”rasen”  Ickevita ”raser” – ju 
    mörkare, desto ”lägre” 

 

Lilliestam (2006) menar dock att kategorierna konst- och 
populärmusik ingalunda var självklara. Det pågår en ständig 
diskussion som är präglad av tidens värderingar och synsätt om 
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vilken musik som skall räknas till vad. ”Att musik utgör ett 
nyckelhål innebär att den kan lära oss något om sin kontext. 
Tanken att musiken speglar samhället har funnits hos många 
musikforskare” (Lundberg & Ternhag 2002, s 29). Konstmusik, 
eller klassisk musik, kan sägas vara musik förknippad med 
institutioner som t ex konserthus, kyrkor och musikhögskolor 
som ”omges av en aura av kvalitet och professionalism” medan 
populärmusik såsom visor, schlager, rock och jazz är ”det andra” 
(Lilliestam, 2006, s 26). Denna uppdelning av musik som å ena 
sidan kvalitativ och professionell eller å andra sidan populär och 
lätt speglar en syn av att det existerar musik som är ”bättre” eller 
”sämre” och ”hög” eller ”låg”. 

2.2 Rörelse på gymnasienivå 
Efter ett riksdagsbeslut 1968 skapades läroplanen Lgy 70. Då 
ändrades namnet från gymnasium till gymnasieskola, vilket 
markerade det traditionella examensgymnasiets slut. Från början 
bestod gymnasieskolan av 22 linjer. De kunde vara två-, tre- och 
fyraåriga och hade sitt ursprung i de tidigare skolformerna 
gymnasiet, yrkesskolan och fackskolan. (Georgii-Hemming, 
2005). Mellan åren 1989 och 1990 kommunaliserades skolans 
verksamhet och 1991 beslutade regeringen att gymnasieskolan 
skulle reformeras. Politikerna i den egna kommunen skulle 
härmed ansvara för att skolan fick de resurser som krävdes för 
verksamheten och lärare och rektorer skulle i sin tur ansvara för 
att utforma undervisningen inom ramarna för de nationella 
måldokumenten (ibid). 

1 juli 1994 trädde den nya läroplanen för gymnasieskolan 
(Lpf 94) i kraft. Linjer ersattes nu med program, samtliga 
utbildningar blev treåriga och alla program fick gemensamma 
kärnämnen. Den nya läroplanen och de nya kursplanerna var 
också mer kortfattade och mindre detaljstyrda. Tanken var att, 
genom lokala initiativ och utvecklingsarbete på skolorna, skapa 
ett skolsystem som kunde förnya sig kontinuerligt. Eleverna 
skulle också få ett ökat inflytande på sin utbildning genom olika 
val, samarbete med arbetslivet samt organisationen av kurserna 
(Georgii-Hemming, 2005). 

I juli 2000 var det dags för ännu en revidering av utbildningar 
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och kursplaner. Mellan 1994 och 2000 fanns tre inriktningar på 
Estetiska programmet: teater och dans, bild och formgivning 
samt musik. Fr o m 2000 finns det fyra inriktningar, nämligen: 
Bild och formgivning, Dans, Musik och Teater (ibid). Andra 
förändringar var att vissa kurser på t ex estetiska programmet 
togs bort och andra ämnen tillkom.  

I Lgy 70 finner vi kursen Rörelse på Musiklinjen. Kursen 
löpte över två år och eleverna hade 80 minuters undervisning i 
veckan. När Estetiska programmet togs i bruk 1994 ändrades 
läroplan och kursutbud. Kursen Rörelse försvann och istället 
skapades en kurs som hette Kroppen som uttrycksmedel, 30 
poäng. I lektionstid räknat innebar detta ca 60 minuter i veckan 
under ett läsår. Denna kurs ingick i ämnet Estetisk orientering 
tillsammans med kurserna Bild och form A, 30 poäng samt 
Musik- och ljudskapande, 30 poäng.  
 
Ofta undervisade rytmikpedagoger i kursen Rörelse och 
sedermera Kroppen som uttrycksmedel, men vanligt var också att 
dramapedagoger, dans- och musiklärare undervisade i dessa 
ämnen. Kursen Rörelse innebar en kurs med rytmik som metod 
och musik som mål, medan kursen Kroppen som uttrycksmedel 
hade som syfte att ge en breddad orientering inom det estetiska 
fältet tillsammans med Bild och Musik och ljudskapande. Här 
kan man finna en viss begreppsförvirrning. Om kursen Rörelse 
hade kallats Rytmik och Kroppen som uttrycksmedel kallats för t 
ex Dans, hade detta tydliggjort målen anser jag. Rörelsekursens 
mål var att genom rörelse bl a kunna förverkliga sina musikaliska 
intentioner samt förstärka musikupplevelsen och form-
medvetandet (Lgy 70, s 250) jämfört med Kroppen som 
uttrycksmedels mål där man finner bl a att ”Kursen skall ge en 
introduktion i att använda kroppen som uttrycksmedel3 genom 
improvisation och gestaltning” (Lpf 94). Jämför detta med 
delkursen Bild och form A som är mycket tydlig i sin 
utformning. Olika ämneslärare undervisade i Rörelse och 
kroppen som uttrycksmedel, vilket tyder på att innehållet i 
kursplanerna gavs stort utrymme för tolkning. Jämför detta med 
att en lärare i fysik, engelska eller svenska skulle undervisa i 
Bild! M a o spelade skolledarnas kunskap i och inställning till 

                                                
3 Min kursivering. 
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ämnet en stor roll vid tjänstetillsättning då den undervisade 
läraren utformade kurserna i stor grad.  

En ny utredning gjordes 2000 och det innebar de 
ursprungliga kurserna i Estetisk orientering (Musik och 
ljudskapande, Bild och Kroppen som uttrycksmedel) togs bort. 
Ämnet har en breddande och praktisk funktion och ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla olika estetiska uttrycksmedel: 

 
Estetisk orientering, EOS1202 

Mål för kursen  
Kursen skall ge orientering om estetikens breda verksamhetsfält 
samt dess uttryck inom olika konstarter. Kursen skall även ge 
förståelse av olika estetiska kunskapsformer och utveckla 
färdighet i att självständigt använda dessa. Ett mål för kursen är 
att ge möjlighet att praktiskt arbeta med några av de estetiska 
begreppen inom olika konstarter. Kursen skall ge eleven 
möjlighet att utveckla olika estetiska uttrycksmedel genom 
möten mellan konstarter i ett gemensamt arbete. Därutöver skall 
kursen utveckla elevens förmåga att analysera estetiska uttryck 
(Lpf 94). 

 
Värt att notera är att efter ca 20 år på Musiklinjen/Estetiska 
programmet, inriktning musik finns inte längre rörelse eller 
kropp representerade i något obligatorisk ämne eller kurs på 
Estetiska programmet, inriktning musik. Är detta ett resultat av 
en tidsanda? Har synen på lärande förändrats? Har avståndet 
mellan huvud och kropp ökat?  

Som valbar kurs finns dock kursen Rytmik med dans, 
MU1210. 

2.3 Rytmik på folkhögskola  
Förekomsten av ämnen som rörelse och rytmik på 
folkhögskolenivå har minskat de senaste åren. På 
folkhögskolornas hemsida (www.folkhogskola.nu, 090314) går 
att läsa att inför läsåret 2009/2010 erbjuder följande fem 
folkhögskolor med musiklinje rytmik på schemat: Bergslagens, 
Birka, Helsjöns, Oskarshamns och St Sigfrids folkhögskolor. På 
några skolor (t ex Ingesunds folkhögskola) kan man studera 
rytmik som tillval men ämnet är inte ett obligatorium. Vissa 
folkhögskolor erbjuder sina elever temadagar med rytmik och 
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besök från musikhögskolornas rytmiklärarutbildningar, medan 
andra skolor inte erbjuder rytmik eller rörelseundervisning över 
huvudtaget. På de folkhögskolor som fortfarande erbjuder rytmik 
eller rörelseundervisning arbetar troligtvis lärare som brinner för 
sitt ämne och som utvecklar metoder för att följa med i tiden, den 
skola de arbetar på, och/eller vilken genre som är rådande. På 
andra skolor kan rörelse- och rytmikämnet ha ändrat namn och 
innehåll till t ex ergonomi, avspänning o dyl. 

2.4 Rytmik på högskola och universitet 
1933 grundades Dalcrozeseminariet4 i Stockholm. 1978 uppgick 
seminariet i Kungliga Musikhögskolan. Rytmikpedagog-
utbildning startade 1961 på Musikhögskolan i Malmö och 1978 
på dåvarande Musikhögskolan Göteborg (nuvarande Högskolan 
för scen och musik) (Vernerson, 2003). Musikhögskolan 
Ingesund startade sin rytmikpedagogutbildning med inriktning 
mot barn 1971 och sist ut i raden är Musikhögskolan i Örebro 
som antog sina första rytmikstudenter 2005. Fristående kurser i 
rytmik har dock givits på Musikhögskolan i Örebro sedan 1997. 
Andra högskolor och universitet, förutom de universitet och 
högskolor som erbjuder rytmik som specialisering, som erbjuder 
fristående kurser i rytmik är t ex Linnéuniversitetet.  

Antalet sökande har gått ner de senaste åren om man ser över 
rytmikutbildningarna i stort. Det kan vara en följd av att kurserna 
Rörelse och Kroppen som uttrycksmedel inte finns kvar på 
gymnasiet samt att färre folkhögskolor i dag erbjuder rytmik på 
schemat. Detta gör att färre blivande studenter känner till ämnets 
existens, vad det innebär och innehåller. När man inte kommit i 
kontakt med rytmikämnet som vuxen kan det vara lätt gjort att 
associera ämnet med ”musik för barn” och ”klapp och klang” –  
m a o något ”barnsligt”, ”mindre seriöst” och kanske till och med 
simpelt. Troligtvis är man inte medveten om rörelse som ett 
medel vid lärande av musik och rytmikpedagogiken som 
musikpedagogisk metod. 

Alla studerande vid musikhögskolorna på lärarprogrammet, 
inriktning musik kommer i kontakt med rytmik i någon form 

                                                
4 Emile Jaques-Dalcroze 1865-1950. Schweizisk musiker och pedagog som 
utvecklade Rytmik, en metod för att lära och uppleva musik genom rörelse. 
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under sin utbildning. Omfattning och inriktning bestäms av 
respektive skola.  

2.5 Sammanfattning 
En tillbakablick visar att uppfattningen om rörelse har skiftat. 
Under antiken var rörelse en del av, och en förutsättning för, 
musik. Att kunna föra sig genom att behärska dans, fäktning, 
ridning och musik var också ett sätt att under 1600-talet och 
framåt visa att man hade en ställning i samhället och i 
sällskapslivet. Denna sorts rörelse grundar sig på kontroll och 
uppfostran. Man fick lära sig hur man skulle föra sig. Detta hur 
låg också till grund för att urskilja dem som fått denna skolning 
och de som inte genomgått denna skolning. En sorts 
statusbestämning där kontroll av kropp och rörelse pekar på hög 
status. 

Kyrkans kluvna syn på rörelse och kropp har troligtvis också 
påverkat vårt förhållningssätt. Från att dansen och rörelsen varit 
en naturlig del i kyrkan menade vissa att det var mer kvalitativt 
överlägset att sitta still och lyssna. Rörelsen och dansen kunde ge 
upphov till svårtyglade drifter och sågs bl a därför som en ”låg” 
företeelse. Melodibaserad musik utan motorisk rytm ansågs vara 
överlägset arbetssånger, dansmusik och liknande musik baserad 
på motorisk rytm. En uppdelning av folk-, konst- och 
populärmusik gjordes för ca 200 år sedan och vi vilar än i dag till 
viss del vår inställning och våra värderingar (”högt” och ”lågt”) 
på denna syn på musik och rörelse, även om det pågår en 
diskussion. 
  
I Lgy 70 finner vi Rörelse som ett ämne på Musiklinjen. I den 
nya läroplanen Lpf 94 försvinner Rörelse och istället finner vi 
Kroppen som uttrycksmedel under ämnet Estetisk orientering på 
Estetiska programmet. Efter revideringen 2000 försvinner även 
Kroppen som uttrycksmedel som kurs. I dagsläget finns inget 
obligatoriskt ämne eller kurs på schemat för Estetiska 
programmet, inriktning musik där man använder rörelse som ett 
pedagogiskt medel för lärande av musik. Ett resultat av detta kan 
spegla av sig i att allt färre folkhögskolor erbjuder rytmik på 
schemat vilket i sin tur resulterar i färre sökande till rytmik som 
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huvudämne på musikhögskolorna. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Vetenskaplig litteratur och forskning kring rörelsens betydelse 
vid lärande av musik för vuxna, eller unga vuxna, är svårfunnen. 
Dock finns det gott om litteratur som rör barn och rörelse. Detta 
kan höra samman med den generella motsättningen mellan kropp 
och själ, mellan musikens kroppslighet och sinnlighet kontra den 
musik som ansetts vara intellektuellt stimulerande och 
upphöjande (Lilliestam 2006, s 117). Lilliestam menar vidare att 
detta kan vara en anledning till att den akademiska forskningen 
inte i någon högre grad har ägnat sig åt dans och, som jag här 
utsträcker till att även inbegripa, begreppet rörelse. 

I detta kapitel belyses kulturens och olika köns värderingar 
och dess betydelse för val av arbetsmetoder som lärare, samt hur 
synen på musik kan få konsekvenser för lärarrollen. Kapitlet 
berör också hur vi kan uppfatta musik i rörelse, främst ur ett 
konstnärligt och performativt perspektiv, och hur det kan påverka 
mina val av metoder som lärare. 
    Jag har valt att disponera kapitlets innehåll på följande sätt: 
 

• Formellt och informellt lärande (Davidson & Correia, 
2002; Ruud, 2002; Lilliestam, 2006) 

• Absolut och relativistisk syn på musikalitet (Brändström, 
1997) 

• Tanke och kropp (Gustavsson, 2000; Davidson & Correia, 
2002) 

• Könsskillnader (Bouij, 1998; O´Neill, 1997; Lenz Taguchi 
2003) 

3.1 Formellt och informellt lärande 
Vår första kontakt med musik och rörelse sker redan i 
moderlivet. När barnet är fött följer vanligtvis ett växelspel 
mellan baby och förälder. Barn och förälder skapar tillsammans 
ett gemensamt språk t ex genom att föräldern rytmiskt klappar 
och gungar sitt barn. Barn och föräldrar kommunicerar bl a 
genom rörelse, joller, barnspråk och sång och barnet börjar på 
detta sätt utforska musik och kropp (Davidson & Correia, 2002, s 
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237). Davidson och Correia menar vidare att rörelser och ljud är 
baserade på utbyten mellan barn – förälder, där man använder 
olika element förbundna med expressivt musikalisk uttryck. 
Möjligt är att denna första kontakt med musik kan vara 
meningsfull för tankar och handlingar. En konkret och praktisk 
väg att förstå musik på kan vara att utforska musik genom rörelse 
(a a, s 238).  

  
Vad som sker i den denna tidiga kommunikation kan också 
beskrivas med termer som är välkända från musikens område: 
imitation och turtagning är umgängesformer som inte minst är 
framträdande när vi improviserar ihop (Ruud, 2002, s 119). 
 

Ruud hävdar att musikalisk kommunikation har många likheter 
med den mellan spädbarn och den vuxnes kommunikation under 
de första levnadsmånaderna. Ända från födelsen styr barnet och 
sätter sin prägel på kommunikationen (ibid). 
 
Den process som innebär att man lär sig direkt av sina föräldrar 
och andra vuxna kan också kallas för primär socialisation 
(Lilliestam, 2006, s 118). Det kan vara modersmål, sånger, 
mönster för inlärning, rytmer etc. Som barn lär man sig genom 
att härma, iaktta, genom att det är en del av kulturen. Lärandet är 
direkt och oreflekterat. Detta lärande skiljs från sekundär 
socialisation som sker genom organiserad träning och skolning i 
skolan och genom andra utbildningssituationer (ibid).  

”Ett annat sätt att tänka är att skilja mellan formellt och 
informellt lärande. Det förra benämns ibland utbildning, det 
andra kallas även vardagligt eller oorganiserat lärande” (ibid). En 
formell utbildning i musik tillhandahålls på musik- och 
kulturskolor, grundskolor, gymnasium, studieförbund, musik-
undervisning i frikyrkor och svenska kyrkan, folkhögskolor och 
musikhögskolor. Ett informellt lärande däremot sker direkt, 
spontant, i vardagslivet utan att vi faktiskt tänker på att lärande 
äger rum.  

Innehållsmässigt skiljer sig också informellt och formellt 
lärande i musik åt: 
 

Ett exempel är att formell musikutbildning till största delen 
fokuserar på noterad musik. Kunskap om musik är att kunna 
läsa noter och behärska musikteori. Det överlägset vanligaste är 
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dock att människor lär sig musicera på gehör, vilket betyder att 
man spelar, skapar och minns musik utan hjälp av noter. [...] 
Detta är ofta förbisett av traditionell musikpedagogik. Som 
musiklärare bör man givetvis behärska båda sätten att lära musik 
(a a, s 119). 
 

Synen på informellt och formellt lärande kan påverka valet av 
metoder vid lärande. Den påverkar också uppfattningen om 
betydelsen av lärande, skola och undervisningsformer. 
Kunskapssynen kan också höra samman med uppfattningen om 
vad rörelse som pedagogiskt medel kan innebära och hur det 
skulle kunna användas i en lärandesituation. Då rörelse kan 
uppfattas som ett mer improviserat sätt att upptäcka, utforska och 
lära musik på kan det eventuellt uppfattas som ett mer informellt 
sätt att lära, även om det sker i skolmiljö. 

3.2 Absolut och relativistisk syn på musikalitet 
Precis som kultur är musikalitet ett omstritt begrepp (Brändström, 
1997, s 12). Vad innebär det att vara musikalisk? Är det att kunna 
uttrycka sig genom musik, skapa egen musik, sjunga rent eller 
spela ett musikinstrument? Brändström (a a, s 16 ) gör en 
uppställning där han skiljer på absolut och relativistisk syn på 
musikalitet: 

 
 Absolut syn på  Relativistisk syn på 
 musikalitet   musikalitet 
 

 medfödd   förvärvad 
 vissa utvalda   alla 
 färdighet   upplevelse 
 mätbar   ej mätbar 
 reproduktion   kreativitet 
 effektivitet   förståelse 

 
 

Inom musiklärarutbildningen kan spänningen mellan de två 
synsätten reflektera en del av musiker-lärare-polariteten, d v s om 
tyngdpunkten skall ligga på det pedagogiska eller musikaliska 
ämnesområdet. Samma spänning kan man finna i informellt och 
formellt lärande. 

Om en lärarstudent eller lärare har en absolut syn på 
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musikalitet kommer troligtvis undervisningen ha sin tyngdpunkt 
förlagd till prestation och effektivitet inom sång och 
instrumentalspel. Konsekvensen av detta synsätt kan resultera i 
ett kategoriskt synsätt: antingen är man musikalisk eller inte. Det 
är lätt gjort att associera en sådan inställning till västerländsk 
konstmusik, men det gäller lika mycket genrer som jazz och 
rockmusik (a a, s 13). Som elev blir man undervisad i 
västerländsk musik. Det kan ske i olika skolformer såsom musik- 
och kulturskola, folkhögskola och musikhögskola och det är lätt 
att associera västerländsk musik med formellt lärande. Jazz och 
rock associeras främst med informellt lärande även om det inte 
längre stämmer då jazzen definitivt har klivit in i det kulturella 
”finrummet” och lektionssalen. 

Som motvikt till den absoluta synen på musikalitet har ett 
bredare synsätt vuxit fram. Kreativitetsbegreppet har blivit något 
av ett signum för den relativistiska synen på musikalitet och 
betonar den personliga upplevelsen av att skapa, spela, sjunga 
och lyssna på musik (a a, s 14). Fokus är förskjutet från 
färdighetsaspekten mot en mer personlig upplevelse. Musiken 
kan vara meningsskapande och bestå av musikantskap och 
förståelse. De pedagogiska konsekvenserna gör att 
undervisningen blir färgad av dialog, ömsesidighet och 
självuttryck (a a, s 15).  
 
Sannolikt är att sättet på vilket lärare resonerar kring synen på 
musikalitet kommer att forma valen av innehåll, metoder och 
mål. Inställningen till musikalitet kan också tänkas vila på 
värderingar om kultur och natur. Att använda sig av rörelse i en 
lärandesituation passar troligtvis bäst in under en mer 
relativistisk syn på musik där begrepp som förståelse, kreativitet 
och upplevelse premieras. Har man som lärare en mer absolut syn 
på musik ser man kanske inte uppfattar fördelarna med rörelse 
som pedagogiskt medel.  

3.3 Tanke och kropp 
Jag har inga intentioner att ha ett fenomenologiskt anslag på min 
uppsats men jag vill belysa följande kunskapsteorier. 

”Jag tänker, alltså är jag till” lyder den kunskapsteoretiska 
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dualism vi har från Descartes5 (Gustavsson 2000, s 74). 
Descartes menar att våra sinnen ofta bedrar oss och därför inte 
kan ge oss full visshet. Hans tvivel avser ytterst själva 
möjligheten till kunskap över huvud taget utifrån sinnen. 

Fenomenologin, som tradition, riktar sig mot denna dualism 
som innebär att kropp och själ ses som två skilda substanser. 
Merleau-Ponty6 menar istället ”jag kan, alltså är jag till”. ”Kropp 
och medvetande står i en nära relation till varandra. Att kunna 
innebär att kunskapen redan finns i den fysiska aktiviteten och i 
kroppens rörelser” (Gustavsson, 2000, s 74). Kroppen besitter 
förmåga att gå två vägar: reflektionens eller integrationens. 
Reflektion och handling är nära förbundna med varandra och kan 
visa sig i fysisk aktivitet och rörelse, och det innebär att även 
reflektionen har sin grund i den mänskliga kroppen. ”I handling 
integreras de villkor och förutsättningar vi är försatta i med vår 
förmåga att handla” (a a, s 75).  

Vi står i kontakt med omvärlden genom vår kropp. Den 
kunskap som uttrycks i fysisk aktivitet och som sitter i kroppen 
är icke-verbal, tyst kunskap. Merleau-Ponty har vidgat 
kunskapsbegreppet och menar att kunskap innefattar människors 
samlade kapacitet, inklusive de kroppsliga förmågorna (a a, s 75-
76). 
 
I artikeln Body Movement av Davidson och Correia (2002) ges 
uttryck för en liknande tanke: 
 

Body movement plays a role in the construction, execution, and 
perception of musical performances. We explore the interface 
between technical matters of physical control and the expressive 
components of physical gestures and discuss the bodily origins 
of musical meaning, expressive performance, and musical skill 
acquisition (s 237). 
 

För att musicera måste musikern använda sin kropp i samspel 
med sitt instrument. Musikern använder inte endast kroppen för 
att kunna utföra rörelser som skapar toner; utan kroppen 
genererar också expressiva idéer om musik. Davidson och 

                                                
5 René Descartes, (1596-1650), fransk filosof och matematiker, länge bosatt 
i Nederländerna men död i Stockholm (Nationalencyklopedin, 091213). 
6 Maurice Merleau-Ponty, (1908-1961), fransk filosof. Han var starkt 
påverkad av den fenomenologiska filosofin (Nationalencyklopedin, 091213). 



 20 

Correia menar vidare att kroppen är viktig vid perception och 
produktion av information till medmusikanter och publik (ibid).  

En studie som författarna genomfört spårade hur enskilda 
punkter på kroppen rörde sig var 0.20 sekund under ett 
framträdande av en pianist. Samma stycke spelades med tre olika 
expressiva avsikter: 1) uttryckslöst, 2) normalt och 3) förstorat. 
Studien uppenbarade en relation mellan intensiteten i det 
musikaliska uttrycket och rörelsens storlek. Förstorat musikaliskt 
uttryck renderade stora rörelser. Detta, menar författarna, tyder 
på en direkt korrelation mellan graden av expressivitet i en 
rörelse och skapandet av musikalisk intensitet (a a, s 239). 
 
Det förhållande som lärare har till begrepp som tanke/kropp och 
kropp/själ kan komma att reflekteras i undervisningen, 
framförallt genom metodval. Kunskapssyn och förvärvandet av 
densamma genom tanke och/eller kropp avspeglas även i synen 
på musik: är musik en intellektuell företeelse eller är musik  
något som vi erfar med alla våra sinnen, med hela vår kropp och 
väsen? 

3.4 Könsskillnader 
Bouijs avhandling Musik – mitt liv och kommande levebröd. En 
studie i musiklärares yrkessocialisation (1998) behandlar 
blivande musiklärares väg in i sitt yrke. Jag har här tagit fasta på 
de könsskillnader som Bouijs forskning funnit.  

Jag kommer främst att använda begreppet kön framför genus 
och stödjer mig på Lenz Taguchis artikel Det finns inga naturliga 
kön där hon menar att begreppet kön markerar en social 
konstruktion. ”Det är alltså inte ett naturgivet 'kärl' som 
härbärgerar ett socialt konstruerat innehåll – genus” (2003, s 10). 
  
Bouijs forskning pekar på att kvinnor inom musikutbildningen 
ofta är mer inriktade mot undervisning, bl a därför att de är 
inriktade på relationer. Män verkar främst vara intresserade av att 
utveckla sig som musiker, där prestationen står i fokus (a a, s 
191). O´Neill belyser i sin artikel Music and gender (1997, s 46) 
att: 
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Historically in Western culture, men have dominated the music 
profession and occupied positions of power and privilege. Prior 
to the 1850s, the vast majority of orchestras refused to employ 
woman. It was thought to be 'improper' for a woman to perform 
in public (ibid). 

 
Andra skillnader som framträtt i Bouijs forskning är att kvinnor 
har ett betydligt större intresse för röstträning i sång och tal, 
rytmik/dramatik (utpräglade gruppämnen), kulturpolitik, 
pedagogik samt praktik och metodik, ämnen som är inriktade på 
interaktion i läraryrket.  

Männen, däremot, intresserar sig främst för ämnen som 
satslära med arrangering, gehörslära och improvisation, ämnen 
där man i hög grad utvecklar ett individuellt musikkunnande och 
den egna färdigheten. (ibid). En strukturalistisk tankefigur7 (Lenz 
Taguchi, 2003, s 13) förklarar dessa skillnader genom att det 
finns samhälleliga strukturer/ordningar som snarare kommer 
utifrån än inifrån. ”Genusordningen organiserar vad som blir 
normer för manligt och kvinnligt i samhället” (s 13). 
 
Bouij menar vidare att kvinnorna under sin utbildning till 
musiklärare använder sig av sin erfarenhet till att förbereda sig 
inför läraryrket. ”De vet vilken kunskap de behöver bygga på och 
gör det också på ett sätt så att de växer i sina lärarroller” (a a, s 
262). Dock är den rollidentitet som har den högsta statusen på 
musikhögskolan musikerrollen. Att få erkännande som musiker 
innebär en hög status som individ inom utbildningen (a a, s 166). 
Det existerar ett värdesystem inom den högre musikutbildningen, 
ett värdesystem som har sin grund i musikerskapet (a a, s 176, 
jmf Brändström, 1997). För kvinnorna är utbildningen en 
lärarutbildning, medan männen främst strävar efter egen 
utveckling, vilket resulterar att utbildningen mer liknar en 
musikerutbildning. 

                                                
7 Lenz Taguchi ger exempel på tre exempel på tankefigurer a) En 
strukturalistisk tankefigur menar att könstypiska beteenden påtvingas 
”utifrån”. b) En essentialistisk tankefigur menar att beteenden förklaras 
”inifrån” med biologi eller könsspecifika psykologiska 
personlighetsstrukturer. c) En feministiskt poststrukturell tankefigur tar fasta 
på de beteenden som uttrycker en innebörd av kvinnlighet och manlighet. 
Flickor och pojkar förkroppsligar dem för att förstås som ”korrekt könade” 
(Lenz Taguchi, 2003, s 14). 
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Enligt den feministiska poststrukturella tankefiguren (Lenz 
Taguchi, 2003, s 13-14) identifieras en rad maktproducerande 
och könade begreppspar (dikotomier) som kan styr vårt tänkande. 
Här följer några exempel, den manliga sidan är alltid överordnad 
har störst legitimitet och makt (ibid): 
 

man – kvinna 
kunskap – fantasi 
objektivitet – subjektivitet 
intellekt (huvud och ande) – kropp (kött och blod) 
rationalitet – irrationalitet och emotioner 
fakta – konst/posesi 
linjär – cyklisk 
kontroll – spontanitet, intuition 
offentlig – privat 
seende – lyssnande 

  
Den feministiska poststrukturella tankefigurens könade 
begreppspar kan ge viss förklaring till kvinnors och mäns yrkes- 
och metodval. 
 
I arbetslivet finner vi kvinnorna främst i grundskola och på 
musik- och kulturskola. Kvinnorna undervisar främst de yngre 
barnen, medan männen befinner sig på de högre och mer 
ämnesspecialiserade stadierna. Männen är i majoritet på 
gymnasium och folkhögskola (Bouij 1998, s 263). Om en 
feministisk poststrukturell tankefigur används skulle de här 
förhållandena uttrycka en innebörd av kvinnlighet respektive 
manlighet. Lenz Taguchi (2003, s 14) menar att: 
 

Flickor och pojkar ”läser av” dessa innebörder i kvinnors och 
mäns sätt att leva och förhålla sig till varandra. De ”tar upp” 
dem – förkroppsligar dem -– för att förstås som ”rätt könade”. 
Med andra ord erbjuder samhället en uppsättning innebörder av 
vad det är att vara kvinna/kvinnlig och man/manlig på rätt sätt 
också i förhållandet till lärandet […] (ibid). 

 
Bouijs forskning visar att kvinnor främst är intresserade av 
ämnen som är inriktade på interaktion i läraryrket och de arbetar 
främst med de yngre åldrarna, medan männen är mer intresserade 
av ämnen där ett individuellt musikerkunnande står i fokus, 
främst med de högre och ämnesspecialiserade åldrarna (jmf Lenz 
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Taguchi, 2003, s 14). Detta påverkar troligtvis förekomsten och 
synen på rörelse som pedagogiskt medel på gymnasieskolan. 

3.5 Sammanfattning 
Synen på musik och uppfattningen om rörelse som ett 
pedagogiskt medel formas sannolikt av uppfattningar om 
informellt och formellt lärande. Det spelar med säkerhet roll om 
jag som lärare besitter en relativistisk eller absolut syn på 
musikalitet då jag väljer pedagogiska metoder för att lära musik, 
precis som vårt kön påverkar våra val. Olika förhållningssätt till 
kropp och tanke kan styra de värderingar som är kopplade till 
lärande, musik, kropp och rörelse. Sammantaget spelar alla dessa 
variabler in vid lärande och val av metoder som inbegriper t ex 
rörelse som medel vid lärande av musik. 
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med undersökningen är att uppmärksamma hur 
verksamma lärare på gymnasiets estetiska program, inriktning 
musik, använder sig av rörelse vid lärande av musik och hur de 
uppfattar rörelsen som pedagogiskt medel.  
 
För att nå detta syfte avser jag söka svar genom följande 
frågeställningar. Fråga två och tre är ställda för att säkerställa 
skillnaden på hur man talar och hur man gör: 
 

1. Vad lägger lärare på estetiska programmet, inriktning 
musik för betydelse i begreppet rörelse? 

2. Vilken uppfattning har lärare på estetiska programmet, 
inriktning musik om rörelse som medel för lärande av 
musik? 

3. Hur använder lärare på estetiska programmet, inriktning 
musik, rörelse som pedagogiskt medel? 

4.1 Definitioner och avgränsningar 
Rörelse som begrepp kan man finna inom många skilda språkliga 
domäner.   

Patel och Davidsson (2003) menar att ”ett begrepp är en 
bestämning eller en rad inbördes relaterade bestämningar som 
betecknar ett föremål, en grupp av föremål eller en företeelse” (s 
19).  

För att åskådliggöra komplexiteten i begreppet rörelse har jag 
skapat en figur (se s 26) av den mångfald som begreppet 
inrymmer. Med all säkerhet är det möjligt att komplettera med 
fler ”rörelserutor”. 

    Det är svårt och inte heller önskvärt att dra vattentäta skott 
mellan ”rutorna”. I vissa fall skulle man med fördel kunna lägga 
”rutorna” över varandra och låta dem vara transparenta i sin 
utformning. Jag vill på inget vis påskina en dikotomi mellan 
kropp och själ, eller mellan teori och praktik, utan mitt syfte med 
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bilden är att belysa att rörelse är ett vittomfattande begrepp. 
Ibland är den specifika rörelsen målet, andra gånger används 
rörelse som en teknik och/eller redskap för att nå ett bestämt mål. 
Rörelsen kan vara del i en process. Rörelse kan vara minutiöst 
styrd och bestämd till fri, personlig och helt improviserad. Ibland 
överlappar rörelsens syften varandra. Detta sammantaget gör att 
människors inställning till rörelse och kropp kan skifta beroende 
på vilken kontakt de har och har haft med rörelse. Kent Sjöström 
belyser i sin avhandling Skådespelare i handling: Strategier för 
tanke och kropp (2007) detta faktum: ”Relationen till kroppen 
och tidigare givna omdömen om kroppen aktualiseras” när 
studenten möter en undervisningssituation i rörelse (s 92). Ofta 
associerar studenterna rörelseundervisningen till idrott, 
gymnastik eller dans vilket gör att: 

 
Rörelse som ren glädje och lekfullhet i den egna kroppen, att 
söka främmande uttrycksformer, rörelsens roll för relationer och 
samspel mellan tanke och handling är ofta försummade område 
[…] (ibid).  

 
I denna undersökning, som bygger på min erfarenhet som 
rytmikpedagog, definierar jag begreppet rörelse på följande sätt:  

Med rörelse menas den organiska8 rörelse som utgår från 
varje individ och som skapas utifrån varje persons 
förutsättningar, kropp, tankar, känslor, intention och vilja. 
Rörelsen är lika personlig som rösten. Rörelsen används inom 
rytmikpedagogiken som ett medel för att uttrycka och för att nå 
förståelse, lärande och upplevelse av musik. ”Principen är med 
andra ord inte att lära rörelser, utan att lära röra sig med hjälp av 
de uppgifter, till vilka rörelse användes” (von Bülow 1972, s 38). 
Musik är rörelse och rörelse är musik. 

                                                
8 Jmf med Vernersson 2003, s 14. 
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ALTERNATIV MEDICIN     
     BARN 
T ex     T ex 
Tai chi     Lek och rörelse 
Yoga     ”Röris” 
Qi gong 
 
    DANS 
    T ex 
    Social dans 
    Tävlingsdans 
    Folklig dans 
    Scenisk dans 
    Religiös dans 
 
MUSIK 
T ex 
Rörelse; ped syfte 
Rörelse; konstnärligt syfte 
 
 
      
     IDROTT 
     T ex 
       Motionsidrott 
     Tävlingsidrott 
 
 
                
TEATER    
T ex   RÖRELSE 
Akrobatik  
Fäktning                                                                                                                           MEDICIN 
Dans     T ex 
Mim     Sjukgymnastik 
Yoga     Arbetsterapi 
      Ergonomi 
    
  TERAPI/SJÄLVKÄNNEDOM 
  T ex 
  Frigörande dans 
  De fem rytmerna 
  Dansterapi 
  Musikterapi 
 
 
KROPPSKÄNNEDOM   RÖRELSE genom DANS  
T ex    T ex 
Feldenkraismetoden   Grounding 
Alexanderteknik   Grounddance 
      
 
Figur 1: Modell för olika sorters rörelse (Johanna Österling Brunström, 
090320). 
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Förklaringar till ”rörelserutorna”: 
 
DANS:       
T ex social, folklig, scenisk, religiös och tävlingsdans.  
Syfte: se namnet. 
Rörelsen bygger på teknik, härmning och avbildning. 
 
TERAPI/SJÄLVKÄNNEDOM: 
T ex frigörande dans, De fem rytmerna, dansterapi och musikterapi.  
Syfte: terapeutisk, framlyftande och bearbetning av känslor, minnen 
mm. 
Rörelsen bygger på improvisation. 
      
IDROTT: 
T ex tävlingsidrott, motionsidrott. 
Syfte: träna och tävla, göra resultat. 
Rörelsen bygger på teknik och härmning.    
 
ALTERNATIV MEDICIN: 
T ex yoga, tai chi, qigong.    
Syfte: motverka sjukdomsförlopp och stress, vara förebyggande.  
Rörelsen bygger på teknik, härmning och avbildning. 
 
KROPPSKÄNNEDOM: 
T ex Alexanderteknik, Feldenkraismetoden. 
Syfte: återställa kroppen till sitt naturliga ”läge”. 
Rörelsen bygger på teknik och härmning. 
 
RÖRELSE GENOM DANS: 
T ex Grounding, Grounddance.  
Syfte: stärka och grunda kroppen. 
Rörelsen bygger på teknik och härmning och ett visst utrymme för 
improvisation. 
 
MEDICIN:      
T ex sjukgymnastik, arbetsterapi och ergonomi.  
Syfte: träning för att reparera kroppen samt för att motverka skador 
och förslitningar. 
Rörelsen bygger på teknik och härmning.  
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TEATER: 
T ex akrobatik, fäktning, mim, dans, yoga.    
Syfte: förberedelse inför arbetet som skådespelare. 
Rörelsen bygger på teknik, härmning och viss improvisation. 
 
AKTIVITETER FÖR BARN PÅ FÖRSKOLA:  
T ex Röris, lek och rörelse inomhus och utomhus. 
Syfte: genom lekfulla former använda och träna sin kropp. 
Rörelsen bygger på teknik och improvisation. 
 
MUSIK: 
T ex Musik i rörelse. Rörelse i musik. 
Syfte: genom rörelse uttrycka, uppleva och lära musik. 
Rörelsen bygger på improvisation. 
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5. KÄLLMATERIAL OCH METOD 

I detta avsnitt redogör jag för hur jag samlat in min empiri samt 
hur jag gått till väga för att besvara forskningsfrågorna. De 
metoder för materialinsamling som jag använt mig av är 
fokusgruppsintervju och lektionsobservation. Metoder för att 
analysera materialet presenteras på s 55. 

5.1 Urval 
Mitt urval består av fyra lärare som undervisar i musik på 
estetiska programmet, inriktning musik. Skolan som lärarna 
arbetar på ligger i en mellanstor svensk stad. Skolan är inte vald 
för att vara representativ utan representerar endast sig själv. 

Arbetet började med att jag mailade en förfrågan till en lärare 
på tänkt gymnasieskola och frågade om hon skulle vara 
intresserad av att medverka vid en fokusgruppsintervju. Därefter 
samtalade vi per telefon om hur vi skulle gå vidare. Jag tog 
kontakt med rektorn för estetiska programmet på tänkt skola för 
att få använda konferenstid, då min kontakt gjort gällande att det 
var svårt att hitta en mötestid. En tid bestämdes (detta var en för 
lärarna schemalagd mötestid som gjordes tillänglig) och jag 
ringde upp och mailade de lärare som min kontakt föreslagit. 
Mitt mail innehöll en officiell förfrågan som byggde på 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (http://www.vr.se/huvudmeny/ 
etikforforskare/publikationerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a
8800063.html, 090322). 
 
Mina urvalskriterier bestod i att lärarna skulle undervisa i ett 
musikämne. Antalet lärare bestämdes av de riktlinjer som 
Wibeck (2000, s 50) anger: ”Jag menar att ett lämpligt 
deltagarantal i en fokusgrupp är inte färre än fyra och inte fler än 
sex personer”. Vidare fann jag det lämpligt att välja både lärare 
som undervisade i grupp och de som hade enskild undervisning. 
Önskvärt var också en spridning vad gällde undervisning i olika 
musikgenrer. Jag fann det viktigt med jämn könsfördelning då 
min undersökning tangerar könets betydelse vid val av 
undervisningsformer. Genom dessa urvalskriterier önskade jag 
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att många sorters lärare som arbetar på estetiska programmet, 
inriktning musik skulle vara representerade.  

5.2 Datainsamlingsförfarande 
Innan fokusgruppsintervjun och observationerna skulle ske 
informerades informanterna skriftligen om studiens syfte, etiska 
principer och andra praktiska detaljer av vikt för studien. Övriga 
intervjuer skedde vid de tillfällen jag ansåg att detta var en 
framkomlig väg för insamling av adekvat information till 
undersökningen.  

5.2.1 Fokusgrupp 
”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom 
gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms av forskaren”, menar 
Morgan (1996, s 130). Ämnet bestäms av forskaren och genom 
gruppinteraktion samlas data in. Fokusgrupp är en teknik som 
syftar till datainsamling för ett forskningsändamål. Metoden kan 
användas för att studera ett innehåll såsom gruppmedlemmars 
åsikter, tankar, attityder, uppfattningar, argumentationer etc. 
Forskaren kan analysera data från fokusgruppen genom att 
studera den sociala interaktionen och hur deltagarna i en grupp 
resonerar sig fram till en gemensam syn. På detta sätt kan 
forskaren kartlägga åsikter och värderingar och undersöka de 
meningssammanhang som leder fram till desamma (Wibeck, 
2000). 
 

Den mesta intervjuforskning sker i dag som individuella 
intervjuer; gruppintervjuer kan mycket väl frambringa en livfull 
mellanmänsklig dynamik och demonstrera det sociala samspel 
som leder fram till intervjuuttalandena (Kvale, 1997, s 263).
  
 

Det finns positiva och negativa sidor med alla forskningsmetoder. 
Vad gäller negativa sidor av fokusgruppsintervjun kan man peka 
på moderatorns roll. Data påverkas även av gruppen i sig. Hur 
skall gruppen väljas ut? Vill de deltagande ge en representativ 
bild av verkligheten? Till fördelarna hör att undersökningen kan 
ha betydelse för gruppdeltagarna själva genom att de blir 
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medvetna om problemoråden som kanske berör dem personligen. 
Fokusgrupp är också en bra metod om man vill studera och iaktta 
hur ett samtal kring ett givet ämne utspelar sig. Men framför allt 
ger fokusgruppsmetoden det djup och den kontext som forskaren 
behöver för att fördjupa sin förståelse av vad ligger bakom 
människors erfarenheter, tankar och tolkningar (Wibeck, 2000, s 
126-128). 
  
Jag valde fokusgrupp som en av mina forskningsmetoder då jag 
ansåg att detta skulle vara ett lämpligt sätt att undersöka de 
tankesätt, åsikter, attityder och värderingar som är kopplade till 
forskningsfrågorna. Då jag också vill undersöka hur motivation 
och handlande uppstår ansåg jag att denna metod var lämplig för 
ändamålet (a a, s 42).  

En ostrukturerad fokusgruppsintervju innebär att deltagarna 
talar med varandra i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt 
som moderatorn håller en låg profil. I en strukturerad fokusgrupp 
leds frågorna av moderatorn som också styr gruppdynamiken till 
stor del (a a, s 45). Jag valde ett mellanläge – halvstrukturerad – 
där jag förberett en frågeguide (se Bilaga 1), men önskade ha en 
så tillbakadragen roll som möjligt. Jag skickade inte ut frågorna i 
förväg för att jag ville att samtalet skulle bli så spontant och 
ofärgat av förutfattade meningar och åsikter som möjligt. 
  
Intervjun gjordes på informanternas arbetsrum på den skola där 
de undervisar. Vi satt i soffor och fåtöljer kring ett lågt bord och 
startade samtalet med fika och småprat. Därefter gick jag gick 
igenom undersökningens och intervjuns syfte och informerade 
om de etiska principerna. Vi enades om att samtala i 1.5 timme 
och därefter runda av. Intervjun spelades in på band och jag förde 
också skriftliga anteckningar.  
    Fokusgruppen bestod av fyra personer; två kvinnor och två 
män i åldern ca 40-70 år. Alla har en lång erfarenhet av att arbeta 
på estetiska programmet, mellan ca 20 och 30 år. Informanterna 
har arbetat tillsammans i minst 12 år och som längst i 20 år. 

Informanterna har getts fingerande namn och kallas i 
undersökningen för ”Anders”, ”Britta”, ”Carina” och ”David”. 
Här följer en kortfattad presentation av informanterna:  
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• Anders: undervisar i sång och kör, tidigare även i gehör 
och piano.  

• Britta: undervisar i sång, ensemble, kulturhistoria och 
nutida konst.  

• Carina: undervisar i piano, kulturhistoria och ensemble. 
• David: undervisar i elgitarr, ensemble, estetisk verksamhet 

och estetisk orientering. 
 

Informanterna är alla utbildade på musikhögskola och har 
musiklärarexamen (Instrumental- och ensemblelärare). En av 
informanterna (Anders) har också en högre orgelexamen och en 
informant (Carina) har även en musikerutbildning. Alla 
informanterna har fortbildat och fördjupat sig inom sina fält 
kontinuerligt, men också breddat sig inom närliggande områden 
som datakunskap (David) och konst- och filmvetenskap (Carina).  

Bandinspelningen från fokusgruppsintervjun har 
transkriberats till text och ligger till grund för resultatrapporten. 
Transkriptionsarbetet inleddes med att jag lyssnade igenom 
intervjumaterialet. Därefter lyssnade jag om igen och 
transkriberade intervjun ordagrant. Jag har studerat det skrivna 
materialet och därefter fokuserat på följande frågor: 

 
• Vad betyder rörelse för er? 
• Vilken uppfattning har ni som lärare på estetiska 

programmet, inriktning musik, om rörelse som medel vid 
lärande av musik? 

• Hur använder ni er av rörelse vid lärande av musik på 
estetiska programmet, inriktning musik? 

 
Varje fråga redovisas separat där jag beskriver vad informanterna 
Anders, Britta, Carina och David har sagt. Patel & Davidson 
(2003, s 120) menar att texten skall författas så att den är 
tillgänglig för läsaren med en väl avvägd balans mellan citat och 
kommenterande text. Jag fann att svaren blev mer levande, 
personliga och exakta med informanternas egna ordval varför 
svaren bygger på många citat. Varje fråga avslutas med en 
sammanfattning. 
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5.2.2 Observation 
Att observera är ett bra medel för att införskaffa information i 
vardagslivet, och vi gör det mer eller mindre slumpmässigt. Om 
man vill använda sig av observationen som en vetenskaplig 
teknik för att samla in information måste ”observationen vara 
systematiskt planerad och informationen måste registreras 
systematiskt” (Patel & Davidsson 2003, s 87).  

Jag valde observation som metod då det är möjligt att studera 
beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang samtidigt 
som de inträffar (a a, s 88).  

Observationer kan genomföras på olika sätt och jag valde att i 
förväg arbeta fram ett observationsschema (Bilaga 2). Denna typ 
av observation kallas strukturerad eller systematisk observation 
(a a, s 90). För att tydligt kunna avgränsa och belysa min 
frågeställning valde jag att observera ett antal kategorier såsom: 
 
TAL 
Det verbala språket: rörelseuttryck i det verbala språket.  
Auditiv kommunikation. 
 
KROPP 
Det rörliga, ickeverbala språket: rörelseuttryck med kroppen, 
utan tal.  
Visuell kommunikation. 
 
TAL OCH KROPP 
Det rörliga språket kopplat till det verbala: rörelseuttryck med 
kroppen tillsammans med det verbala språket.  
Auditiv och visuell kommunikation. 
 
RÖRELSE 
Läraren och eleven kommunicerar musik i rörelse: rörelse som 
pedagogiskt medel. 
Kinestetiskt och taktil kommunikation. 
 
Genom dessa kategorier ville jag observera de olika 
kommunikationsvägar som jag anser vara viktiga att använda sig 
av i en pedagogisk situation. Min uppfattning grundar sig på att 
om man som lärare använder sig av fler sinnen kan man skapa 
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fler förutsättningar för upplevelse, förståelse, uttryck och lärande. 
Utifrån denna uppfattning har jag valt kategorierna på 
observationsschemat (jmf von Bülow, 1972, s 29). Lilliestam 
(2006, s 31) menar att: 
 

Det ligger i människans natur att kommunicera med hjälp av 
ljud och röster, rytmer, rörelser, gester, mimik och beröring. Det 
vi kommit att skilja ut och kalla ”musik” [jmf med begreppet 
”Mousiké” i Kap Bakgrund, s 4, min anmärkning] är en del av 
allt detta och hänger intimt samman med gestaltning och 
strukturering av språk, tankar och minnen. Människan hade inte 
varit människa utan musik. 

 
Före genomförandet testade jag observationsschemat vid ett 
lektionstillfälle för en kollega på Musikhögskolan i Örebro för att 
se om schemat fungerade. Patel och Davidsson (2003) betonar 
vikten av utprovning och att tillfället skall vara så likt den 
egentliga situationen som möjligt (s 94). Detta innebar att jag 
omarbetade och utvecklade utformningen på mitt 
observationsschema. Detta framgår på observationsschemat, se 
Bilaga 1. 

Observation av musiklektion på estetiska programmet, 
inriktning musik har skett vid fyra tillfällen då jag valde att 
observera de lärare som deltagit i fokusgruppsintervjun. Detta 
skedde för att koppla ihop fokusgruppsintervju och observation 
med varandra och för att se huruvida det som sagts 
överensstämmer med det som görs. Jag antog rollen av icke 
deltagande observatör och jag var känd för lärarna, men okänd 
för eleverna som blev undervisade (jmf a a, s 95-98). 

Jag bevistade lektioner där lärarna bedrev enskild 
undervisning i piano, sång och gitarr. Lektionerna var mellan 25 
och 50 minuter långa. Eleverna bestod av tre tjejer och en kille 
och de gick i årskurs 2 och 3 på estetiska programmet, inriktning 
musik. Lektionerna bedrevs i lärarnas egna lektionsrum. 

Jag valde att inte spela in fokusgrupp och observation på 
video/dvd för att jag undersöker hur lärare arbetar med rörelse 
som medel, inte vilka rörelser som används. Jag ville också 
undvika onödig stress, som video/dvd-inspelning kan medföra, 
vilket skulle kunna påverka intervjun och observationen negativt. 
Istället dokumenterade jag skriftligt vad som hände i övrigt. 
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5.2.3 Intervju 
Inter views – det som sker ”mellan två seenden” eller ”mellan två 
synpunkter” (Kvale, 1997, s 9, 22). Kvale menar vidare att 
”samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel” (s 
13). I samtalet ställer vi frågor och svarar, vi lär känna andra 
människor och vi får veta något om den värld de lever i. 
Vardagens samtal ligger till grund för forskningsintervjun som i 
sin tur är ett professionellt samtal.  

  
Intervjun går utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter 
och blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda 
frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade kunskaper 
(ibid). 

 
Jag har intervjuat Emmanuel Gomado och Carina Bagge för att 
undersöka hur de uppfattar relationen mellan rörelse och musik 
inför Rörelsemodellens (s 26) tillkomst. Intervjuerna har mer haft 
karaktären av samtal då de uppstått spontant, men under 
samtalets gång utvecklats till en intervju med tydliga frågor och 
svar. Det har också blivit tydligt vem som ställt frågor och vem 
som besuttit den fördjupade kunskapen i ämnet.  

5.3 Sammanfattning 
De metoder som använts för materielinsamling i denna 
undersökning är 1) fokusgruppsintervju och 2) observation av 
lektioner. Informanterna består av fyra musiklärare på estetiska 
programmet, inriktning musik. Under intervju och observation 
använde jag mig av en frågemanual (halvstrukturerad intervju) 
och ett observationsschema (strukturerad observation). Vid tre 
tillfällen har jag intervjuat personer med specialkunskap i ämnet. 
Det samlade materialet fungerar som min empiri. 
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6. RESULTAT 

6.1 Resultatpresentation 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit genom 
fokusgruppsintervju och lektionsobservationer. 

6.1.2 Redogörelse för fokusgruppsintervjun 
Följande frågor kommer här att redovisas separat. Varje fråga 
avslutas med en sammanfattning. 
 

• Vad betyder rörelse för er? 
• Vilken uppfattning har ni som lärare på estetiska 

programmet, inriktning musik, om rörelse som medel vid 
lärande av musik? 

• Hur använder ni er av rörelse vid lärande av musik på 
estetiska programmet, inriktning musik? 

 
 
1. Vad betyder rörelse för er? 
 
Denna fråga besvarades först med tystnad. Informanterna var väl 
medvetna om att jag är rytmikpedagog och jag möttes med en 
motfråga: Kopplat till musik, vill du ha svaret på eller…. Jag 
ville att de skulle tänka fritt och uppmuntrade dem att försöka att 
inte fokusera på vad jag arbetar med utan istället associera fritt 
kring begreppet rörelse. 

Carina svarade då En pianist som rör sig, det är nog det 
första jag tänker på. Samtalet fortsatte med att David redogjorde 
för en danskurs som han gått för att det vore väl möjligt att jag i 
alla fall blir bättre på att spela i en grupp. David menade att han 
hade haft en allvarlig intention med danskursen i ett försök att bli 
bättre på att röra sig när han spelar. Han menade vidare att 
rörelsen i sig kan hjälpa till att man blir mer rytmisk. David 
hänvisade också till rörelsens betydelse för att loosa upp sitt spel, 
kunna separera saker såsom att sjunga och spela samtidigt. 

Jag var intresserad av att alla fyra informanterna skulle svara 
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så jag upprepade frågan ännu en gång: Vad är rörelse för er? 
Anders svarade då som sånglärare blir det ju en del så att 

säga fysisk träning, för att få dom att andas lite ordentligt, få 
dom att ha lite stöd, det är inte så jädrans självklart. Han 
fortsätter och att stå med något sånär god hållning och så där, 
ja, men inte att vi dansar runt precis, det gör vi inte.  

Britta svarade på frågan genom att redogöra för sin syn på 
rörelsebegreppet: Ja, rörelse det kan ju va vad som helst, jag har 
dansat i hela mitt liv och det höll på att bli en dansbana istället 
för en musikbana en gång i tiden. Britta refererade också rörelse 
till modern dans och balett. Hon berättade vidare att hon i 
undervisningssituationer ibland leder morgongympapass med 
eleverna men också att rörelse kan vara att stå på stolar och 
hoppa ner på golvet och lite allt möjligt sånt där. Britta avslutade 
med att säga att rörelse kan kännas som en förutsättning för 
mycket. Och hon förklarade, efter jag bett henne ge ett exempel, 
att rörelse är roligt och att hon måste röra på sig och det kan 
betyda att vara ute och gå en del dag, ta en promenad eller gå en 
runda. 
 

 
Sammanfattning av fråga 1 

 
Rörelse kan, enligt informanterna, vara: 

 
• En person som rör sig när hon/han musicerar. 
• Dans såsom t ex bugg, modern dans och balett. 
• Ett sätt att bli bättre på att spela i grupp, t ex genom att bli 

mer rytmisk och kunna röra sig bättre när man spelar. 
Kunna spela mer avspänt och bli bättre på att koordinera 
sig. 

• Fysisk träning såsom andnings- och hållningsträning samt 
uppvärmningsövningar. 

• Av improviserad art där man använder sig av rummet och 
redskap såsom stolar. 

• Att ta en promenad. 
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2. Vilken uppfattning har ni som lärare på estetiska 
programmet, inriktning musik, om rörelse som medel vid 
lärande av musik? 
 
Denna fråga diskuterades främst av Britta, Carina och David. 
Anders gjorde endast ett inlägg i mitten av samtalet i denna 
fråga.   

Britta och Carina delade åsikten om att det är för lite av 
rörelse kopplat till musik på estetiska programmet. De menade 
att detta kunde visa sig i att eleverna kunde uppfattas som stela 
och rädda för att röra på sig. David sade att 
 

Jag tycker också, jag tror nog att man uppfattar det på ett 
annorlunda sätt om man förstår liksom den fysiska rörelsen. Det 
är klart att det finns exempel på musiker, jag tänker på en del 
jazzmusiker, en del saxofonister jag har i åtanke nu, som står 
blixtstilla när dom spelar och har en extrem timing och 
fruktansvärt bra, liksom, rytmik men dom rör inte en min.  

 
David fortsatte med att Sen finns det en otrolig mängd andra, jag 
tänker på jazzmusiker, som har otroligt musikaliska 
rörelsescheman och det låter bra. Carina opponerade sig och 
menade att det stör lite om det är för stilla alltså, jag tycker det 
stör lite och titta om det är, om det är så det här riktigt riktigt 
blixtstilla […] det finns en gräns liksom. David höll inledningsvis 
med om att musiken då kan bli en visuell grej och att det kan ha 
en viss dimension. Men fortsatte sitt resonemang med att  

 
men samtidigt så tror jag inte att rytmen sitter i kroppen utan 
den sitter ju i huvudet […] annars skulle aldrig Michael 
Brecker, som spelar så bra, han står helt still när han spelar, 
han rör sig gör lite medan Keith Jarret håller på och ramla av 
stolen och hojtar och skriker och håller på 

 
Carina fortsatte sin linje med det visuella och dess betydelse för 
publikens tolkning av musikstycket  

 
jag tycker det är jätteviktigt om man spelar ett pianostycke till 
exempel att man spelar slutar på ett visuellt bra sätt om man ska 
spela för en stor publik […] det kan påverka jättemycket hur 
publiken tolkar hela musikstycket faktiskt, hur man agerar, jag 
tycker det är jätteviktigt 
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Britta plockade in ännu en aspekt på rörelsens betydelse och fick 
medhåll av David. Britta menade att 

 
Många av våra elever har uppenbara rytmiska svårigheter. De 
har jättesvårt att läsa av en rytmisk notbild och på rätt sätt, och 
svårt att förstå rent praktiskt hur det fungerar, jag tror att de 
skulle ha stor nytta av att koppla sitt musikaliska kunnande på 
ett helt annat sätt. 

 
Anders, som inte sagt något hittills, kom med ett inlägg och sa 

 
Det beror på att de har inget instrument, jag menar någorlunda 
kvalificerat instrument bakom sig. Många har inte det och då är 
det lite svårt med notläsningen, sen finns det en och annan som 
klara det ändå, det gör det faktiskt. 

 
Anders fick inget gehör för sin åsikt. Istället framhärdade Britta i 
sin åsikt och menade att de rytmiska svårigheterna skulle kunna 
avhjälpas om eleverna fick jobba med rörelse. David instämde 
och fyllde på med att eleverna skulle vara hjälpa av att röra sig 
och att man pratade om flöden i rytmen och att känna det i 
kroppen fyllde Britta i. Hon utvecklade sin tanke med att Det 
man inte kan få dem och förstå i en musikkurs kan de känna 
istället. Carina fortsatte resonemanget med att man kan arbeta 
fysiskt på olika sätt om eleverna har rytmiska problem och gav 
exempel på att lösa rytmiska problem genom att inte spela utan 
att istället springa runt i rummet till att spela på locket.  

David specificerade begreppet rörelse genom att hävda att 
Egentligen är ju rörelse en tidsuppfattning, att man har koll på 
puls och rytm, alltså den tid som förflyter […] periodkänsla. 
David nämnde också vikten av tidsuppfattning i det tempo man 
befinner sig och avslutade resonemanget med att lägga till ännu 
en förklaring till rörelse det är klart att rumsuppfattning och 
tidsuppfattning är rörelse. 
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Sammanfattning av fråga 2 
 
Informanterna har följande uppfattningar om rörelse som 
medel vid lärande av musik: 
 

• Det är för lite rörelse för eleverna på estetisk programmet, 
inriktning musik. 

• Rörelse är ett visuellt uttryckssätt som har stor betydelse 
för tolkning av ett musikstycke, inte minst för publikens 
upplevelse av musiken. 

• Rytmen sitter inte i kroppen utan i huvudet. 
• De elever som har svårigheter med att läsa en rytmisk 

notbild skulle kunna bli hjälpta av att koppla sitt 
musikaliska kunnande på ett annat sätt, t ex till rörelse. Det 
eleverna inte förstår skulle de kunna känna genom rörelse. 

• Rytmiska problem beror på att man som elev inte har 
spelat något ”kvalificerat instrument”. 

• Genom att arbeta fysiskt kan man hitta nya sätt att lära på, 
t ex spela på locket, springa runt i rummet. 

• Rums- och tidsuppfattning är rörelse. 
 
 
 

3. Hur använder du dig av rörelse vid lärande av musik på 
estetiska programmet, inriktning musik? 

 
Jag kan säga det direkt, det gör jag inte var Davids snabba svar. 
Jag undrade då om han inte rör på sig när han spelar eller 
uppmuntrar sina elever att t ex hålla pulsen med foten. David 
svarade 

 
Ja, det förstås, ja det stämmer, jag kräver att dom ska stampa 
takten och sen jobba mot någon modell där man kommer ur det 
där intellektuella och kan känna fysiken, puls – rytm 
förhållandet. 

 
David berättade vidare att han brukar be sina elever att ha 
axelband när de spelar så att de kan ställa sig upp och göra 
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saker. Detta för att  
 

komma ifrån det hopsjunkna och bara pratandet och det 
intellektuella och kännanivån, när man pratar om frasering så 
har det och göra med rörelse, det är ju mer musikaliskt, ja, det 
är ju rörelse i och för sig 

 
Britta uppmärksammade David på att han faktiskt rör sig mycket! 
Och hon fortsatte sedan med att berätta hur hon arbetade med 
rörelse 

 
Jag arbetar mycket med det i uppvärmningssyfte och allt ifrån 
andningsövningar, där dom måste få med armarna och lite åt 
det hållet, och över huvudtaget röra på sig, sträcka sig och så är 
det här rytmiska som är svårt, det är ju det här att stampa 
pulsen eller klappa pulsen, gå ifrån sjungandet ett tag och 
försöka läsa texten riktigt. 
 

Samtalet mellan David och Britta fortsatte och Britta berättade att 
hon låter sina elever gå runt i rummet och sjunga utan att stanna. 
David fyllde i med att så gör han också när han övar genom att 
gå omkring och spela för att separera.  

Jag frågade Anders hur han arbetar med rörelsen som medel 
och han svarade att han inte utövar så mycket rörelse men jag 
sitter vid flygeln så hoppar jag upp och pratar med eleverna och 
så där och jag tror inte jag sitter särskilt still när jag spelar 
piano. Han menade också att sången i sig är ganska fysisk och 
jag tycker det funkar rätt bra även dom lataste lär sig lite. 

Carina berättade att hon själv rör sig väldigt mycket men 
också att hon jobbar mycket med hur eleverna rör sig, allt för att 
öka uttrycket för publiken. Hon utvecklade sin tanke och fortsatte 
 

Ja, jag tycker den visuella biten är jätte, den kan ju förhöja intrycket, 
upplevelsen, den kan ju förhöja upplevelsen absolut, den kan till 
och med förhöja en upplevelse som kanske inte är bra utan den 
kan liksom mörka vissa delar genom att sen när man vet att 
mörka lite grann […] Hur gör man för att publiken att hålla 
andan, det gör man ju inte genom att ta ner händerna och bara 
vänta på att pausen är över liksom, utan man får liksom lära sig 
hur man håller publiken i sitt grepp så att man inte är låst där, 
alltså, såna saker som jag själv tycker är jätteintressanta blir 
det en del av. 
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Sammanfattning av fråga 3 
 
Informanterna använder sig av rörelse vid lärande av musik 
på estetiska programmet, inriktning musik genom att: 
 

• Be eleverna att stampa och klappa pulsen, gå omkring och 
samtidigt sjunga/spela. 

• Arbeta mot en modell där eleverna kommer ur det 
intellektuella och i stället förstärker upplevelsen av att 
känna fysiken, såsom frasering samt förhållandet mellan 
puls och rytm. 

• Arbeta fysiskt med sång, uppvärmnings- och 
andningsövningar. 

• Låta eleverna arbeta med det visuella uttrycket vid 
konserttillfällen genom att uppmärksamma musikens 
visuella kommunikation. 

• Uppmärksamma musikens visuella kommunikation. 
 
 

6.1.3 Presentation av lektionsobservationer 
Efter att ha observerat informanternas lektioner och fört 
observationsprotokoll fortsatte jag arbetet genom att skriva rent 
och summera kategorierna (Tal, Kropp, Tal och kropp samt 
Rörelse) enligt observationsschemat (se Bilaga 2): 
 
TAL 
Det verbala språket: rörelseuttryck i det verbala språket.  
Auditiv kommunikation. 
 
KROPP 
Det rörliga, ickeverbala språket: rörelseuttryck med kroppen, 
utan tal.  
Visuell kommunikation. 
 
TAL OCH KROPP 
Det rörliga språket kopplat till det verbala: rörelseuttryck med 
kroppen tillsammans med det verbala språket.  
Auditiv och visuell kommunikation. 
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RÖRELSE 
Läraren och elev kommunicerar musik i rörelse: rörelse som 
pedagogiskt medel. 
Kinestetiskt och taktil kommunikation. 
 
Efter att ha sammanställt kategorierna (Tal, Kropp, Tal och kropp 
och Rörelse) utkristalliserades, vad jag uppfattade som, olika 
”teman” inom varje kategori. Ett tema kan t ex vara ”kraft”, 
”andning” eller ”ögonkontakt”. Varje tema innehåller exempel, 
men av utrymmesskäl redogörs inte för alla exempel som 
uppkom under lektionsobservationerna. 

För att kunna jämföra resultaten på ett tydligt sätt räknade jag 
ut hur stora kategorierna var procentuellt sett för respektive 
informant. Programmet som använts är Microsoft Excel. Jag 
valde detta sätt att redovisa för att resultaten skulle vara 
lättåskådliga och för att värdena skulle vara jämförbara mellan 
informanterna, se figur nr 2–5. Det är viktigt att poängtera att 
undersökningen är kvalitativ även om resultaten, p g a detta sätt 
att redovisa, kan få ett kvantitativt utseende.  
 
 
 
Informant 1: Anders 
Enskild undervisning i klassisk sång, ca 50 min. 

Figur 2: Lektionsobservation: informant 1 - Anders. 
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TAL (35 ggr, 34 %)  
 
Kraft:  ”sätt lite fart”, ”mera tryck”, ”mera kraft” 
Andning: ”andas lugn”, ”du stressar andningen” 
Mun:  ”öppna munnen”, ”tappa underkäken”, ”håll  
  ihop truten” 
Lägen:  ”håll ihop”, ”börja där nere”, ”ta det fritt” 
 
Kommentar: Anders använde det talade ordet för att beskriva 
fysisk aktivitet. Anders stod med händerna i fickorna vid 
förevisande av uppsjungning. 

 
 

KROPP (47 ggr, 45 %) 
 
Andning:  Anders andas in ljudligt och synligt 
Ögonkontakt:  Anders sjunger med i ansatsen samt tar  
  ögonkontakt, informant och elev har  
  ögonkontakt 
Mun:   Anders öppnar munnen för att förevisa, visar  
  ett ”o” med munnen 
Musik i rörelse:  Anders uttrycker kraft med armarna, visar rytm 
  med huvudrörelse, handrörelse vid pianospel 
Ansiktet:  Anders ansiktsuttryck speglar det musikaliska 
  uttrycket samt felspel. 
 
Kommentar: Anders satt främst bakom pianot och undervisade. 
Rörelsen som användes var ganska liten i sitt format. Anders 
hade mycket ögonkontakt med sin elev. 
 
 
TAL och KROPP (22 ggr, 21 %)  
 
Hand:  ”vilja”=knutna händer som tar i, visar med  
  fingrarna hur käken öppnas, visar  icke- 
  aspirerande konsonanter med handen 
Andning: visar andning genom munnen, andas in genom 
  munnen 
Gehör: ”på fjärdedelar” – Anders visar med i rörelse 
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  sång och rörelse: gå och sjung samtidigt 
Stress:  ”känn dig inte stressad” – Anders visar i  
  rörelse 
Mun:   Anders sjunger och visar med munnen, ”öppna 
  på den ledden” – Anders visar med fingrarna 
 
Kommentar: Anders använde det verbala/visuella språket hälften 
så mycket som endast det visuella språket, och drygt 10% av det 
verbala språket. Anders använde inte kroppen som hjälp att 
förstärka talet. Främst använde Anders hand- och fingerrörelser. 
 
 
RÖRELSE (0 ggr, 0 %)  
 
Ingen aktivitet. 
 
Kommentar: Precis som Anders berättat i fokusgruppsintervjun 
använde han sig inte av rörelse i någon större utsträckning i sin 
undervisning. Den fysiska träningen består främst i att få dom att 
andas ordentligt, få dom att ha lite stöd, men inte att vi dansar 
runt precis, det gör vi inte och detta stämde väl överens med vad 
som observerats. 

 
 

Informant 2: Britta 
Enskild lektion i klassisk sång, ca 35 min. 

Figur 3: Lektionsobservation: informant 2 –  Britta. 
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TAL (5 ggr, 2 %) 
 
Riktning: ”på väg upp”, ”sikta på högsta tonen” 
Energi:  ”pang på”, ”pigghet” 
 
Kommentar: Britta använde sig sporadiskt av talet som 
kommunikationsväg. 
 
 
KROPP (167 ggr, 68 %) 
 
Visar med kroppen  
och sjunger med:   visar vokaler med munnen  
Ögonkontakt:   ögonkontakt 
Sång och rörelse:   förevisar sång tillsammans med  
   armrörelser 
Pianospel och rörelse:  rörelse vid pianospel, pianospel  
   och handrörelse 
Rörelse i rummet:   Britta går och hämtar noter 
 
Kommentar: Britta använde sig främst av kroppen och rörelsen 
som kommunikationsväg, framför allt genom ständig 
ögonkontakt med sin elev. Britta satt till viss del bakom pianot 
och ledde undervisning därifrån, p g a ett högt piano såg Britta 
endast huvudet på sin elev. 
 
 
TAL och KROPP (63 ggr, 25 %)  
 
Text:  ”fokusera på texten” - tillsammans med  
  armrörelse, ”bra att du sa det” med pek- 
  fingerrörelse, utrop tillsammans med hand- 
  rörelse 
Uppsjungning: ”Mmm ”med armrörelse, ”saa” med armrörelse 
Sångförstärkning: ”håll upp” med armrörelse, ”pang på” med 
  armrörelse, ”tänk botten” med handrörelse 
Pulsupplevelse: ”jämna notvärden” med handrörelse 
Piano:  sjunger med eleven tillsammans med pianospel 
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Kommentar: Britta hade en betydligt lägre siffra på den 
auditiva/visuella kommunikationen jämfört med endast visuell 
kommunikation, dock betydligt högre än endast auditiv 
kommunikation. 
 
 
RÖRELSE (12 ggr, 5 %) 
 
Uppsjungning och kroppsupplevelse: Britta förevisar och  
    eleven härmar:  
    uppsjungningsövningar, 
    uppvärmningsövningar, 
    sträckövningar 
 
Kommentar: Britta använde sig aktivt av kroppen och rörelsen 
för att skapa en fysisk upplevelse av röst, sång och kropp. Detta 
stämde också överens med den bild av rörelse som Britta beskrev 
under fokusgruppsintervjun då hon berättade att hon ibland ledde 
morgongympapass. 
 
 
 
Informant 3: Carina 
Enskild lektion i klassiskt piano, ca 25 min. 

Figur 4: Lektionsobservation: informant 3 – Carina. 
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TAL (6 ggr, 11 %)  
 
Energi:  ”tappa energin”, ”nu stannar tiden” 
Kasta:   ”kasta inte iväg” 
Tyngd:  ”tyngden” 
 
Kommentar: Carina använde sig förhållandevis lite av endast det 
verbala språket som kommunikationsväg. 
 
 
KROPP (35 ggr, 61 %) . 
 
Ögonkontakt 
Rörelse i pianospelet:  rörelse vid pianospel 
Närhet:  Carina står nära eleven 
Förflyttningar i rummet:  byter ofta position i rummet 
Spelar/Sjunger/Andas  
med eleven (uttryck):  Carina spelar, andas med  
   eleven, hon visar och   
   uttrycker vad eleven spelar 
Förevisar på pianot 
 
Kommentar: Carina använde sig främst av det visuella språket 
som kommunikationsväg. Detta stämmer mycket väl med vad 
informanten uppgett i fokusgruppsintervjun: jag tycker den 
visuella biten är jätte, den kan förhöja intrycket, upplevelsen, den 
kan förhöja upplevelsen absolut […]. Carina rörde sig mycket 
runt i rummet, stod bakom och vid sidan av eleven. Musicerade 
tillsammans med eleven. 

 
 

TAL och KROPP (15 ggr, 26 %)  
 
Uttryck:  ”Eiss-dur” som visas med händerna, ”tysta  
  ner” visas i kroppsrörelse 
Andning:  ”Blåsa upp sig som en groda” visar med  
  kroppen 
Nära:   Carina står nära eleven, tar i eleven 
Ös:  ”fullt ös” tillsammans med kroppsuttryck 
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Kommentar: Carinas siffra var lägre när den visuella och auditiva 
kommunikationen skulle mätas tillsammans. Det ligger i linje 
med att Carinas siffror i verbal kommunikation också är låg. 
 
 
RÖRELSE (1 ggr, 2 %) 
 
Carina tar tag i elevens armar och visar hur hon skall 
spela/uttrycka musiken. 
 
Kommentar: Carina var den enda informant som i rörelse 
förevisade ett musikaliskt skeende som eleven skulle lära av och 
genom. Detta stämde väl överens med hennes resonemang under 
fokusgruppsintervjun där hon påtalade vikten av att arbeta fysiskt. 
 
 
 
Informant 4: David 
Enskild lektion i elgitarr, jazz, ca 45 min. 

Figur 5: Lektionsobservation: informant 4 –  David. 
 
TAL (13 ggr, 16 %)  
 
Tempo/Tid:  ”5 bmp”, ”snabbt”, ”fjärdedelar” 
Kropp/Känsla:  ”kompassen i kroppen”, ”känner i kroppen” 
Bild:   ”rulla i tonerna” 
 
Kommentar: De manliga informanterna har högre siffror än de 
kvinnliga informanterna gällande den auditiva kommunikationen. 
Davids siffror var dock inte riktigt lika höga som Anders. 
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KROPP (39 ggr, 47 %)  
 
Titta/Förevisa:  David spelar/förevisar en skala,  
   ackord, övningar  
Ögonkontakt 
Fotstamp:  i stort sett genomgående under hela 
   lektionen 
Byta läge i rummet 
Andning 
 
Kommentar: Davids siffra är betydligt lägre än de kvinnliga 
informanterna. Detta låg också i linje med Davids upplevelse av 
musik: men samtidigt så tror jag inte att rytmen sitter i kroppen 
utan den sitter ju i huvudet […]. Dock använde sig David av t ex 
fotstamp och andning som redskap i sin undervisning. David 
förevisade också frekvent på sitt instrument. David och Anders 
har nästan identiska siffror. 
 

 
TAL och KROPP (31 ggr, 37 %)  
 
Titta/Se: ”titta på min vänster hand” samtidigt som 
David  förevisar i spel  
  ”se var jag är ” David förevisar med en  
  handrörelse 
Läge:  ”det ska vara riktning” David visar i rörelse 
Utrop: ”Precis!” kopplat till handrörelse, ”Yes!”  
  kopplat till en pekning 
Gehörsspel: ”blanda skal- och arpeggiogrejer” kopplat till  
  armrörelse 
Tid:   ”tidsflöde”, ”taktslag”, ”taktart” kopplat till  
  handrörelse 
 
Kommentar: David har högst siffror av de fyra informanterna. 
Han kopplade ofta ihop det auditiva sinnet med det visuella: Se 
hur jag spelar. Jag uppfattar att det hänger ihop med att det är 
undervisning i gehörstraderad musik. Noter användes inte och 
inget notställ var placerat mellan David och eleven. David och 
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eleven satt mitt emot varandra och främst tittade de på varandras 
greppbrädor och händer. 
 
 
RÖRELSE (0 ggr, 0 %) 
 
Ingen aktivitet. 
 
Kommentar: Precis som under Anders lektion skedde här ingen 
aktivitet genom rörelse som medvetet pedagogiskt medel. David 
gav dock under fokusgruppsintervjun ett kluvet intryck; å ena 
sidan tror han att dans kan hjälpa honom att bli bättre på att 
spela i grupp och att rörelsen i sig kan hjälpa till att man blir 
mer rytmisk men å andra sidan så tror jag inte att rytmen sitter i 
kroppen utan den sitter ju i huvudet. 

6.1.4 Sammanfattning av lektionsobservationer 
Här följer en sammanfattning av lektionsobservationerna och en 
jämförelse informanterna emellan. En uppställning är gjord för 
att lättare kunna jämföra informanternas aktivitet. Med en 
”aktivitet” menar jag en handling såsom t ex ögonkontakt med 
sin elev, gemensam inandning eller en kommentar som ”känn det 
i kroppen”. För respektive informant är antalet aktiviteter 
dividerat med lektionstid för att få fram nedanstående procenttal.  

Det bör framhållas att siffrorna endast representerar fyra 
informanters resultat. Resultaten är därför inte tillförlitliga som 
ett statistiskt underlag utan skall ses som en undersökning av fyra 
olika musiklärares sätt att undervisa. 
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Informant 
1 

Informant 
2 

Informant 
3 

Informant 
4 

  ANDERS BRITTA CARINA DAVID 

Lektionsinnehåll  
klassisk 
sång 

klassisk 
sång 

klassiskt 
piano 

elgitarr, 
jazz 

Lektionslängd  50 min 35 min 25 min 45 min 
      
Antal aktiviteter  104 st 247 st 57 st 83 st 
      
TAL  34% 2% 11% 16% 
auditiv 
kommunikation     
      
KROPP   45% 68% 61% 47% 
visuell 
kommunikation     
      
TAL/KROPP   21% 25% 26% 37% 
auditiv och 
visuell 
kommunikation     
      
RÖRELSE   0% 5% 2% 0% 
kinestetisk och 
taktil 
kommunikation     
Figur 6: Observationsprotokoll (Johanna Österling Brunström, 090903). 

 
TAL 
Det verbala språket: rörelseuttryck i det verbala språket.  
Auditiv kommunikation. 

 
Figur 7: Informanternas användning av talet som pedagogisk 
kommunikationsväg. 
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Genom att jämföra informanterna går det att utläsa att de manliga 
informanterna i högre grad än kvinnorna använder sig av det 
talade ordet att kommunicera med. Anders har dessutom en 
betydligt högre siffra än de andra informanterna. 

Om man anser att noter är ett språk stämmer dessa siffror väl 
överens med vad Anders hävdade under fokusgruppsintervjun då 
gruppen samtalade om elevers rytmiska svårigheter: Det beror på 
att de har inget instrument, jag menar någorlunda kvalificerat 
instrument bakom sig. Många har inte det och då är det svårt 
med notläsningen […]. 

 
 
KROPP  
Det rörliga, ickeverbala språket: rörelseuttryck med kroppen, 
utan tal.  
Visuell kommunikation. 

 
Figur 8: Informanternas användning av kroppen som kommunikationsväg. 
 
De kvinnliga informanterna (nr 2: Britta och 3: Carina) har här 
högst värden. De manliga informanterna (nr 1: Anders och nr 4: 
David) ligger nästan på samma procentsats sinsemellan, fastän de 
representerar olika genrer. Dock är det med kroppen och genom 
det visuella sinnen som alla, oavsett kön och genre, 
kommunicerar främst.  
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TAL och KROPP  
Det rörliga språket kopplat till det verbala: rörelseuttryck med 
kroppen tillsammans med det verbala. 
Auditiv och visuell kommunikation. 

 
Figur 9: Informanternas användning av talet och kroppen som pedagogisk 
kommunikationsväg. 
 
Informant 1 (Anders), 2 (Britta) och 3 (Carina) ligger mycket 
nära varandra procentuellt sett. När informanterna använder sig 
av en kombination av tal och kropp blir denna siffra lägre än om 
de endast använder sig av kropp (jmf med figur 8). Men betydligt 
högre än om man endast använder sig av talet (jmf med figur 7), 
förutom för informant 1 (Anders).  

Informant 4 (David) har en högre siffra än de andra 
informanterna. Detta kan höra samman med att informanten 
undervisar i en annan genre än de övriga. Under lektionen 
förekom ofta uppmaningar som se hur jag spelar, där tal och 
kropp förstärker varandra.  
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RÖRELSE  
Läraren använder rörelse som ett pedagogiskt medel.  
Kinestetisk och taktil kommunikation. 

 
Figur 10: Informanternas användning av rörelsen som pedagogisk 
kommunikationsväg. 
 
Generellt mycket låga siffror för alla informanter. De manliga 
informanterna (nr 1 och 4) använder sig inte vid något tillfälle av 
rörelsen som pedagogisk medel. De kvinnliga informanterna (nr 
2 och 3) har också låga siffror, men använde rörelsen som 
pedagogiskt medel vid enstaka tillfällen under observationen. 

6.2 Resultatanalys 
Resultatet från fokusgruppsintervjun och lektionsobservationerna 
kommer här att sammanfogas, analyseras och belysas genom 
observationsschema, rörelsemodell och litteratur. 
 
För att tolka och analysera resultaten från fokusgruppsintervjun 
är det bra att vara medveten om att följande faktorer kan påverka 
en grupprocess: intrapersonella (individuella) faktorer, den 
interpersonella (mellan deltagarna) interaktionen och den 
fysiska omgivningens betydelse (Wibeck 2000, s 27-34). 

De fyra informanterna som jag träffade var alla erfarna 
musiklärare, de hade också en lång historia tillsammans som 
kollegor. Detta gjorde att jag uppfattade dem som trygga och 
säkra i sin roll som musiklärare (intrapersonellt), men också 
tillsammans med varandra (interpersonellt). Det rådde en öppen 
och vänlig stämning och jag uppfattade att alla deltog på det sätt 
som passade var och en. Intervjun skedde på informanternas 
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skola, i deras arbetsrum, kring ett fyrkantigt soffbord med 
tillhörande soffor och fåtöljer. Informanterna hade själva valt 
platsen så jag utgick ifrån att platsen var bekväm för dem. 

Moderatorn har också en del i resultatet (a a, s 71) genom sitt 
kön, ålder, personlighet och yrke. Även vad man säger som 
moderator spelar in och har betydelse för diskussionen samt hur 
man uttrycker sig (a a, s 74).  

En fokusgruppsintervju är ett gruppsamtal och har många 
gånger karaktären av ett argumentativt samtal (a a, s 34). Därför 
kan man uppfatta att ett argument för en ståndpunkt på samma 
gång blir ett argument för en motsatt åsikt.  

 
[…] men i interaktionen med andra formas ståndpunkter, och de 
åsikter vi kanske hade till att börja med omformas och 
omformuleras när de möter andra argument (ibid). 

 
Detta upplevde jag vid ett flertal tillfällen under intervjun och 
kommer att ge exempel på det senare i detta avsnitt. 
 
 
1. Vad betyder rörelse för er? 

 
Informanterna gav exempel på olika sorters rörelse som man kan 
sortera in under rubriker på Rörelsemodellen (s 26) såsom:  
 
Dans:  bugg modern dans, balett, dans som medel för 
  att öka musikalisk förståelse såsom samspel,  
  rytmisk förståelse mm 
Idrott:  promenader, uppvärmnings-, andning och  
  hållningsträning  
Musik:  musiker som spelar.  
 
Troligtvis påverkades informanterna av att jag som moderator 
arbetar som rytmiklärare och att detta i viss mån styrde deras svar 
då svaren begränsades till endast tre rörelserutor. 
    ”Body movement plays a role in the construction, execution, 
and perception of musical performances” (Davidson & Correia, 
2002, s 237). Alla musiker använder sina kroppar för att skapa en 
växelverkan mellan kropp och instrument när de frambringar 
musik och detta kan uppfattas som en självklarhet, men endast en 
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av informanterna uppgav att hon associerade rörelse till något 
musikaliskt: En pianist som rör sig. 

Andra åsikter var att man kunde bli bättre på att spela i 
grupp, bli mer rytmisk, kunna röra sig bättre när man spelar, 
frigöra sitt spel och kunna koordinera sig bättre genom 
dansträning. Här associeras alltså rörelsen till dans med syfte att 
underlätta musikaliska svårigheter, men man associerar inte till 
rörelse (se Rörelsemodellen, s 26).  

Rörelse kunde också associeras till fysisk träning såsom 
andnings- och hållningsträning, även uppvärmningsövningar kan 
läggas till denna kategori av informanterna. Jag tolkar detta 
främst som idrottsliga övningar (med fysiska mål) då syfte inte är 
av direkt musikalisk art, förutom att kunna musicera lättare 
genom att man är uppvärmd och har en god hållning. 

En informant nämnde också att rörelse kan vara att stå på 
stolar och hoppa ner på golvet [...], jag tolkar detta som ett sätt 
att genom rörelse få eleverna att fokusera på annat än t ex 
notbild, prestation o dyl. Rörelseövningen skulle också kunna 
vara en sorts koordinationsövning. Jag ser detta främst som en 
fysisk övning. Men skulle kunna placera denna aktivitet i Musik-
rutan (se Rörelsemodellen, s 26) 

Intressant att notera är att det språk och den 
kommunikationsväg som användes mest av alla informanterna 
under lektionerna var kroppen och det visuella sinnet (se figur 8). 
Informanterna använder sig av kroppen som språk i hög grad, 
men framförallt männen hade inte reflekterat över detta. 
 
 
2. Vilken uppfattning har ni som lärare på estetiska 
programmet, inriktning musik, om rörelse som medel vid 
lärande av musik? 
 
Denna fråga diskuterades främst av Britta, Carina och David. 
Anders kom endast med ett inlägg som jag uppfattade som 
disparat. Följande kommentar föll när de andra tre informanterna 
samtalade om elevers rytmiska svårigheter och hur de skulle 
kunna vara hjälpta av rörelsen som medel: Det beror på att de 
har inget instrument, jag menar någorlunda kvalificerat 
instrument bakom sig. Många har inte det och då är det svårt 
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med notläsningen […]. Anders ville inte diskutera rörelsens 
betydelse vid lärande av musik, utan gör gällande att problemet 
ligger i att eleverna i dag spelar gehörstraderad musik och 
använder sig av instrument som är ickekvalificerade, alltså 
instrument som elgitarr, elbas och trummor, uppfattar jag det 
som. Istället för att svara på frågan framför Anders en ståndpunkt 
som han troligtvis haft länge och nu fick tillfälle att lufta. Vad 
kommentaren egentligen betyder är svårt att svara på (jmf Kvale 
1997, s 204). Men jag tolkar det som ett avståndstagande från det 
som i dag sker på estetisk programmet: a) vad gäller inriktning 
mot populärmusik – istället för konstmusik, b) de instrument som 
är populära i dag jämfört med de instrument som var flitigt 
spelade tidigare, c) gehörstraderad musik kontra notbunden 
musik (jmf formellt och informellt lärande, Lilliestam, 2006). 
Kommentaren kan också vara ett ställningstagande för vad 
Anders står för och ett avståndstagande från de andra tre 
kollegorna. Anders är också den som mest av alla informanter 
använder sig av talet som pedagogisk kommunikationsväg (se 
figur 7), och han står med händerna i fickorna vid uppsjungning 
och använder sig inte alls av rörelse som pedagogiskt medel (se 
figur 10).  

Anders åsikter om kvalificerade instrument och notläsning är 
intressanta att jämföra med Klingfors (2003, s 71) modell som 
beskriver ”högt” och ”lågt”: den skrivna musiken står betydligt 
”högre” än det ”låga” improviserade och traderade musiken. 
Anders inlägg kan också jämföras med det Ehn och Löfgrens 
(1982, s 38) uppställning av Kultur/Ordning och Natur/Kaos där 
finns en tydlig polarisering mellan tanke och hand vilket kanske 
också förklarar varför informanten inte svarade på frågan. 
Huvudet är troligtvis viktigare än kroppen för Anders i hans val 
av undervisningsmetoder. 

De tre övriga informanterna var samstämmiga i sina åsikter 
och eniga i att det är för lite rörelse på estetiska programmet. De 
upplevde detta som olyckligt och ansåg att många elever skulle 
vara hjälpta av att använda rörelse som pedagogisk medel vid t 
ex rytmiska svårigheter och för att känna musiken i kroppen och 
flödet i rytmen. Britta menar också att Det man inte kan få dem 
att förstå i en musikkurs kan de känna istället. Det finns alltså en 
skillnad mellan att förstå och att känna. Gustavsson (2000, s 104) 
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berör skillnaden mellan veta hur och veta att: 
 

I ett teoretiskt resonemang rör vi oss med logiska slutledningar. 
I ett praktiskt sammanhang riktas uppmärksamheten mot själva 
utförandet. Vi försöker förstå vilken avsikten är bakom 
aktiviteten. När en person har kunskap om hur något ska göras, 
blir kunskapen använd och prövad i det denne gör (ibid). 

 
Att musicera innebär att kunna använda sig av teoretiska 
resonemang samtidigt som det utförs praktiskt och det är därför 
intressant att se hur den informanten ställer dessa två begrepp 
emot varandra: Förnuft – Känsla (jmf Ehn & Löfgren 1982, s 
38). Det är inte nödvändigt att ställa begreppen mot varandra, de 
skulle istället kunna komplettera varandra. Informantens 
resonemang där förståelse står mot att känna (förnuft – känsla, 
huvud – kropp) (ibid) kan belysa hennes kunskapssyn och troliga 
lärandemetoder. 

Det går att uppfatta en viss könsskillnad mellan svaren. De 
manliga informanternas uppfattning om rörelsens betydelse vid 
lärande är spretig, allt från att man inte svarar på frågan till att 
rytmen inte sitter i kroppen utan i huvudet. Det är alltså stor 
skillnad på kropp och huvud (jmf Klingfors 2003, s 71 och Ehn 
& Löfgren 1982, s 38). Även då en av de manliga informanterna 
håller med om rörelsens betydelse använder han sig inte själv 
medvetet av rörelse. De kvinnliga informanterna, däremot, 
belyser både pedagogiska och konstnärliga vinster med 
användandet av rörelsen som pedagogiskt medel. De kvinnliga 
informanterna använder sig också i mycket högre grad än de 
manliga informanterna av kroppen som kommunikationsväg (se 
figur 8).  
 
Jag drar slutsatsen att uppfattningen om rörelse som medel vid 
lärande av musik grundläggs genom sambandet mellan: 
 

• Värderingar 
• ”men samtidigt så tror jag inte att rytmen sitter i 

kroppen utan den sitter ju i huvudet” (David). 
 

• ”De har inget någorlunda kvalificerat instrument 
bakom sig. Många har inte det och då är det lite svårt 
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med notläsningen” (Anders). 
 

• Jag uppfattar att de manliga informanterna besitter en 
absolut syn på musikalitet (jmf Brändström, 1998) där 
det formella sättet att lära sig härskar (jmf Lilliestam, 
2006). Kvalificerade instrument anses ge 
civiliserad/”högre” skolning och kroppen är underställd 
huvudet (jmf Klingfors, 2003). Huvudet uppfattas inte 
som en del av kroppen eller som en kroppsdel, utan 
något som är mer högt stående (jmf Ehn & Löfgren, 
1982). Istället för att uppfatta kroppen som den plats där 
kunskap redan finns i den fysiska aktiviteten och i 
kroppens rörelser råder en mer kunskapsteoretisk 
dualism bland de manliga informanterna (jmf 
Gustavsson, 2000).  

 
 
• Könstillhörighet 

• ”Jag kan säga det direkt, det gör jag inte” (David ang 
att arbeta med rörelse vid lärande av musik). 

 
• ”Jag tycker det är jätteviktigt om man spelar ett 

pianostycke till exempel att man spelar slutar på ett 
visuellt bra sätt om man ska spela för en stor publik 
[…] det kan påverka jättemycket hur publiken tolkar 
hela musikstycket faktiskt, hur man agerar, jag tycker 
det är jätteviktigt” (Carina ang rörelsens och det 
visuellas betydelse vid framförande av musik). 

 
• De kvinnliga informanterna är positiva i sin inställning 

till rörelsens betydelse vid lärande av musik, medan de 
manliga informanterna är negativa. Dessa uttalanden 
finner stöd i Bouijs (1998) forskning, t ex är män 
främst intresserad av musikalisk ämnesfördjupning, där 
den egna prestationen står i fokus. Kvinnorna däremot 
påvisar ett större intresse för t ex relationer och 
rytmik/dramatik. Enligt den feministiska 
postkonstrukturella tankefiguren (Lenz Taguchi, 2003) 
identifieras motsatspar som intellekt (huvud och ande) 
– kropp (kött och blod), fakta – konst/poesi, man – 
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kvinna. Jag uppfattar att dikotomierna framträder 
tydligt i informanternas uttalanden. 

 
• Tidigare erfarenheter 

• ”Ja, rörelse det kan ju va vad som helst, jag har dansat 
i hela mitt liv och det höll på att bli en dansbana istället 
för en musikbana en gång i tiden” (Britta). 

 
• Alla informanter hänvisar någon gång under 

fokusgruppsintervjun till tidigare erfarenheter av 
rörelse och rytmik. Jag uppfattar att om man som lärare 
haft, vad man definierar som, en tidigare positiv 
upplevelse som elev/student är det troligt att man 
använder sig av rörelse som pedagogisk metod som 
lärare. Har man däremot en mindre positiv upplevelse, 
eller om man inte förstod innehåll och mål, avfärdar 
man rörelse som pedagogisk metod även som lärare. 
Också här kan en könsskillnad märkas då de två 
kvinnliga informanterna, som hade tidigare positiva 
upplevelser av rörelse och rytmik, båda använder sig av 
rörelse i sin nuvarande undervisning (se figur 10). De 
manliga informanterna som uppgav negativa tidigare 
kontakt med ämnet använder sig inte av rörelse i sin 
nuvarande undervisning i någon större utsträckning. 

 
Sammanfattningsvis kan sambandet mellan parametrar som styr 
uppfattningen om rörelse visas genom följande figur: 
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    Könstillhörighet 

 
 
 
             Uppfattning om 
                                         RÖRELSE 
 
          Tidigare erfarenheter                     Värderingar 
                 
Figur 11: Parametrar som kan skapa uppfattning om rörelse som 
pedagogisk metod för lärare på estetiska programmet, inriktning musik. 
(Johanna Österling Brunström 0911209). 
 
 
Könstillhörighet, tidigare erfarenhet och värderingar är likvärdiga 
parametrar som skapar inställningen till rörelse. Det råder ingen 
hierarki dem emellan som figuren eventuellt kan påskina. 
Figuren skulle också kunna användas för att åskådliggöra 
uppfattningar inom andra områden.  
 
 
3. Hur använder du dig av rörelse vid lärande av musik på 
estetiska programmet, inriktning musik? 

 
Siffrorna från lektionsobservationerna (se figur 10) speglar även 
intervjuns resultat. Även om samtalet från fokusgruppsintervjun 
kring rörelse var mer positivt än vad siffrorna från 
observationerna visar. Kvinnorna berättade hur de går tillväga 
medan männen inledningsvis sa att de inte använder sig av 
rörelse alls, det förändras dock något under intervjuns gång. 
 
Majoriteten av informanterna i denna undersökning menade att 
det är för lite rörelse på estetiska programmet, inriktning musik 
och önskar att det vore fler tillfällen för eleverna att få erfara 
rörelse som pedagogisk metod vid lärande av musik. Om dessa 
åsikter framfördes p g a att jag som moderator var 
rytmikpedagog är omöjlig att svara på, men det kan vara möjligt 
att det avspeglade sig i svaret och bör beaktas (jmf Patel & 
Davidson, 2003, s 102). Informanterna gav förslag på hur rörelse 
skulle kunna underlätta lärandet inom flera områden såsom 
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musikteori, instrumentalspel och sångundervisning samt inför 
och under konserttillfällen. 
 
Jag uppfattade vissa könsskillnader i svaren då kvinnorna såg fler 
möjligheter med rörelse som pedagogiskt medel än männen. Jag 
är medveten om att underlaget är litet och att det kanske inte bör 
dras generaliserande slutsatser, men jag stödjer mig här på Bouijs 
tidigare forskning (1998). Kvinnorna gav flera exempel på hur 
och varför rörelse skulle kunna användas. David kom också med 
inlägg om hur rörelse kunde användas i undervisning, men jag 
uppfattade honom som kluven i sin uppfattning. Användande av 
olika pedagogiska metoder kan hänga ihop med vilken 
inställning man har till musik och lärande (jmf Brändström, 
1996; Ehn & Löfgren, 1982; Klingfors, 2003; Gustavsson, 2000; 
Davidson och Correia, 2002). 
 
En pedagogisk uppfattning framträdde där informanterna menar 
att rörelsen har ett pedagogiskt syfte. Genom rörelsen kan man 
känna musiken och på detta sätt kan man skapa en större 
förståelse för musik. Rörelse används då för att underlätta 
lärandet i musik (jmf Vernerson, 2003; von Bülow, 1972). 

Det var främst de kvinnliga informanterna som drev detta 
resonemang och detta stämmer väl överens med Bouijs (1998, s 
191) slutsatser då han menar att kvinnor, då de är mer inriktade 
på relationer, är mer inriktade på undervisning. Männen 
förväntas vara mer intresserade av att utveckla sig som musiker, 
då detta bygger på prestation. Bouij menar vidare ”att kvinnor är 
mer intresserade av ämnen som är riktade mot interaktionen i 
läraryrket medan männen har ett större intresse för ämnen som 
utvecklar den egna färdigheten” (ibid). Den könshierarki som 
Bouij pekade på för mer än tio år sedan förklarar till viss del 
varför rörelsen inte fått större och djupare fäste som pedagogisk 
metod.” 
 
Det framkom också en annan uppfattning som mer syftar åt det 
konstnärliga, performativa hållet. Britta menade att: Rörelse är 
en visuell grej som har stor betydelse för tolkning av ett 
musikstycke, inte minst för publikens upplevelse av musik. Detta 
uttalande stämmer väl med Davidson och Correias (2002, s 242) 



 67 

forskning: 
 

It is well documented that the audiences can detect finely 
grained information about musical expression (timing, pitch, 
and dynamics modifications to structural features of the music) 
intention (the emotional mood of the performer and the piece) 
from musician`s body movement when he or she is playing. 
 

Så när musiken tar sig form i rörelse uppfattas musiken som 
begriplig av publiken. Om publiken består av ovana lyssnare som 
inte kan skilja ut musikalisk intention i vad de hör, kan de istället 
få nycklar genom den visuella information som ges genom 
musikernas rörelse (ibid). Jag finner det förvånande att Carina 
inte får större medhåll av de andra informanterna då detta kan ses 
som en självklarhet och att en medvetenhet i ämnet vore 
självklart.  
  
Ett tredje sätt, som informanterna uppgav under intervjun, var att 
rörelse kan användas med ett fysiskt syfte för att träna hållnings- 
och andningsteknik samt värma upp kropp och röst.  

Denna syn på rörelse och kropp anser jag grunda sig i en 
uppfattning om kroppen som något vi har och inte något vi är 
(jmf Gustavsson, 2000, s 73). Informanterna menar att kropp och 
röst skall värmas upp och att andnings- och hållningsteknik skall 
tränas. Jag uppfattar att detta förfaringssätt separerar kropp, röst, 
andning och hållning från varandra istället för att arbeta för en 
integrering av handling, tanke och känsla (jmf Gustavsson, 2000, 
s 75 och von Bülow 1972, s 29).  
 
Sammanfattningsvis kan användandet av rörelse vid lärande av 
musik visas genom följande figur: 
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           Pedagogiskt syfte 
 
 
 
              RÖRELSE 
 
 
 Fysiskt syfte                       Performativt syfte 
 
Figur 12: Rörelsens syften för lärare på estetiska programmet, 
inriktning musik.  (Johanna Österling Brunström 091120). 
 
 
De syften som angivits för användande av rörelse är av 
pedagogisk, fysisk och performativ art. Det råder ingen hierarki 
emellan syftena som figuren eventuellt kan påskina. 
 
Det jag funnit mest uppseendeväckande i min undersökning är att 
under fokusgruppsintervjun var majoriteten av informanterna 
eniga om rörelsens betydelse vid lärande (se figur 12). Det icke-
verbala språket förmedlat genom det visuella var den 
kommunikation som användes mest av informanterna under 
lektionerna (se figur 8). Men vid lektionsobservationerna 
användes inte rörelse som ett medel för lärande av musik i någon 
högre grad (se figur 10). 

Än mer anmärkningsvärt är skillnaderna mellan svaren som 
de kvinnliga respektive manliga informanterna gett. Jag uppfattar 
att p g a vilket kön informanterna har resulterar det i stora 
skillnader både vad gäller inställning till rörelse och användande 
av rörelse i ett pedagogiskt sammanhang. Jag finner att det finns 
könsstrukturer (jmf Lenz Taguchi, 2003) som verkar styra val av 
metod och medel (rörelse). Strukturerna gör sig också påminda i 
inställningen till metod och medel, t ex genom skillnader som de 
manliga och kvinnliga informanterna gör mellan intellekt – 
kropp, kontroll – spontanitet, fakta – konst/poesi (a a, s 14). De 
kvinnliga informanterna är mer positivt inställda till rörelse som 
pedagogiskt metod vid lärande av musik än de manliga 
informanterna. Jag uppfattar också de kvinnliga informanterna 
mer reflekterande i ämnet än de manliga informanterna, vilket 
gör att kvinnorna ser vilka möjligheter rörelse kan skapa i 
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undervisningen (se figur 10). De kvinnliga informanterna 
använder sig också betydligt mycket mer än de manliga 
informanterna av kroppen som kommunikationsväg (se figur 8). 
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7. DISKUSSION 

Genom historien har synen på rörelse i musik, och musik i 
rörelse förändrats. När arbetet med uppsatsen inleddes var jag 
intresserad av att undersöka begrepp som kontroll/disciplin 
kontra improvisation/frihet och de synsätt som tycktes ligga till 
grund för dagens inställning/ar till rörelse som pedagogisk metod 
vid lärande av musik.  

I det kontrollerade och disciplinerade finns en trygghet i att 
det oväntade inte kommer att ske. Min kropp och mina sinnen 
kommer inte att spela mig spratt, avslöja mig eller förlöjliga mig. 
Genom kontroll och disciplin av min kropp och mig själv kan jag 
också distansera mig till dem som inte har samma möjlighet, 
förmåga och klass (jmf ”högt” och ”lågt”, Klingfors, 2003). Jag 
tycker mig uppfatta en oro och rädsla för vad den icke-
disciplinerade kroppen och dess sinnlighet kunde ställa till med 
(som att dansa vals t ex, Lilliestam 2006). Aktörer som adel (jmf 
exercitier), kyrka (Klingfors, 2003) och borgerlighet (Ehn & 
Löfgren, 1982) skapade normer och värderingar för att skapa 
ordning i kaoset (ibid). Jag uppfattar att vi i dag vilar våra 
värderingar på denna grund: huvudet är överordnat kroppen, 
förnuftet slår högre än känslan, teori är viktigare än praktik. ”Sitt 
ner och lär dig!” 
 
Den ”perfekta kroppen” exponeras ohejdat i dagens massmediala 
värld.  Den exponerade kroppen, ofta i kombination med den till 
fullkomning disciplinerade rörelsen, som möter oss i tidningar, 
tv, musikvideos etc., signalerar ett kontrollerat och tillrättalagt 
kroppsideal. Det finns oskrivna regler och ideal för hur vi ska 
föra oss, röra oss och vara. Det innebär att möjligheten om att 
uppfatta kroppen (organism, emotion, intellekt; von Bülow, 
1972) som den plats, och rörelsen som det sätt, som vi möter och 
förstår världen genom negligeras. Jag menar att skola och 
gymnasium har möjlighet och ska ge alternativ till den bild av 
kropp och rörelse som förs fram i media. Att kurser som Rörelse, 
Kroppen som uttrycksmedel och Rytmik har plockats bort och 
försvunnit ur kursutbudet på gymnasium och folkhögskola finner 
jag direkt olyckligt då kurserna gav möjlighet till ett personligt 
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utforskande av den egna kroppen och rörelsen. Kurserna öppnade 
också en möjlighet att möta musik på ett mer intuitivt plan. 
 
I rollen som lärare kan det vara provocerande och hotande att 
genom rörelsen lämna över initiativet till eleven. Genom 
rörelsen kan eleven komma i kontakt med den egna upplevelsen 
och tolkningen. Improviserad rörelse som inte tyglas, formas och 
skuldbeläggs kan ge upphov till nya upptäckter bortom lärarens 
kontroll. Plötsligt äger eleven initiativet, kreativiteten och 
uttrycket. Genom den egna upplevelsen skapas erfarenhet som 
också kan ge upphov till egna val. Detta kan innebära en 
situation som, för lärare, kan uppfattas som osäker och 
okontrollerad. Vilken funktion får jag då som lärare? Vem är 
mästare, och vem är lärling? Vad händer med de hierarkiska 
ordningarna? 
 
Brändström (1997, s 16), Klingfors (2003, s 71), Ehn & Löfgren 
(1982, s 38) och Lenz Taguchi (2003, s 14) använder alla 
polariserande uppställningar (dikotomier) för att klargöra sina 
resonemang. Efter att ha jämfört författarnas uppställningar fann 
jag olika samband och likheter. Här följer de dikotomier som jag 
finner hör ihop under teman som jag gett namnen Huvud och 
Kropp, Teori och Praktik, Kunskap och Fantasi samt Vissa eller 
Alla. Jag har också lagt till egna iakttagelser från min erfarenhet 
som rytmiklärare: 
 

HUVUD och KROPP 
Intellekt (huvud och ande)  Kropp (kött och blod) (Lenz 
   Taguchi, 2003) 
Huvud  Kropp (Ehn & Löfgren, 1982) 
Tanke   Hand (ibid) 
Tanken i fokus  Rörelsen i fokus (Österling Brunström) 
Tanken styr  Rörelsen styr (Österling Brunström) 
 
TEORI och PRAKTIK 
Förnuft  Känsla (ibid) 
Rationalitet   Irrationalitet och emotioner (Lenz 
   Taguchi, 2003) 
Rationell  Irrationell (Ehn & Löfgren, 1982) 
Teori – det skrivna Praktik – det improviserade och 
   traderade (Klingfors, 2003) 
Fakta  Konst/poesi (Lenz Taguchi, 2003) 
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Kontroll   Spontanitet, intuition (ibid) 
Objektivitet   Subjektivitet (Lenz Taguchi, 2003) 
Mätbar  Ej mätbar (Brändström, 1987) 
Veta  Känna (Österling Brunström) 
Kunna  Förstå (Österling Brunström) 
 
KUNSKAP och FANTASI 
Färdighet  Upplevelse (Brändström, 1987) 
Kunskap   Fantasi (Lenz Taguchi, 2003) 
Reproduktion  Kreativitet (Brändström, 1987) 
Orädd  Försiktig (Österling Brunström) 
Fri  Form (Österling Brunström) 
 
VISSA eller ALLA 
Individualitet  Massinstinkt (Ehn & Löfgren, 1982) 
Vissa utvalda  Alla (Brändström, 1997) 
Jag  Vi (Österling Brunström) 
Solo  Grupp (Österling Brunström) 
 

De teman som framsprungit stödjer orsakerna till det jag 
uppfattar som ett problem: att rörelse inte används som ett medel 
vid lärande av musik i någon större utsträckning på estetiska 
programmet, inriktning musik (se figur 10).  

Före genomförandet av undersökning var jag inte medveten 
om att val av pedagogiskt medel vid lärande av musik, stadium 
och ämnen i hög grad styrs av könstillhörighet (jmf Bouij, 1998). 
Könsstrukturerna gör att jag undrar hur lärandet i musik påverkas 
av om läraren är kvinna respektive man, då det är troligt att 
hon/han använder sig av olika lärandemetoder? Om man ser till 
ovanstående uppställning av dikotomier skulle det kunna betyda 
avsevärda skillnader då Lenz Taguchi (2003) menar att den 
vänstra kolumnen ”[den manliga] är alltid överordnad; och den 
har mest makt och störst legitimitet”. Jag vill hävda att det även 
gäller för de andra författarnas uppställningar.  

Att den vänstra kolumnen är överordnad uppfattar jag som ett 
stort problem inom skolan både vad gäller syn på människor, 
musik, kunskap, värderingar och möjlighet att få utvecklas på 
egna villkor, både vad det gäller lärare och elever. Jag uppfattar 
att könsstrukturen cementerar föreställningar om människan, 
lärandet, musiken och samspelet däremellan. Skolans värd har 
under lång tid varit en plats skapad av män, för män och med 
män. Det gäller fortfarande om man ser till universitet, 
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folkhögskola och gymnasium där ämnesdjupet kan tolkas som 
viktigare än de metoder man använder för att lära. I förskola och 
grundskola arbetar främst kvinnor och här premieras 
lärandemetoder, didaktik och pedagogik.  

De frågor som jag retoriskt ställde på s 2 kan jag härmed 
besvara med att det finns strukturellt betingade uppfattningar om 
kropp och kunskap som gör att studenter inte ser rörelse som en 
pedagogisk möjlighet i ett framgångsrikt musiklärande. Det finns 
onekligen områden inom musikpedagogiken som är nödvändiga 
att undersöka närmare. Vad kan vi göra för att förändra? Vill vi 
förändra?  

7.2 Närhet och distans 
Jag är medveten om att min ”forskningslins” och mina 
uppfattningar är färgade av min förförståelse och personliga 
värderingar. 

Som tidigare nämnts finns risken att informanterna gett de 
svar de tror att jag förväntar mig p g a att arbetar som 
rytmikpedagog på Musikhögskolan i Örebro. Om min 
medvetenhet varit större före undersökningen kunde jag ha 
förklarat min roll i tydligare, och möjligtvis hade svaren då blivit 
något annorlunda. 

Det var första gången jag genomförde en fokusgruppsintervju 
och genom att höra mig själv inspelad på band lärde jag mig 
mycket, som t ex vikten av att ställa frågorna på ett tydligt sätt 
utan att krångla till det med för mycket ”rundprat”, vilket jag 
uppfattade störde koncentrationen kring vad jag egentligen ville 
fråga om.  
  
Trots starkt engagemang och närhet till ämnet har jag medvetet 
försökt att tillskansa mig distans till undersökningen. Hastrup 
(1998) berör i sin artikel Mellem sprog och erfaring frågan om 
kultur som något vi talar om eller en position vi talar från (s 47). 

 
Det kan också formuleres som forskellen mellem kultur som 
noget, vi taler om, og kultur som en position, vi taler fra. I 
omtalen objektiverer vi kulturen, mens den som en position 
snarere udgør et subjektivt perspektiv på verden. Min påstand 
er, at al kulturel forståelse befinder sig i spændningsfeltet 
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mellem disse to punkter. (ibid) 
 
 

För att få distans och se texten med nya ögon har jag backat från 
mitt arbete och på detta sätt försökt befinna mig i spänningsfältet 
mellan positionerna om och från (ibid). Hastrup menar vidare att 
”I det omfang, vi anerkender kultur, som något vi ser med, 
snarare end noget, vi ser, så er det oplagt, at vi icke ser vores 
egen blick, kun de andres tilslørende øjne” (a a, s 56). Risken 
finns att jag med min önskan och förförståelse främst sett ”de 
andras vilseledande ögon”9. Dock har jag hela tiden arbetat med 
att förhålla mig öppen till källmaterialet samtidigt som jag 
uppfattat min förförståelse som en källa till större förståelse för 
det jag undersökt. 

7.3 Vidare forskning 
Efter denna undersökning finner jag att det finns områden att 
upptäcka och utforska vidare. Jag skulle finna det intressant att 
närmare undersöka samband och samspel mellan: 
 

• musik – rörelse – lärande 
• musik – rörelse – kön – lärande 

 
och genom fortsatt forskning öka medvetenhet och valmöjlighet 
för blivande musiklärare, och på detta sätt underbygga deras 
pedagogiska, didaktiska och metodiska val.

                                                
9 Min egen översättning. 
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Figurer 
Figur 1:  Modell för olika sorters rörelse, s 26. 
 
Figur 2:  Lektionsobservation: informant 1 – Anders, 43. 
 
Figur 3:  Lektionsobservation: informant 2 – Britta, s 45. 
 
Figur 4:  Lektionsobservation: informant 3 – Carina, s 47. 
 
Figur 5:  Lektionsobservation: informant 4 – David, s 49. 
 
Figur 6:  Observationsprotokoll, s 52. 
 
Figur 7:  Informanternas användande av talet som pedagogisk 
 kommunikationsväg, s 52. 
 
Figur 8:  Informanternas användande av kroppen som pedagogisk 
 kommunikationsväg, s 53. 
 
Figur 9:  Informanternas användande av talet och kroppen som 
 pedagogisk kommunikationsväg, s 54. 
 
Figur 10:  Informanternas användande av rörelsen som pedagogisk 
 kommunikationsväg, s 55. 
 
Figur 11:  Parametrar som kan skapa uppfattningar om rörelse som 
 pedagogisk metod för lärare på estetiska programmet, 
 inriktning musik, s 62. 
 
Figur 12:  Rörelsens syften för lärare på estetiska programmet, 
 inriktning musik, s 65.  
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Bilaga 1 
 
Fokusgruppsintervju 
 
Öppningsfrågor 
1. Hur länge har ni arbetat tillsammans på skolan?  
2. Alla ger en kortfattad bild av sig själv: 

• namn 
• utbildning, fortbildning 
• undervisar i följande ämnen 
• undervisat hur många år? hur många år på denna skola? 

 
Introduktionsfrågor 
3. Vad anser du att kunnande/färdighet/kunskap i musik på gymnasiet, estetiska 
programmet, inriktning musik innebär? 
4. Vad innebär/betyder musik för dig? 
 
Övergångsfrågor 
5. a) Vad innebär/betyder rörelse för dig? 
b) Varifrån kommer denna uppfattning/syn ifrån? 
 
Nyckelfrågor 
5. Vilken uppfattning har du, som lärare på estetiska programmet, inriktning 
musik, om rörelse som medel för lärande av musik? 
 
6. Hur använder du, som lärare på estetiska programmet, inriktning musik, 
rörelse som pedagogiskt medel? 
7. Varför väljer du att använda dig av rörelse vid lärande av musik? 
8. Varför väljer du att inte använda dig av rörelse vid lärande av musik? 
9. Vad bestämmer dessa val? 
10. Vad krävs av dig som lärare för att du skall använda rörelse som pedagogiskt medel 
vid lärande av musik? 
11. Vad styr dina val av pedagogiska medel? (utbildning, fortbildning, lokal, 
elevunderlag, gruppstorlek, intresse, värdering) 
 
Avslutande frågor 
12. Alla får en möjlighet att ge sin slutliga position samt sammanfatta och reflektera 
över vad som sagts. 
 
Moderatorn gör en kort muntlig summering och sammanfattning av nyckelfrågorna och 
vilka övergripande idéer som framkommit i diskussionen. Därefter tillfrågas alla 
deltagare om summeringen gör rättvisa åt diskussionen eller om det är något 
ytterliggare som bör betonas eller tonas ner. 
 
(Wibeck, Victoria. (2000). Fokusgrupper. Om undersökande gruppintervjuer som 
undersökningsmetod, Lund: Studentlitteratur). 
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Bilaga 2 
 
Observation av lärares användning av RÖRELSE 
i sin undervisning på estetiska programmet, inriktning musik 

 
 
 
 
 
Tal (auditiv information/kommunikation)10 
Det verbala språket - rörelseord t ex ”svävande”, ”studsigt”.  
 
 
 
 
Kropp (visuell information/kommunikation) 
Det rörliga språket, ickeverbalt. Rörelse som uttrycker och förstärker 
musiken. 
 
 
 
 
Tal och kropp (auditiv och visuell information/kommunikation) 
Det rörliga språket kopplat till det verbala och vice versa. 
 
 
 
 
Rörelse (kinestetisk och taktil information/kommunikation) 
Läraren och eleven kommunicerar i rörelse. Pedagogiskt syfte: lära 
genom rörelse. 

                                                
10 Text i kursiv stil har tillkommit efter provobservationen som en utveckling av det 

första observationsschemat. 


